
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi merupakan sajian laporan keuangan dari sebuah sistem 

informasi yang ditujukan untuk pihak yang berkepentingan dalam aktivitas 

ekonomi dan kondisi dari suatu perusahaan (Warren,2015). Serangkaian proses 

dari akuntansi terdiri dari: 

1. Prosedur akuntansi terdiri dari catatan, megklasifikasikan serta 

memberi penafsiran. 

2. Alur akuntansi dapat disimpulkan rangkaian sistem informasi harus 

dilakukan secara sistematis sehingga pembuatan analisa dapat tepat 

ditafsirkan. 

Menurut Reeve (2013) bahwa akuntansi merupakan penyediaan laporan 

untuk stakeholder atau pemangku kepentingan. Informasi dari akuntansi dapat 

digunakan oleh manajer dan pihak-pihak lain yang membutuhkan. Bagi manajer 

akuntansi sangat berguna dalam memberikan infomasi untuk memutuskan opsi 

apa yang akan dipilih, sedangan untuk pihak lain akuntansi berguna untuk menilai 

kinerja perusahaan dan kondisi ekonomi. 

Menurut Kieso, et.al (2016) bahwa akuntansi memiliki tiga kegiatan dasar 

yaitu mengidentifikasi, catatan, serta komunikasi ekonomi dari suatu organisasi 

atau perusahaan untuk memberikan minat pengguna yang membutuhkan laporan 

keuangan. Sebuah perusahaan akan mengindentifikasikan peristwa ekonomi yang 
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relavan dalam bisnis lalu mencatat peristiwa tersebut kedalam suatu sistem untuk 

memberikan sejarah kegiatan keuangan.  

Sedangkan akuntansi menurut Tebae (2016), ia menjelaskan sistem dari 

akuntansi meliputi beberapa aspek yang kompleks yaitu aktivitas bisnis, proses 

data menjadi laporan lalu mengkomunikasikan hasil laporan tersebut kepada para 

pengambil keputusan. Akuntansi sering disebut sebagai bahasa pengambilan 

keputusan, maka semakin dapat memahami bahasa ini maka semakin baik dalam 

menangani berbagai aspek keuangan. 

 

2.2 Sistem Akuntansi  

Sistem akuntansi merupakan sebuah rangkuman yang dilakukan dengan 

mencatat dapat dengan manual maupun secara komputerisasi, yang tujuan dari 

catatan tersebut untuk mengetahui informasi dari laporan keuangan yang telah 

dibuat. Menurut Romney (2015), sistem dapat digambarkan seperti rangkaian dari 

dua maupun lebih komponen yang berhubungan, hubungan tersebut berinteraksi 

untuk mencapai suatu tujuan. Sistem akuntansi menggambarkan suatu kejadian 

dan kesatuan yang nyata dari aktivitas keuangan terjadi. Pengelolaan dari sistem 

akuntansi dapat berupa: 

1. Pengeluaran 

Pengeluaran merupakan dana yang dikeluarkan atau yang mengalir keluar 

dari perusahaan yang fungsinya sebagai ganti barang atau jasa dari oang 

lain yang biasa dikenal sebagai biaya. 

2. Faktur 
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Membuat faktur atau invoice merupakan bagian penting dalam 

mengembangkan citra merek positif dan membangun kepercayaan 

pelanggan. Saat ini beberapa sistem akuntansi debitur memungkinkan 

pembuatan faktur instan dengan kemampuan untuk menyesuaikan dan 

secara otomatis melacak faktur dan pendapatan berbayar. 

3. Pendanaan  

Sistem akuntansi dari pendanaan berupa semua kewajiban bisnis, baik 

utang dagang, pinjaman bank yang diambil untuk mendukung bisnis, atau 

hipotek dan pinjaman lain.  

 

2.3 Sistem Informasi Akuntansi  

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sumber formal informasi 

terpenting mengenai suatu organisasi. Informasi yang saling berkaitan dan 

bekerjasama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menampilkan 

informasi yang digunakan oleh manajemen untuk memandu perusahaan dan 

digunakan oleh pihak luar untuk membuat keputusan kredit, investasi, dan 

pengaturan (Laudon, 2012).  

