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2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi memiliki banyak kegunaan yang pada akhirnya dapat 

disimpulkan sebagai suatu seni, yaitu seni dalam mencatat berbagai perhitungan 

yang ada, menyatukan, dan meringkas hingga bisa memberikan rangkuman yang 

bisa dimengerti menurut Munawir (2005). Namun akuntansi bukan hanya melalui 

proses dalam pencatatan, penggolongan, dan peringkasan saja, akuntansi pun 

mampu menafsirkan hasil yang ada pada hasil proses tersebut. Dengan suatu 

prosedur transaksi keuangan yang ada dengan pola yang tidak biasa dan 

menggunakan uang sebagai alat pengukur proses tersebut. 

Akuntansi memiliki tujuan utama dalam menyatukan dan memberikan 

laporan dalam kinerja keuangan, arus kas yang berasal dari bisnis, posisi 

keuangan yang ada. Kemudian keputusan pun dapat dihasilkan dan diperoleh 

tentang pengelolaan perusahaan atau bisnis baru maupun keputusan investasi. 

  

2.2 Sistem Akuntansi 

2.2.1 Pengertian Sistem Akuntansi 

Jogianto (2005) menjelaskan sistem adalah suatu rangkuman penelitian 

yang bekerjasama untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan. Bayangan keadaan 

sesuai kondisi seperti ruang, alat-alat, dan pengguna aktif. Definisi sistem 

akuntansi menurut Mulyadi (2013) adalah sistem akuntansi yakni memberikan 
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data isian berupa rangkuman dan laporan yang menyediakan informasi keuangan 

yang disusun secara akurat dan rapi dengan waktu yang tepat.  

Menurut Reeve, Warren, dan Duchac (2014) sistem akuntansi mempunyai 

beberapa fungsi seperti mengumpulkan informasi yang akurat serta  menyimpan 

data transaksi yang biasanya di proses secara manual, yang akhirnya akan 

menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan yang benar dan tepat, dan 

sebagai bahan pengontrolan terhadap organisasi perusahaan. Perusahaan kecil 

mempunyai jurnal yang sudah digunakan secara umum seperti: 

1. Jurnal pembelian. 

2. Jurnal penjualan. 

3. Jurnal pengeluaran kas. 

4. Jurnal penerimaan kas. 

 

2.2.2 Tujuan Sistem Akuntansi 

 Tujuan umum yang sangat berpengaruh terhadap pengembangan sistem 

akuntansi menurut Mulyadi (2013) dapat dilihat dibawah ini: 

1. Memperoleh dan memberikan hasil akhir yang ada untuk pengelolaan 

usaha baru. 

2. Menyempurnakan dan menambahkan penjelasan terbaru dan telah 

diberikan langsung  oleh sistem yang sudah dirancang. 

3. Melakukan pengecekan dan pengendalian terhadap sistem akuntansi secara 

internal. 

4. Meminimalisir biaya yang tidak penting dalam melaksanakan catatan 

akuntansi di perusahaan baru. 
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2.3  Siklus Akuntansi 

2.3.1 Pengertian Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi memiliki teknik membentuk suatu laporan keuangan. 

Melalui tata cara yang dilakukan secara bertahap sehingga dapat menghasilkan 

laporan keuangan dalam satu periode. 

Proses yang dijalankan harus melewati beberapa siklus. Penggambaran 

siklus sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

   

   

 

Gambar 1 Siklus akuntansi, sumber: Soemarso (2004) 

 

2.3 Elemen-elemen Siklus Akuntansi  

Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2011), siklus akuntansi di bagi 

menjadi 2 yaitu siklus pencatatan dan siklus pelaporan yang akan dijelaskan 

seperti: 

1. Siklus pencatatan 

3 Tata cata dalam siklus pencatatan seperti: 

PENCATATAN 

TRANSAKSI 

PENGGOLONGAN 

PEMAKAIAN 

INFORMASI 

AKUNTANSI 

ANALISIS DAN 

INTERPRETASIKAN 

PENGIKHTISARAN LAPORAN 

AKUNTANSI 
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a. Analisis efek dari suatu akun pada setiap transaksi.  

b. Dengan cara menjurnal transaksi yang sudah terjadi. 

c. Memindah bukukan ke ledger. 

2. Siklus pelaporan  

Tahap-tahap dalam pelaporan seperti: 

a. Dengan neraca saldo (Trial Balance). 

b. Dengan suatu jurnal penyesuaian.  

c. Dengan neraca saldo setelah jurnal penyesuaian (Adjusted Trial 

Balance). 

d. Dengan menyelesaikan laporan keuangan. 

e. Dengan jurnal penutup. 

 

2.4 Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan dapat diartikan dari suatu metode proses pencatatannya 

dan perhitungan yang menghasilkan sebuah ringkasan dari transaksi-transaksi data 

keuangan dalam satu periode. Kemudian dari hasil lainnya laporan keuangan 

dapat dimengerti dengan pencatatan informasi keuangan yang telah tersusun rapi 

oleh pemilik perusahaan untuk mengetahui kinerja yang terdapat perusahaannya. 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik atau biasanya disingkat menjadi SAK ETAP (2009), laporan keuangan 

adalah penyajian dan dapat memberikan informasi kepada perusahaan yang 

membutuhkan dengan cara terstruktur dari posisi dan kinerja keuangannya.  

