
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Pengertian Akuntasi 

Menurut Ismail dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Bank tahun 

2010,  seni dalam melakukan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran, 

yang pada akhirnya tercipta sebuah informasi untuk seluruh aktivitas keuangan 

perusahaan merupakan pengertian dari akuntansi. Memberikan informasi yang 

bermanfaat untuk pengambilan keputusan para pemakai adalah Tujuan akuntansi 

yang digambarkan dalam laporan keuangan. 

Hanfi dan Halim (2007) akuntansi dapat artikan sebagai proses 

penggolongan, pengukuran, pencatatan, dan penyampaian informasi yang dapat 

dipakai untuk penilaian (judgement) dan pengambilan keputasan oleh pengguna 

informasi tersebut. Dimana akuntasi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Akuntansi keuangan adalah proses penyusunan laporan keuangan di 

perusahaan yang akan digunakan oleh pihak internal dan eksternal.  

2. Manajerial accounting bisa disebut  identifikasi, pengukuran, analisis, 

serta komunikasi pengelolaan informasi keuangan yang diperlukan untuk 

merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja perusahaan. 

Munawir (2007) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, 

kelompok dan peringkasan, kejadian yang setidaknya sebagian keuangan dengan 

cara paling tepat dan dengan instruksi atau dinyatakan dalam uang, serta 

interpretasi masalah yang timbul darinya. 

Dari segi proses aktivitas, akuntansi didefinisikan sebagai suatu proses 

pencatatan, klasifikasi, ringkasan, pelaporan, dan analisis pendataan keuangan 
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suatu organisasi. Sesuai dengan penjelasan dan pengertian di atas, akuntansi 

terdiri dari tiga bagian kegiatan dan kegiatan utama, yaitu: 

1. Identifikasi suatu aktivitas yang mengidentifikasi transaksi  di perusahaan. 

2. Pencatatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencatat transaksi yang 

telah teridentifikasi secara kronologis dan sistematis. 

3. Komunikasi adalah kegiatan untuk komunikasikan informasi akuntansi 

berupa pencatatan laporan keuangan dengan menggunakan data laporan 

keuangan baik internal perusahaan atau eksternal. 

Akun tersebut merupakan tempat untuk mencatat transaksi yang terjadi di 

dalam perusahaan, menurut seorang peneliti, Reeve et al. (2009) menyatakan 

bahwa ada lima jenis akun yang digunakan sebagai klasifikasi transaksi keuangan 

dan harus dapat memenuhi kebutuhan manajer dan pengguna laporan keuangan 

lainnya, yaitu: 

1. Aktiva 

Aktiva merupakan sumber pendapatan yang dimiliki perusahaan. Sumber-

sumber ini bisa berupa benda berwujud seperti uang tunai dan peralatan, atau 

barang tak berwujud yang memiliki nilai. Piutang usaha, biaya dibayar di muka 

(seperti asuransi), bangunan, mesin, dan tanah juga termasuk dalam aset. 

2.   Liabilitas  

Liabilitas terdapat dua bagian, liabilitas jangka pendek dan jangka 

panjang. Liabilitas jangka pendek bisa diartikan seperti hutang yang akan jatuh 

tempo dalam waktu yang singkat (biasanya satu tahun ataupun kurang) dan akan 

dibayar dengan cara menggunakan aset lancar. Sementara jangka panjang disebut 
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waktu yang lebih dari satu tahun diberikan pada saat utang telah jatuh tempo 

(Reeve et al., 2009). 

3. Ekuitas 

Hak atas asset entitas apabila sudah dikurangi dengan semua kewajiban 

disebut ekuitas. Ekuitas pemilik adalah pengakuan pemilik aset perusahaan. Nilai 

bersih modal perusahaan yang telah ditambahkan ke pendapatan perusahaan dan 

dikurangi dengan jumlah penarikan oleh pemilik bisnis merupakan pengertian dari 

ekuitas  (SAK-ETAP, 2009). 

4. Pendapatan 

Dapat diartikan sebagai nilai maksimum yang dapat dinikmati oleh 

seseorang dalam suatu periode dan mengharapkan hasil serupa pada akhir peiode. 

