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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pengertian Akuntansi 

 Menurut Asosiasi Akuntansi Amerika (American Accounting Association 

atau biasanya disingkat dengan AAA), akuntansi adalah suatu proses 

pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi yang 

berkesempatan adanya pengevaluasian dan penentuan keputusan yang jelas dan 

tegas bagi pengguna informasi tersebut. Dari pengertian tersebut terdapat tiga hal 

yang dapat disimpulkan yakni: 

1. Masukan (input) akuntansi berupa data-data dari kegiatan (transaksi) 

perusahaan. 

2. Masukan (input) tersebut diolah melalui proses identifikasi, pengukuran 

dan pelaporan untuk menghasilkan keluaran (output) informasi atau 

laporan keuangan. 

3. Keluaran (output) tersebut digunakan sebagai penunjang atau sebagai 

dasar pengambilan keputusan bisnis oleh pemakai informasi tersebut. 

Grady (1965) menjelaskan akuntansi merupakan suatu bagan ilmu 

pengetahuan dan kegunaan organisasi secara terstruktur, otentik dan orisinil dalam 

menginput, mengelompokkan, menjalankan, mengikhtisar, menganalisis dan 

mengintepretasi semua transaksi dan kejadian serta karakteristik finansial dalam 

operasional organisasi. Penyediaan informasi bertujuan memenuhi keperluan 

manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam organisasi. Dengan 

demikian, akuntansi dapat disimpulkan merupakan suatu sistem informasi yang 
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menyediakan laporan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan kegiatan 

ekonomi dan situasi perusahaan seperti, proses pencatatan, penggolongan, 

peringkasan transasksi dan pengintepretasian hasil proses tersebut (Kartikahadi, Uli 

Sinaga, Syamsul, Sylvia, & Sirega, 2016). 

2.2 Sistem Akuntansi 

Menurut penjelasan Kieso, Weygant, & Warfield (2014) dalam bukunya 

Intermediate Accounting bahwa sistem akuntansi dapat menyampaikan informasi 

kepada penggunanya dengan cara menghimpunkan dan mengolah data akuntansi 

yang diperoleh. Sedangkan Mulyadi (2016) menjelaskan sistem akuntansi yang 

dimaksud adalah susunan surat isian, catatan dan hasil laporan finansial yang 

terkoordinasi yang mengandung informasi moneter yang mempermudah 

manajemen untuk mengelola perusahaan. 

Dalam mewujudkan sistem akutansi yang baik dan tepat guna maka harus 

diketahui tujuan dari sistem akuntansi yang disusun. Tujuan sistem akuntansi yang 

dikemukan oleh Mulyadi (2016) berupa: 

1. Menyiapkan informasi keuangan untuk memenuhi keperluan pengelola 

kegiatan bisnis yang diperoleh dari sistem.  

2. Meningkatkan informasi yang diperoleh dari sistem, baik mengenai mutu, 

keakuratan, mau pun bentuk informasi yang terkandung. 

3. Memperbagus internal kontrol akuntansi perusahaan untuk meningkatkan 

keandalan (realibility) informasi akutansi yang menyediakan catatan 

lengkap tentang pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap 

penggunaan kekayaan perusahaan dengan baik. 
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4. Meminimkan biaya klerikal dalam melakukan pencatatan akuntansi untuk 

menghindari terjadinya pemborosan waktu, tenaga dan biaya. 

Menurut Mulyadi (2016) kelima rincian unsur pokok sistem akuntansi 

teruraikan sebagai berikut: 

1. Formulir 

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat atau 

merekam transaksi keuangan yang terjadi. Istilah lain formulir biasanya 

disebut dengan dokumen karena semua peristiwa yang terjadi dalam 

operasional perusahaan khususnya peristiwa yang berhubungan dengan 

keuangan didokumentasikan dalam formulir seperti buku atau pun kertas. 

Contoh dari formulir adalah nota pembelian, bukti kas masuk dan 

sebagainya. Formulir yang berwujud dalam bentuk kertas biasanya 

ditemukan dalam sistem pencatatan akuntansi dengan manual. Sedangkan 

formulir yang tidak berwujud dapat ditemukan dalam sistem akuntansi 

komputerisasi yang merekam data operasional perusahaan secara otomatis 

menjadi suatu rangkuman. 

2. Jurnal 

Jurnal merupakan suatu catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat, 

mengelompokkan transaksi dan merangkum data keuangan lainnya. Hasil 

dari rangkuman data keuangan tersebut dilakukan posting (direkam) ke 

bagian yang bersangkutan dalam buku besar. Contohnya adalah jurnal 

umum, jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas dan 

jurnal pengeluarna kas. 
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3. Buku Besar 

Istilah unsur ini biasanya lebih dikenal dengan bahasa inggrisnya yaitu 

general ledger merupakan rangkuman atau laporan yang terdiri atas 

beberapa bagian untuk meringkas data perusahaan yang tercatat 

sebelumnya. Selain daripada itu, buku besar juga digunakan sebagai 

wadah pengklasifikasian data finansial untuk presentasi laporan keuangan. 