 Karakteristik yang berbentuk kualitatif informasi yang terdapar didalam 

laporan keuangan menurut SAK ETAP (2009) ialah: 
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1. Mudah dipahami (understandability)  

2. Sebenarnya atau apa adanya (relevan)  

3. Keandalan (realibility)  

4. Dapat diandalkan (comparability)  

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah 

atau biasanya disingkat menjadi SAK EMKM (2016), aset adalah sumber daya 

yang menghasilkan dampak positif terhadap ekonomi diwaktu yang akan datang. 

Manfaat yang dimiliki oleh aset merupakan sebuah kelebihan dari aset yang akan 

memberikan kontribusi. 

1. Aset  

 Menurut SAK EMKM (2016) bahwa aset memiliki fungsi dimana ekonomi 

dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap arus 

kas kepada suatu entitas. Arus kas bisa muncul mulai dari pemakai hingga 

pelepasan aset.   

2. Liabilitas 

Menurut SAK EMKM (2016) liabilitas memiliki pengertian sebuah 

kewajiban entitas yang akan muncul dan diakibatkan dari peristiwa masa 

yang sudah lampau dan memiliki kewajiban untuk pelunasannya sesuai 

dengan jangka waktu yang diberikan. Kewajiban ini akan mengurangi 

manfaat ekonomi melalui kegiatan pengeluaran kas dari perusahaan. 

3. Ekuitas 

Menurut SAK EMKM (2016) ekuitas adalah kepemilikan hak pemilik 

perusahaan pada sebuah aset yang sudah dikurangi dengan liabilitas 
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usahanya sendiri. Setoran pemilik, sisa laba atau kerugian yang terjadi pada 

masa operasional juga merupakan bagian dari ekuitas. 

4. Penghasilan 

Menurut SAK EMKM (2016) penghasilan dari sebuah entitas ditemukan 

ketika adanya kenaikan manfaat ekonomi seperti adanya kegiatan arus kas 

masuk selama periode akuntansi. Penghasilan entitas berasal dari dua 

sumber yaitu pendapatan usaha dan keuntungan perusahaan. 

5. Biaya 

Menurut SAK EMKM (2016) biaya yang muncul dari perusahaan 

disebabkan oleh adanya penurunan kegunaan ekonomik sebuah entitas 

selama satu periode akuntansi seperti penyusutan aset yang menyebabkan 

nilai aset berkurang. Biaya akan muncul dalam kegiatan aktivitas normal 

perusahaan seperti adanya upah gaji, beban pokok penjualan, dan 

penyusutan aset akibat penggunaan dari perusahaan. 

2.4.1 Penjurnalan Transaksi 

Penjurnalan transaksi menurut SAK EMKM (2016) akuntasi dibagi menjadi 

jurnal khusus dan jurnal umum. Namun dalam usaha jasa lebih efektif dalam 

menggunakan jurnal khusus seperti pembelian, penjualan, penerimaan, dan 

pengeluaran. Namun kedua penjurnalan mempunyai tujuan yang sama yaitu 

melakukan suatu penilaian dan pencatatan atas dampak ekonomi dalam sebuah 

transaksi.  

2.4.2 Laporan Posisi Keuangan 

Menurut SAK EMKM (2016) menjelaskan laporan tersebut mempunyai arti 

memperlihatkan kondisi, informasi, maupun posisi keuangan pada perusahaan 
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dalam suatu periode akuntansi. Artinya dari posisi suatu keuangan yang 

mempunyai maksud dari elemen-elemen di perusahaan tersebut. 

2.4.3 Laporan Laba Rugi 

 Laporan laba rugi menurut SAK EMKM (2016) menyajikan informasi 

tentang pendapatan, beban, dan laba atau rugi dari perusahaan. Laporan ini 

memberikan informasi berupa pergerakan keuangan perusahaan dalam satu 

periode yang dilihat dari laba atau rugi yang dihasilkan. 

2.4.4 Buku Besar 

Menurut Ade Firmansyah (2014) buku besar mengandung sebuah asumsi 

mengenai gambaran bagaimana pengaruh perubahan transaksi terhadap sejumlah 

akun seperti modal usaha, aktiva, dan kewajiban. Guna mencatat jika terjadi 

perubahan yang akan terjadi di suatu transaksi.  

2.4.5 Daftar Aset Tetap 

Menurut SAK EMKM (2016) daftar aset diperlukan dalam mengumpulkan 

data aset yang berwujud dan telah digunakan pada suatu usaha dalam jarak waktu 

yang panjang. Kepemilikan aset oleh perusahaan bukan untuk ditawarkan kembali 

namun akan digunakan perusahaan dalam kegiatan normal perusahaan. 
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