Dengan kata lain pendapatan merupakan jumlah kenaikan harta kekayaan yang 

terjadi akibat perubahan penilaian yang bukan karena perubahan utang dan modal 

5. Beban 

Beban umum rutin yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan 

operasinya untuk menghasilkan pendapatan. Contohnya beban-beban usaha yang 

rutin terjadi di setiap perusahaan adalah beban gaji, beban listrik air telpon, beban 

rumah tangga kantor, beban penyusutan, beban pajak dan beban umum 

administrasi lainnya. 

2.2 Sistem Pencatatan Akuntansi 

Merupakan metode dan prosedur untuk mengelempokkan, 

mengkalirifikasi, mengikhtisarkan, serta melaporkan informasi kegiatan 

operasional bisnis dan keuangan sebuah perusahaan (Warren et al, 2005). 
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Sistem catatan akuntansi adalah beberapa prosedur dan metode yang 

digunakan dalam bisnis untuk melaporkan, mengklasifikasikan, mendetail, serta 

mengumpulkan data keuangan untuk digunakan oleh manajemen dan pengguna 

eksternal (Reeve et al, 2009). 

Dasar catatan dalam akuntansi adalah dasar yang digunakan untuk 

mengakui suatu transaksi. Dasar catatan akuntansi terbagi dua bagian, yaitu basis 

kas dan akrual (Mulyadi, 2013). 

 Dalam akuntansi diperlukan adanya standar yang berfungsi sebagai 

pedoman standar dalam penyusunan laporan keuangan. Keempat pilar yang 

terdapat pada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu: 

1. Merupakan standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh entitas 

publik. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik termasuk entitas yang 

sudah terdaftar atau sedang dalam proses pendaftaran di pasar modal 

disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). 

2. Standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh entitas tanpa 

akuntabilitas publik, seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-

ETAP). 

3. Standar Akuntansi Syari'ah (SAK Syari'ah) pernyataan standar akutansi 

keuangan (PSAK) syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan 

transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non 

syariah. Pengembangan  SAS dilakukan dilakukan dengan mengikuti 

model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa 

MUI. 
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4. Instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah menggunakan standar 

akuntansi keungan yang disebut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

2.3 Siklus Akuntansi 

 Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang 

dapat dipertanggungjawabkan dan diterima. 

 Kieso et al. (2011) siklus akuntansi adalah proses kejadian atau urutan 

dalam aktivitas pencatatan data transaksi keuangan dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan, mulai dari pencatatan dokumen transaksi menjadibuku besar atau 

jurnal, pengiktisaran ke dalam neraca penutupan dan pembukaan kembali buku 

yang diakhiri dengan laporan keuangan. 

Reeve et al. (2009) menyatakan bahwa siklus akuntansi adalah proses 

yang dimulai dari analisis dan transaksi jurnal dan ditutup dengan neraca saldo 

penutupan. Menurut Reeve et al. (2012), siklus akuntansi terdiri dari beberapa 

tahapan berikut ini: 

1. penjurnalan 

2. Neraca saldo / percobaan. 

3. Neraca saldo sebelum penyesuaian disiapkan. 

4. Jurnal penyesuaian. 

5. Neraca Lajur. 

6. Laporan Keuangan. 

7. Jurnal Penutup. 

8. Laporan keuangan disusun. 

9. Catatan penutupan dijurnal dan dicatat ke buku besar. 

10. Neraca balance setelah penutupan sudah disiapkan. 
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2.3.1  Transaksi 

 Skousen (2009) yang dikutip dalam bukunya yang berjudul Pengantar 

Akuntansi Keuangan yang menyatakan bahwa pengertian transaksi adalah 

pertukaran barang dan jasa (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi 

lain) kejadian lain yang memiliki pengaruh ekonomi atas bisnis. 

Kieso et al. (2011) transaksi adalah kejadian eksternal yang merupakan 

sumber perubahan aset, kewajiban dan ekuitas yang melibatkan pertukaran atau 

pemindahan antara dua entitas atau lebih. 

2.3.2 Jurnal  

Mulya (2013) jurnal adalah catatan transaksi keuangan yang dicatat 

(dimasukkan) dalam sebuah jurnal. Jurnal adalah rincian semua transaksi 

keuangan dan akun-akun yang mempengaruhi transaksi tersebut. 

Sebuah jurnal yang digunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi 

segala jenis bukti transaksi keuangan yang ada akibat terjadinya berbagai 

transaksi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu disebut jurnal umum. 