4. Buku Pembantu 

Buku pembantu atau bahasa inggrisnya disebut subsidiary ledger yang 

berupa unsur pendukung yang merincikan data akuntansi yang didapati di 

bagian tertentu dalam buku besar. Unsur pertama dan keempat ini 

membentuk suatu rangkuman terakhir dari keseluruhan pencatatan 

akuntansi. Contoh unsur ini berupa buku pembantu piutang dan utang 

yang merincikan secara keseluruhan informasi debitor dan kreditor. 

5. Laporan Keuangan 

Hasil dari proses pendataan akuntansi berupa laporan keuangan yang 

terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, 

laporan arus kas, daftar piutang, utang dan persediaan. Hasil laporan 

keuangan tercetak dari komputer. 

 

2.3 Siklus Akuntansi 

Kieso et al. (2014) menyatakan makna dari siklus akuntansi berupa suatu 

prosedur kejadian aktivitas pendataan transaksi finansial dalam rentang waktu 

tertentu, yang bermula dari aktivitas penginputan transaksi ke rangkuman berupa 
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jurnal atau buku besar, peringkasan ke neraca saldo penutupan dan yang berakhir 

dengan laporan keuangan. 

Wild, Shaw dan Chiappetta (2011) menjelaskan siklus akuntansi bermula 

dari pengidentifikasian dan pengukuran transaksi-transaksi yang terjadi serta 

berakhir dengan ayat jurnal pembalik. Aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan secara 

berulang dalam setiap periode pelaporan perusahaan. Peredaran proses aktivitas 

pendataan transaksi terdiri dari: 

1. Pencatatan bukti transaksi finansial yang telah dibuat. 

2. Penginputan jurnal dan memindahbukukan ke buku besar (posting). 

3. Penyusunan neraca saldo (trial balance). 

4. Pengolahan kertas kerja (worksheet) dan pencatatan ayat penyesuaian 

(adjustment). 

5. Pengolahan laporan keuangan (financial statements). 

6. Pencatatan jurnal penutup (closing entries) dan penyusunan neraca saldo 

penutup (post closing trial balance). 

7. Pencatatan jurnal pembalik (reversing entries). 

Tahap-tahap dalam siklus akuntansi menurut Kieso et al. (2014) terdiri 

dari: 

1. Mencatat tiap bukti transaksi finansial. 

Tahapan proses ini meliputi mengumpulkan, mengidentifikasi dan 

mencatat bukti atas transaksi-transaksi keuangan yang telah terjadi, 

kemudian menyusunnya ke dalam buku harian atau jurnal umum. 

Memindahbukukan atau posting dari jurnal umum berdasarkan kelompok 
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akun atau jenisnya ke dalam buku besar (general ledger) dan buku 

pembantu (subsidiary ledger). 

2. Menyusun neraca saldo. 

Tahapan proses ini bermula dari penyusunan neraca saldo yang bertujuan 

untuk mengecek kembali apakah seluruh nilai saldo akun dalam buku 

besar sudah seimbang sesuai posisi seharusnya. Kieso et al. (2014) 

menyatakan bahwa dalam neraca saldo memiliki kemungkinan yang lebih 

tinggi terjadinya salah jurnal dan posting. Dalam menyusun laporan 

keuangan juga memerlukan bantuan dari neraca saldo. 

3. Membuat jurnal penyesuaian dan memindahkan ke dalam buku besar. 

Dengan disusunnya neraca saldo yang bersumber pada data finansial yang 

tersedia, masih adanya kemungkinan transaksi-transaksi yang belum 

tercatat di mana transaksi tersebut tidak memiliki buktinya dan biasanya 

diperlukan jurnal penyesuaian atas transaksi tersebut, seperti pendapatan 

akrual, beban akrual, beban dan pendapatan yang dilakukan secara 

dimuka serta beban penyusutan. 

4. Menyusun neraca saldo setelah penyesuaian dan laporan keuangan. 

Sesudah adanya ayat penyesuaian yang dimasukkan ke buku besar, maka 

dapat disusun neraca saldo setelah penyesuaian. Jenis neraca ini 

memperlihatkan semua nilai saldo akun yang tersesuaikan dan seluruh 

kejadian finansial pada akhir periode akuntansi. Kemudian tahap terakhir 

siklus akuntansi adalah penyusunan laporan finansial dapat dilakukan 

dengan merangkum dari neraca saldo setelah penyesuaian berdasarkan 

kelompok akun yang tersedia sehingga laporan finansial yang dihasilkan 
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berupa laporan neraca, laba rugi, perubahan modal dan yang terakhir 

laporan arus kas. Laporan-laporan tesebut memuat informasi finansial 

yang diperlukan dan dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam 

memutuskan hal tertentu. 