Penting bagi pengguna untuk mengetahui data keuangan berupa 

dokumen, alat komunikasi, karyawan atau tenaga kerja dan laporan data 

komputerisasi. SIA merupakan metode yang berbasis komputer untuk melacak 

aktivitas akuntansi yang memiliki hubungan dengan teknologi. Sistem ini 

bertanggung jawab atas pengumpulan, penyimpanan serta pemroses data 

keuangan untuk keperluan manajemen internal (Belfo et al,2013). 
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Akuntansi berbasis komputer begitu penting pada era digital saat ini, 

menurut Haija et,.al (2016) ada beberapa alasan mengapa Sistem Informasi 

Akuntansi dibutuhkan dunia bisnis, yaitu: 

 

1. Mengumpulkan dan merekam data tentang kegiatan & transaksi 

2. Memberikan sumber perencanaan  

3. Memproses data dan mengubahnya informasi bagi pengguna 

4. Pengendalian kegiatan 

5. Mengawasi dan mengontrol bisnis 

Penyimpanan sistem akuntansi yang menggunakan digital dapat diakses 

oleh pemegang kendali dimana saja dengan sistem sharing ataupun sistem cloud, 

jadi tidak perlu adanya penundaan apabila ada masalah mengenai pembukuan 

software. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berbasis IT (Ilmu Teknologi) yang 

digunakan berupa program dari Ms office yaitu Ms Access.  
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Gambar 2.3 Sistem informasi dan teknologi informasi. 

 

Komponen dari Sistem Informasi Akuntansi dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber Daya Manusia atau SDM yang dimaksud dapat seorangan 

akuntan, manager, penganalisa bisnis  maupun pengguna yang 

menggunakan sistem tersebut dan membutuhkan informasi berupa 

laporan keuangan. 

2. Prosedur dan Instruksi 

Prosedur dan Instruksi merupakan tata cara yang digunakan perusahaan 

dalam mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data berupa laporan 

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Formulir data keuangan 

dalam pencatatan transaksi. 

3. Data 

Transaksi berupa data keuangan merupakan suatu dokumen dari  kertas 

maupun bentuk elektronik dan komunikasi web. Data merupakan 

penyedia informasi untuk diolah menggunakan sistem akuntansi. 

4. Perangkat lunak (Software) 

Program akuntansi yang berbasis komputer, Sistem Informasi Akuntansi 

dalam program perangkat lunaknya dapat menggunaka software online 

atau offline seperti program Ms. Access. 

5. Perangkat keras (Hardware) 
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Seperangkat alat seperti komputer atau laptop yang digunakan untuk 

mengoperasikan Sistem Informasi Akuntansi. 

6. Internal Control 

Internal control merupakan langkah-langkah keamanan untuk melindungi 

data yang telah diinput menggunakan sistem akuntansi. Dapat berupa 

password agar tidak diakses oleh sembarangan orang. 

2.4 Siklus Akuntansi 

Siklus merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara sistematis dan secara 

berkala. Menurut Abdulrahaman (2012) Siklus akuntansi memiliki langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Identifikasi bukti transaksi dan pencatatan berupa jurnal 

(Identification&reporting) 

2. Memposting jurnal ke dalam buku besar (General Ledger) 

3. Membuat neraca saldo (Trial balance) 

4. Melakukan penyusuaian terhadap akun yang bersifat akrual dan 

penangguhan (adjustment journal) 

5. Membuat laporan keuangan (Financial statement) 
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Gambar 2.4 Siklus Akuntansi, sumber: Abdulrahaman, 2012, Accounting Cycle 

and the development of accounting practices in nigeria. 

 

2.5 Jurnal Umum 

Jurnal umum merupakan catatan akuntansi yang bisa digunakan untuk 

mencatat semua jenis transaksi atau mencatatat transaksi harian 

(Abdulrahaman,2012). Menurut Warsidi (2017), jurnal umum merupakan 

pencatatan sederhana transaksi yang dinyatakan dengan berdampingan debet dan 

kredit secara kronologis terhadap perkiraan tertentu.  

Jenis Perkiraan Bertambah Dicatat Berkurang Dicatat 

Aktiva Debet Kredit 

Hutang  Kredit Debet 

Buku Besar 

Neraca Saldo 

Jurnal Penyesuaian 
 

Laporan Keuangan 

Identifikasi & pencatatan 
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Tabel 2.5 Rumusan debet kredit, sumber Warsidi (2017). 

 

2.6 Laporan Keuangan 

2.6.1  Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut SAK ETAP, laporan keuangan merupakan suatu penyajian yang 

terstruktur dan terorganisir pembukuannya oleh suatu entitas. Tujuan laporan 

keuangan untuk memuat informasi mengenai laporan posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas suatu perusahaan yang berguna untuk pengguna laporan 

keuangan dalam mmbuat suatu langkah keputusan ekonomi. 

