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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Menurut Reeve, Warren, & Duchac (2014), akuntansi merupakan sistem 

informasi yang menyediakan laporan kepada pihak yang memiliki kepentingan 

atas aktivitas ekonomi dan keadaan suatu perusahaan. Akuntansi juga diartikan 

sebagai alat identifikasi, pengukuran dan melaporkan informasi keuangan kepada 

pihak yang memiliki kepentingan (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2014). 

Wibowo (2016) menjelaskan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang 

mengukur kegiatan bidang usaha, mengolah data menjadi suatu laporan dan 

didiskusikan oleh pihak pengambil keputusan. Akuntansi memiliki tujuan sebagai 

berikut (Mulyadi, 2016): 

1. Menyampaikan informasi tentang keuangan perusahaan. 

2. Memberikan informasi tentang perubahan berbagai sumber pendapatan 

perusahaan. 

3. Menyampaikan informasi keuangan perusahaan yang mampu membantu 

penyusunan estimasi potensi profit perusahaan. 

4. Memberikan informasi tentang perubahaan pada aset, hutang, dan modal. 

5. Menyediakan informasi-informasi lain yang bersangkutan dengan laporan 

keuangan untuk membantu pengguna laporan keuangan tersebut. 
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2.2 Sistem Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2016), sistem akuntansi merupakan suatu prosedur yang 

disusun untuk melakukan aktivitas operasional usaha. Sedangkan menurut Reeve 

et al. (2014), sistem akuntansi adalah prosedur yang merangkai, menjelaskan dan 

menyampaikan keuangan bidang usaha dan informasi operasional. Pencatatan 

sistem akuntansi terbagi menjadi 2 yaitu secara manual dan komputerisasi, namun 

pencatatan sistem akuntansi secara komputerisasi jarang digunakan oleh 

perusahaan kecil. 

Keuntungan pencatatan sistem akuntansi secara komputerisasi cukup 

penting bagi perkembangan perusahaan tersebut. Berikut ini beberapa keuntungan 

tersebut menurut Reeve et al. (2014): 

1. Pencatatan sistem akuntansi secara komputerisasi mampu memudahkan 

proses pencatatan dengan mencatat transaksi dalam form dan dapat 

memposting ke dalam buku besar di waktu yang sama. 

2. Dibandikan dengan pencatatan manual, pencatatan secara komputerisasi 

lebih akurat. 

3. Pencatatan sistem komputerisasi memberikan informasi saldo akun kepada 

manajemen untuk membantu mempermudah mengambil keputusan. 

Menurut Kasmir (2014), terdapat unsur-unsur yang keterkaitan satu sama 

lain dalam suatu sistem akuntansi dari mulai transaksi yang diinput kemudian 

diolah menjadi suatu laporan yang dapat dianalisis. Unsur-unsur dalam sistem 

akuntansi yang dimaksud adalah: 
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1. Formulir 

Formulir merupakan dokumen utama untuk pencatatan kegiatan transaksi 

keuangan yang terjadi dan formulir merupakan bukti suatu transaksi yang 

telah terjadi. Contoh formulir:  kuitansi, nota penjualan/pembelian dan lain-

lain. Formulir dalam sistem akuntansi pencatatan secara manual, berguna 

untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam bentuk kertas. Sedangkan 

formulir dalam sistem akuntansi pencatatan secara komputerisasi, digunakan 

beraneka ragam formulir untuk merekam kegiatan transaksi keuangan ke 

dalam sistem pengolahan data yang secara otomatis akan merangkum data 

perusahaan yang telah di rekam. 

2. Jurnal 

Jurnal adalah catatan akuntansi yang berguna untuk mencatat transaksi 

keuangan yang terjadi pada perusahaan. Pencatatan yang dilakukan secara 

berurutan sesuai dengan tanggal yang terjadi transaksi dan mencantumkan 

nama transaksi, jenis akun, nominal saldo di kolom debit atau kredit. 

Contoh jurnal: jurnal pembelian/penjualan, jurnal pengeluaran/penerimaan 

kas dan lain-lain. 