5. Membuat jurnal penutup dan memindahkan ke buku besar. 

Jurnal penutup berfungsi untuk menihilkan seluruh nilai saldo akun 

nominal (pendapatan dan beban) ke suatu akun yang berujar ikhtisar laba 

rugi dan bertujuan untuk mempersiapkan akun pendapatan dan beban 

untuk transaksi-transaksi pada periode selanjutnya.  

6. Mempersiapkan neraca saldo sesudah penutupan (trial balance). 

Neraca saldo sesudah penutupan merupakan neraca yang hanya 

memperlihatkan saldo akun riil (aset, kewajiban dan modal) sesudah 

adanya penutupan akun sementara.  

 

2.4 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah 

 Standar ini lebih dikenal dengan singkatannya SAK EMKM, yang disusun 

secara khusus untuk menjadi dasar standar akuntansi pada UMKM yang dibangun 

dan telah disahkan oleh instansi profesi yaitu IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). 

Karena semakin bertambahnya UMKM di Indonesia yang masih belum bisa 

menyediakan laporan keuangan, maka standar baru ini disusun dan diterbitkan lebih 

simpel jika dikomparasikan dengan standar sebelumnya (SAK ETAP). Entitas yang 

dimaksudkan untuk mempraktikkan SAK EMKM ini berupa entitas yang berukuran 

mikro, kecil dan menengah dimana merupakan entitas yang tidak diwajibkan untuk 
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mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak 

yang memberikan amanah. 

2.4.1 Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan bertujuan untuk menyampaikan informasi situasi 

keuangan dan kemampuan finansial usaha yang dijalankan yang dapat memberikan 

dukungan kepada pengguna memutuskan hal yang berkaitan dengan situasi 

ekonomi. Manajemen bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang 

disajikan dalam laporan keuangan. 

2.4.2 Posisi Keuangan 

Informasi dalam posisi keuangan terdiri atas tiga unsur yaitu aset, 

kewajiban dan modal. Definisi dari unsur dapat dirincikan di bawah ini: 

a. Aset 

Aset adalah kekayaan yang dimiliki entitas bisnis yang memiliki nilai 

ekonomi, komersial atau pun nilai tukar. Pengakuisisi aset dapat 

dilaksanakan dengan memproduksi sendiri, membeli atau menukar 

dengan pihak lain. 

b. Kewajiban 

Kewajiban adalah kemungkinan manfaat ekonomi yang timbul dari 

transaksi sekarang dan masa lalu. Perolehan liabilitas oleh perusahaan 

melalui pinjaman dari pihak lain atau pun berupa pembelian yang bersifat 

kredit. 

c. Modal 

Modal adalah sisa kepemilikan atas aset sesudah dikurangi seluruh 

kewajibannya. 
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2.4.3 Kinerja Keuangan 

Kinerja finansial memuat informasi tentang transaksi pendapatan dan 

pengeluaran selama suatu periode laporan dan dimuat dalam laporan laba rugi. 

Berikut merupakan definisi dari unsur laporan ini: 

a. Pendapatan 

Pendapatan adalah manfaat ekonimi yang timbul dari aktivitas operasi 

perusahaan selama suatu peiode yang menyebabkan kenaikan ekuitas. 

b. Beban 

Beban adalah manfaat ekonomi yang berasal dari aktivitas operasi 

perusahaan selama suatau periode yang menyebabkan penurunan ekuitas. 

2.4.4 Penyajian Laporan Keuangan 

Dalam standar yang berfektif, entitas diwajibkan untuk menyampaikan 

minimal tiga jenis laporan keuangan yakni laporan posisi keuangan, laporan laba 

rugi dan catatan atas laporan keuangan. 

1. Laporan Posisi Keuangan  

Laporan posisi keuangan menunjukkan posisi keuangan entitas pada akhir 

periode. Dalam laporan ini terdiri dari tiga 3 unsur yaitu aset, kewajiban 

dan modal. 

2. Laporan Laba Rugi Selama Periode 

Laporan laba rugi menunjukkan kemampuan entitas dalam menjalankan 

bisnisnya dengan cara memperoleh pendapatan dan mengeluarkan beban 

yang berdasarkan konsep penandiangan.  

 

 

Julianto. Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Wei Xing, 2019.
UIB Repository©2019



Universitas Internasional Batam 
 

3. Catatan atas Laporan Keuangan 

Laporan ini berisikan tambahan informasi yang disampaikan kepada 

pengguna seperti gambaran umum perusahaan, kebijakan standar 

akuntansi, rincian beberapa akun dan pengungkapan lainnya. 
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