Pada umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena 

pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara 

kronologis, sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang lebih efektif 

menggunakan jurnal khusus. 

2.3.3   Buku Besar 

Digunakan untuk mengklasifikasikan perkiraan menurut jenisnya. 

Sedangkan menurut Reeve et al. (2009) ledger adalah kumpulan akun untuk 

perusahaan. 
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2.3.4 Neraca Saldo 

Menurut Mulya (2013) neraca saldo perlu dipaparkan karena fungsinya 

sangat penting dalam proses akuntansi untuk memudahkan penyesuaian. Tetapi, 

dalam prakteknya neraca percobaan ini bisa dipersiapkan dan mungkin juga tidak, 

apalagi jika sistem penyajian laporan keuangan telah dilakukan dengan berbasis 

komputer. 

Cara neraca percobaan berfungsi untuk melakukan fungsi 

pendeteksiannya sangat sederhana, dengan membandingkan jumlah debit dan 

kredit yang termasuk dalam neraca saldo. 

2.4 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan informasi mengenai keuangan sebuah perusahaan yang 

dapat digunakan untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan tersebut dalam 

suatu periode tertentu. Dengan adanya laporan keuangan, para pemimpin atau 

manajemen dapat melihat lebih jelas kondisi keuangan perusahaan berdasarkan 

data-data aktual mengenai kondisi perusahaan. Perusahaan yang baik tentunya 

harus memiliki sistem pelaporan keuangan yang baik dan tertata. Tanpa adanya 

laporan keuangan, perusahaan akan kesulitan menganalisis apa yang terjadi dalam 

perusahaan dan bagaimana kondisi dan posisi perusahaan perusahaan. 

1. Neraca 

Menurut Zakiyudin (2013) neraca adalah laporan yang berisi informasi 

tentang properti, hutang dan modal. Penyajian akun secara sistematis di neraca 

adalah aset yang diklasifikasikan menurut urutan likuiditasnya, kewajiban 

diklasifikasikan sesuai dengan urutan jatuh tempo, dan modal diklasifikasikan 

menurut pesanan konservasi mereka. 

Dini Haryanti. Penyusunan dan Pencatatan Sistem Akuntansi dalam Pelaporan Keuangan pada Bagus Laundry. 
UIB Repository©2018.



Menurut SAK-ETAP (2009), bagian laporan keuangan yang menjelaskan 

posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang dihasilkan pada periode akutansi 

yang menunjukan posisi keuangan , yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dana  

namun dalam SAK-ETAP, format pesanan dan pos tidak ditentukan. 

2. Laporan laba-rugi 

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi posisi keuangan 

yang mencakup perubahan dari unsur laporan keuangan dimana ditujukan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk terpenuhi tujuannya, laporan keuangan 

akan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggung 

jawaban atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

3. Laporan perubahan ekuitas 

Menurut Yudiati (2013) laporan perubahan adalah “laporan perubahan 

modal dari suatu kesatuan usaha selama satu periode tertentu, yang meliputi laba 

komprehensif, investasi dan distribusi dari dan kepada pemilik”. Pada SAK ETAP 

(2013) laporan perubahan ekuitas memperlihatkan laba atau rugi entitas untuk 

suatu kurun waktu, beban dan pendapatan yang diakui secara langsung dalam 

ekuitas untuk periode tersebut.  

4. Laporan arus kas 

Laporan arus kas menjelaskan tentang arus masuk, keluar kas dan setara 

kas. Penerimaan tunai pendapatan, penjualan aset tetap, dana cadangan yang 

dicairkan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman bahkan 

penerimaan atas potongan pembayaran yang dilakukan pemerintah merupaakan 

contoh dari arus kas masuk. 
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Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pengguna 

laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas serta setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk 

menggunakan arus kas tersebut. Menurut SAK ETAP (2013) entitas laporan arus 

kas yang melaporkan arus kas selama periode tertentu dan mengklasifikasikan 

menurut aktifitas pendanaan, aktifitas operasi, serta aktifitas investasi. 

5. Catatan atas laporan keuangan 

 Catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang 

bertujuan untuk memberikan suatu penjelasan tentang semua perkiraan yang ada 

pada neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. 