3. Buku Besar 

Buku besar merupakan suatu laporan yang berguna untuk merangkum data-

data keuangan perusahaan yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar bisa 

disebut juga general ledger. Manfaat buku besar adalah pencatatan yang 

akurat pada semua transaksi yang terjadi dan memposting semua transaksi 

tersebut sesuai dengan akunnya masing-masing. 
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4. Buku Pembantu 

Buku pembantu merupakan buku yang berguna untuk pencatatan akun-akun 

tertentu dan terjadinya perubahan secara lebih detail. Buku pembantu dapat 

disebut juga subsidiary ledger. Fungsi buku pembantu adalah untuk 

pencatatan lebih rinci akun-akun tertentu yang terdapat di buku besar. 

Contohnya: buku pembantu utang yang merangkaikan semua data-data 

kreditur. 

5. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan catatan akuntansi yang menyampaikan 

informasi keuangan perusahaan pada satu periode yang digunakan untuk 

mengukur kinerja perusahaan. Laporan keuangan akuntansi berupa laporan 

laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, daftar 

persediaan barang. 

 

2.3 Siklus Akuntansi 

Achmad (2018) menyatakan siklus akuntansi adalah pembuatan laporan 

keuangan yang mampu diperoleh secara umum prinsip, kaidah dan teknik dari 

segala hal yang tercantum di ruang lingkup akuntansi. Siklus akuntansi bersifat 

akuntable dan mampu dipertanggung jawabkan isinya. Siklus akuntansi yang 

dimulai pada saat penjurnalan-penjurnalan setiap transaksi kemudian di proses 

hingga pada akhir periode disajikan dalam bentuk laporan keuangan perusahaan 

(Reeve et al., 2014). 

Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2016), siklus akuntansi adalah 

rangkaian kejadian-kejadian saat melakukan kegiatan pencatatan transaksi 
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keuangan di periode tertentu. Tahap awal pencatatan dimulai pada saat 

penjurnalan semua transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan kemudian 

diposting kedalam buku besar dan setelah dirangkum maka akan menghasilkan 

laporan keuangan perusahaan pada periode tersebut.  

Berikut ini langkah-langkah siklus akuntansi menurut Reeve et al. (2014): 

1. Menganalisa dan mencatat setiap transaksi ke dalam jurnal 

Kegiatan yang berkaitan dengan operasional usaha yang dicatat ke dalam 

buku atau sistem. Contoh nya: form pembelian, form penjualan, form 

persediaan, form jurnal umum, dan lain-lain. 

2. Memindahkan transaksi dari jurnal ke buku besar 

Langkah pemindahan transaksi-transaksi dari jurnal ke buku besar disebut 

posting. Transaksi tersebut akan di posting dalam buku besar pada masing-

masing nama akun. 

3. Membuat neraca saldo 

Neraca saldo diolah dari hasil jurnal-jurnal yang telah di input. Tujuan 

membuat neraca saldo adalah untuk memastikan semua saldo per akun yang 

telah di input, debit dan kredit seimbang. 

4. Menyiapkan jurnal penyesuaian dan memindahkan ke buku besar 

Langkah jurnal penyesuaian di buat pada saat terjadinya tidak tercatatnya 

transaksi yang pengaruh pada akun-akun perusahaan dan akan 

memunculkan akun-akun baru. Contoh jurnal penyesuaian:  penyusutan 

peralatan, beban dibayar dimuka, dan lain-lain. 

 

 

Fiona. Perancangan, Penyusunan dan Implementasi Sistem Akuntansi pada Lina Salon. UIB Repository©2019



11 
 

 
 

Universitas Internasional Batam 

5. Membuat neraca saldo, selesai penyesuaian 

Neraca saldo setelah penyesuaian mampu menampilkan semua akun 

bersama saldo yang sesuai pada akhir periode dan menampilkan hasil dari 

semua kejadian keuangan selama periode akuntansi yang telah terjadi. 

6. Membuat laporan keuangan  

Langkah terpenting dalam siklus akuntansi adalah membuat laporan 

keuangan, karena laporan keuangan mampu menampilkan informasi 

keuangan perusahaan yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan untuk 

kedepannya. 

7. Melakukan jurnal penutupan dan pindahkan ke buku besar 

Menyediakan jurnal penutup untuk mengurangi saldo akun nominal menjadi 

nol, agar akun tersebut bisa melakukan transaksi pada periode berikut.  

8. Membuat neraca saldo, selesai melakukan penutupan 

Neraca saldo setelah melakukan penutupan hanya terdiri akun aset, 

liabilitas, dan ekuitas. 