Menurut Kasmir (2014), laporan keuangan merupakan laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat itu atau dalam suatu periode 

akuntansi tertentu. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 

memperoleh informasi sehubung dengan posisi keuangan dan hasil-hasil operasi 

yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahan 

selama periode tertentu dan berguna dalam pengambilan keputusan. 

 

2.6.2  Elemen-Elemen Laporan Keuangan 

Modal Kredit Debet 

Pendapatan Kredit Debet 

Beban Debet Kredit 

Prive Debet Kredit 
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Elemen laporan keuangan PSAK  dalam kerangka kerja konseptual untuk 

pelaporan keuangan terdiri dari: 

1. Aset 

Aset atau aktiva merupakan suatu manfaat ekonomi dimasa depan yang 

diperoleh ataupun dikonrol oleh suatu perusahaan sebagai akibat dari 

adanya transaksi dimasa lalu. 

2. Liabilitas 

Liabilitas atau utang merupakan pengorbanan manfaat ekonomi untuk 

masa depan yang berasal dari kewajiban pembayaran pada masa kini atas 

suatu kejadian tertentu seperti penyerahan barang ataupun jasa dimasa 

depan sebagai hasil transaksi dimasa lalu. 

3. Ekuitas  

Ekuitas atau modal merupakan kepentingan residual dari suatu 

perusahaan yang tersisa setelah mengurangi kewajiban, dalam eentitas 

perusahaan ekuitas yang dimaksud adalah saham dari pemilik. 

4. Penghasilan 

Penghasilan atau pendapatan merupakan nilai dari kenaikan aktiva atau 

penurunan dari kewajiban atau bisa pula kombinasi dari kedua elemen 

tersebut. Peenghasilan ini ditimbulkan dari transaksi seperti penjualan 

barang dagang atau jasa yang mengakbatkan laba atau rugi bagi 

perusahaan. 

5. Biaya 
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Biaya atau beban merupakan arus keluarnya kas atau penggunaan aset 

selama periode akuntansi, pengeluaran biaya merupakan aktivitas utama 

bagi perusahaan untuk menjalankan oprasionalnya. 

 

2.6.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan SAK-EMKM 

SAK-EMKM merupakan kepanjangan dari (Standar Akuntansi keuangan 

Entitas Mikro, Kecil dan Menengah) yang ditujukan oleh entitas yang tidak dapat 

memenuhi SAK-ETAP (Standar Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

publik). Menurut Exposure draft yang telah disusun ikatan akuntansi indonesia 

bahwa Entitas Mikro, Kecil dan Menengah merupakan jenis entitas akuntabilitas 

publik yang signifikan. Laporan keuangan yang disusun oleh jenis entitas ini 

harus relevan dengan keadaan transaksi perusahaan. 

Pada masing-masing laporan keuangan memiliki keterikatan dan 

kesinambungan sehingga membentuk laporan yang selaras meskipun fungsi dari 

laporan tersebut berbeda. Laporan keuangan merupakan sebuah perangkat yang 

digunakan bagi perusahaan dalam mengevaluasi kenerja perusahaan, kinerja 

operasi perusahaan, aktivitas investasi dan juga pendanaan, Riswan (2014). 

Laporan keuangan untuk suatu perusahaan terdiri dari: 

1. Laporan Laba-Rugi Komprehensif 

Laporan laba-rugi memiliki definisi sebagai laporan yang mengukur 

prestasi suatu operasi pada janga waktu tertentu, Riswan dan Yolanda 

(2014). Menurut Standar Akuntansi Keuangan bahwa laporan laba-rugi 

yang idealnya memiliki report engenai pendapatan, laba-rugi usaha, 
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beban pinjaman dan pajak, laba rugi dari aktivitas normal dan laba rugi 

bersih untuk periode berjalan. 

2. Laporan Posisi Keuangan 

Laporan Posisi keuangan menyajikan sumber ekonomis berupa aset, 

utang serta hak bagi pemegang saham.  

3. Laporan Perubahan Modal 

Menurut SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa 

Akuntabilitas Publik) bahwa laporan ini menyajikan laporan laba-rugi 

perusahaan pada suatsu periode, pos pendapatan, dan beban yang diakui 

secara langsung oleh perusahaan untuk suatu priode dan jumlah investasi 

yang diperoleh, dan ada pula deviden yangs dibagikan kepada 

perusahaan dalam periode waktu tertentu. 
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