2.5 Sistem Informasi Akuntansi 

 Sistem informasi akuntansi adalah merupakan kumpulan sumber daya, 

seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan 

dan data lainnya kedalam informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada 

para pembuat keputusan.  

  Kegiatan dalam perusahaan adalah suatu bentuk sistem. Pelaksanaan 

rutinitas menjadi subsistem yang bekerjasama serta saling berhubungan dengan 

satu sama lain. Sistem adalah jaringan prosedur yang membentuk pola terpadu 

yang memiliki hubungan erat satu sama lain, masing-masing berfungsi untuk 

mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2010). Menurut Hall (2011), sistem ini 

merupakan kumpulan dua atau lebih subsistem yang berhubungan dan memiliki 

tujuan yang sama. Dari definisi sistem akuntansi, unsur-unsur sistem akuntansi 

utama adalah: 
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1. Formulir  

Bentuknya adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat terjadinya 

transaksi, sehingga data yang bersangkutan dengan transaksi tersebut 

direkam untuk pertama kalinya sebagai dasar catatan dalam catatan. 

2. Jurnal  

Jurnal adalah catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, 

mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya sesuai 

dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 

3. Buku Besar  

Memiliki akun-akun yang berguna untuk meringkas data keuangan yang 

telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Akun-akun dalam buku besar ini 

disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan 

dalam laporan keuangan. 

4. Buku Besar Pembantu  

Dalam buku besar, data keuangan yang dikumpulkan memerlukan rincian 

lebih lanjut, agar dapat dibentuk buku pembantu (subsidiary ledger). Data 

keuangan yang tercantum dalam akun tertentu dalam buku besar 

merupakan bagian dari buku pembantu. Buku besar dan buku pembantu 

disebut sebagai catatan akuntansi terakhir karena setelah data akuntansi 

keuangan dicatat dalam buku-buku tersebut, proses akuntansi selanjutnya 

adalah penyajian laporan keuangan, bukan pencatatan lagi kedalam catatan 

akuntansi. 
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5. Laporan  

Laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya 

pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umum piutang, daftar 

utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat 

penjualannya merupakan hasil akuntansi. 

Fungsi SIA dibentuk pada sebuah organisasi, yaitu : 

1. Menyimpan dan mengklasifikasikan data tentang transaksi dan aktivitas. 

2. Mengolah data menjadi informasi yang akan digunakan dalam proses 

mengambil keputusan. 

3. Melakukan kontrol secara tepat terhadap asset organisasi.  

Dalam memenuhi kebutuhan informasi, baik untuk kebutuhan pihak 

eksternal maupun pihak internal, sistem informasi akuntansi harus di desain 

sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsinya. Demikian pula suatu sistem 

informasi akuntansi dalam memenuhi fungsinya harus mempunyai tujuan-tujuan 

yang dapat menghasilkan informasi-informasi yang berguna. Terutama dalam 

menunjang perencanaan pengendalian. Terdapat tiga tujuan SAK menurut (Mardi, 

2013) sebagai berikut: 

1. Guna memenuhi setiap kewajiban sesuai dengan otoritas yang diberikan 

kepada seseorang (to fulfill obligation relating to stewardship). 

Pengelolahan perusahaan selalu mengacu kepada tanggung jawab 

manajemen guna menata secara jelas segala sesuatu yang berkaitan dengan 

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Keberadaan sistem informasi 

membantu ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal 
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melalui laporan keuangan tradisional dan laporan keuangan yang diminta 

lainnya, demikian pula ketersediaan laporan internal yang dibutuhkan oleh 

seluruh jajaran dalam bentuk laporan pertanggung jawaban pengelolahan 

perusahaan. 

2. Informasi yang dihasilkan merupakan bahan yang berharga bagi 

pengambilan keputusan manajemen (to support decision making by 

internal decision makers). Sistem informasi menyediakan informasi guna 

mendukung setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan sesuai dengan 

pertanggung jawaban yang ditetapkan. 

3. Sistem informasi diperlakukan untuk membantu kelancaran operasional 

perusahaan sehari-hari (to support the – day – to – day operation). 