9. Membuat jurnal pembalik 

Jurnal pembalik dilakukan untuk membalikkan jurnal-jurnal penyesuaian 

sebelum melakukan pencatatan transaksi pada periode berikutnya. Jurnal 

pembalik dapat dilakukan setelah perusahaan melakukan penyusunan 

laporan keuangan dan penutupan. 
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2.4 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah atau 

sering disebut SAK EMKM merupakan suatu standar yang penyusunan dan 

pengesahan dilakukan oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) untuk menjadi 

pedoman standar akuntansi oleh UMKM (Ramadhani, 2018). Adanya SAK 

EMKM yang lebih sederhana dibanding SAK ETAP, karena banyak UMKM di 

Indonesia yang tidak mampu melakukan penyusunan laporan keuangan 

perusahaan sesuai dengan SAK yang berlaku. 

SAK EMKM bertujuan menyediakan beragam informasi tentang finansial, 

kemampuan manajemen, dan laporan arus kas. Laporan keuangan menyediakan 

informasi yang memberi kemudahan buat memahaminya oleh pembaca dan 

mampu memberi kemudahan dalam mengambil keputusan untuk masa depan 

perusahaan. 

 

2.4.1 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Ramadhani (2018), laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk 

menyediakan informasi finansial perusahaan dan kapasitas keuangan perusahaan 

yang mampu mendukung pengguna laporan keuangan untuk mengambil 

keputusan ekonomi perusahaan. Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan 

SAK EMKM harus konsisten, informasi data keuangan yang komparatif dan 

lengkap. 
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2.4.2 Posisi Keuangan 

Data pada posisi keuangan terdapat informasi tentang aset, liabilitas dan 

ekuitas yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Berikut ini penjelasan 

unsur-unsur yang dimaksud (Ramadhani, 2018): 

1. Aset 

Aset merupakan entitas yang menguasai sumber daya sebagai akibat dari 

kejadian masa lampau dan mampu memdapatkan manfaat ekonomi yang 

diharapkan akan didapatkan di masa depan. Aset terbagi menjadi 2 macam 

yaitu aset berwujud dan aset yang tidak berwujud.   

2. Liabilitas 

Liabilitas merupakan kewajiban sekarang yang timbul karena kejadian masa 

lampau, yang diselesaikan dengan menyebabkan arus keluar dari sumber 

daya entitas yang memiliki manfaat ekonomi. Liabilitas terjadi pada saat 

perusahaan melakukan pembelian yang bersifat kredit ataupun melakukan 

pinjaman dari pihak lain. 

3. Ekuitas 

Ekuitas merupakan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi dengan 

seluruh liabilitasnya.  
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2.4.3 Kinerja Keuangan 

Data kinerja keuangan terdapat informasi tentang semua transaksi 

pendapatan dan beban selama periode pelaporan dan disusun dalam laporan laba 

rugi. Berikut ini penjelasan tentang pendapatan dan beban (Ramadhani, 2018): 

1. Pendapatan 

Pendapatan merupakan masuknya arus kas yang mampu menambah aset 

perusahaan untuk mendanai aktivitas perusahaan tersebut. Sumber 

pendapatan perusahaan dapat berupa pendapatan jasa, pendapatan dagang, 

dan lain sebagainya. 

2. Beban 

Beban merupakan keluarnya arus kas untuk menjalankan kegiatan ekonomi 

dan di masa yang akan datang tidak memberikan masa manfaat. Beban 

perusahaan dapat berupa beban gaji, beban listrik dan air. 

 

2.4.4 Penyajian Laporan Keuangan 

Syarat penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, laporan 

keuangan harus menampilkan minimal dua periode perusahaan dan lengkap. 

Penyajian laporan keuangan juga harus bersifat wajar, penyajian yang wajar 

adalah penyampaian informasi yang benar atas pengaruh transaksi, kejadian, dan 

keadaan lain yang sesuai definisi. 

 SAK EMKM menentukan bahwa laporan keuangan yang disajikan wajib 

terdiri dari: 
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1. Laporan Posisi Keuangan 

Laporan posisi keuangan perusahaan menampilkan informasi tentang 

keseimbangan saldo antara aset dengan liabilitas dan ekuitas pada akhir 

periode.  

2. Laporan Laba Rugi  

Laporan laba rugi menyediakan informasi mengenai kinerja finansial 

perusahaan pada periode tertentu. 

3. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan merupakan informasi tambahan serta 

menyajikan rincian dengan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh perusahaan. 
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