Dengan mempertimbangkan tujuan di atas dapat membantu dalam 

perencanaan sistem agar dapat membentuk sistem informasi akuntansi yang 

efektif dan efisien. Sistem informasi akuntansi akan memberikan manfaat bagi 

pengguna baik dari dalam maupun dari luar lingkungan, jika memiliki 

karakteristik. Agar bermanfaat, informasi harus memiliki karakteristik yang 

disarankan oleh Krismiaji dalam buku sistem informasi akuntansi yang 

menyatakan: 

1. Relevan 

2. Dapat dipercaya 

3. Lengkap 

4. Tepat waktu 

5. Mudah dimengerti 

6. Dapat diuji kebenaran 
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Dalam suatu perusahaan peran utama sistem akuntansi adalah untuk 

membantu memberikan informasi yang cepat dan terpercaya, yang pada dasarnya 

dibutuhkan oleh pimpinan perusahaan sebagai alat pengawasan dan pengendalian 

selama kegiatan perusahaan dan dalam menentukan setiap keputusan. 

Bagi pihak perusahaan peran sistem informasi akuntansi dalam hal ini 

jelas sangat penting. Sangat dibutuhkan manajemen sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Bagi pihak diluar perusahaan, peranan sistem informasi akuntansi juga 

tak kalah penting. Berguna sebagai dasar penilaian dan analisa terhadap kondisi 

perusahaan. Dari laporan-laporan tersebut, pihak luar perusahaan dapat 

mengambil keputusan yang tepat. 

Dapat di uraikan dari kesimpulan diatas bahwa SAK adalah memberikan 

gambaran umum kepada pihak luar dan informasi keuangan internal perusahaan 

serta aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan. 

Terdiri dari lima komponen dalam sistem informasi akuntansi, yaitu: 

1. Hardware, sebagai media yang dapat digunakan untuk pengelolahan data 

yang di input oleh user dalam bentuk informasi. 

2. Software, merupakan kumpulan data elektronik dari program-program 

yang digunakan untuk menjalankan komputer. 

3. Brainware, orang atau pengguna yang terlibat dalam pembuatan sistem 

informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan 

pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. 

4. Prosedur adalah tindakan atau kegiatan yang secara berulang-ulang 

dilakukan dengan cara yang sama. Untuk suatu organisasi sangat penting 

memiliki prosedur agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. 
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5. Database adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan 

secara sistematis. 

Menurut Reeve et al. (2012), sistem akuntansi adalah metode 

pengumpulan, penggolongan, perumusan, dan pelaporan informasi laporan 

keuangan bagi pengguna. Tiga langkah dalam penyusunan sistem akuntansi 

perusahaan antara lain: analisis kebutuhan informasi bagi pengguna, perencanaan 

pola sistem untuk kebutuhan pengguna, dan implementasi sistem yang 

direncanakan. 

Sistem akuntansi adalah prosedur untuk mencatat dan melaporkan 

informasi keuangan menggunakan sistem. Berikut merupakan ilustrasi langkah-

langkah dalam mengolah data. Tahapan dalam mengolah data dapat dilihat pada 

lampiran daftar gambar 1. 

Menurut Horngen et al. (2009), sistem akuntansi terkomputerisasi telah 

menggantikan sistem manual di banyak perusahaan namun masih jarang 

diterapkan pada usaha kecil. Ada tiga tahap pengolahan data, yaitu: 

1. Tahap input adalah mencatat dari dokumen sumber yaitu bukti transaksi 

seperti bukti penjualan, slip setoran bank, pemesanan via faksimili, dan 

telekomunikasi lainnya. Proses input biasanya dikelompokkan menurut 

jenis transaksi, misalnya perusahaan akan memasukkan transaksi 

penjualan kas yang terpisah dari transaksi penjualan dan pembelian kredit. 

2. Tahap proses meliputi pembuatan jurnal transaksi, saldo posting ke 

rekening di buku besar, dan penyusunan laporan keuangan. Sistem 

komputerisasi secara otomatis memproses transaksi dengan 
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menggabungkan beberapa langkah (seperti jurnal, buku besar, dan neraca 

percobaan sebelum penyesuaian) dan menghasilkan laporan dengan cepat. 

3. Tahap output adalah laporan yang dijadikan dasar pengambilan keputusan, 

termasuk laporan keuangan (Laporan Laba Rugi dan Neraca). Pemilik 

bisnis dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berspekulasi karena 

laporan yang dibuat oleh sistem akuntansi. 
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