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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi merupakan penyajian data keuangan berupa laporan informasi 

yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan  yang ditujukan untuk 

pembaca laporan keuangan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi perusahaan 

(Warren, Reeve, & Duchac, 2015). Akuntansi diukur dengan satuan mata uang. 

Langkah-langkah tersebut harus dilewati oleh akuntan dalam proses memberikan 

informasi kepada pembaca laporan keuangan: 

1. Identifikasi pengguna, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. 

2. Analisa mengenai kebutuhan pengguna sistem. 

3. Perancangan sistem akuntansi yang dapat mempermudah pengguna. 

4. Pencatatan transaksi atas kegiatan atau peristiwa terkait usaha yang 

dijalankan.  

Kinerja penyampaian informasi akuntan kepada pembaca laporan 

keuangan sebagai berikut:  

1. Melakukan pengenalam terhadap pihak yang berkewajiban 

2. Memberikan nilai kepada kebutuhan suatu perusahaan yang 

berkepentingan 

3. Menerapkan perancangan sistem akuntansi untuk keperluan pemakai 

4. Menjalankan pencatatan transaksi mengenai kejadian ekonomi dan bisnis 

5. Memberikan laporan keungan kepada pembaca laporan keuangan 
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Kieso, Watgandt, dan Warfield (2011) menjabarkan akuntansi ke dalam 3 

tahap dasar, terdiri dari: 

1. Pengenalan terhadap aktivitas yang berhubungan dengan transaksi  yang 

berkaitan pada bagian operasional perusahaan, 

2. Pencatatan transaksi yang dirancang dengan teratur serta disimpulkan 

dengan format yang bermanfaat 

3. Penyajian laporan keuangan yang mampu memberikan informasi berupa 

kinerja perusahaan kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan 

serta pelaksanaan analisa laporan bagi pembaca laporan. 

Menurut Hasanuh (2011), akuntansi adalah sebuah proses pengenalan, 

pengukuran, dan pelaporan ditujukan untuk pihak pembaca informasi akuntansi. 

Akuntansi memliki manfaat sebagai suatu alat untuk mengambil keputusan 

dangan dasar informasi yang tertuang dalam laporan keuangan sebagai bentuk 

evaluasi terhadap kinerja perusahaan. Infomasi akuntansi yang disajikan sangat 

berguna serta bermanfaat untuk pihak manajemen terlebih bagi manajer yaitu 

dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan (Munawir, 2004) 

 

2.2 Sistem Akuntansi  

Menurut Warren et al. (2014), sistem akuntansi merupakan suatu langkah 

dalam hal pengumpulan, pengklasifikasian, rangkuman, serta pelaporan suatu 

informasi kinerja dan keuangan pada perusahaan. Sistem akuntansi yang manual 

bermanfaat untuk menjabarkan kaitan antara data dan laporan akuntansi. Pada 

dasarnya, sistem akuntansi yang menggunakan teknologi berupa komputer, 

menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan sistem manual (Warren et al., 
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2014). Menurut Warren et al. (2014), terdapat 3 kelebihan menggunakan sistem 

akuntansi berbasis komputer, yaitu: 

1 Sistem akuntansi berbasis komputer mempermudah proses penginputan 

atau pencatatan transaksi yaitu dengan menginput transaksi pada form 

elektronik dan disaat yang bersamaan dapat mencatat langsung tanpa 

manual ke ledger. 

2 Sistem akuntansi berbasis komputer memberikan hasil yang lebih akurat 

dan mengurangi kemungkinan terjadinya human error. 

3 Sistem akuntansi berbasis komputer juga memberikan data mengenai saldo 

akun yang terbaru kepada manajemen perusahaan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. 

 

2.3 Siklus Akuntansi 

Menganalisis dan menjurnal merupakan tahap dasar dalam siklus 

akuntansi, kemudian direkap dan dipaparkan dalam tampilan berupa informasi 

keuangan di akhir masa tertentu (Warren et al., 2014). Siklus akuntansi terbagi 

menjadi proses-proses berikut ini: 

1. Mengumpulkan bukti terjadinya suatu transaksi. 

2. Penjurnalan harian. 

3. Merangkum ke dalam buku besar (posting). 

4. Membuat neraca saldo (trial balance). 

5. Membuat neraca lajur (worksheet) serta jurnal penyesuaian (adjustment). 

6. Menyusun laporan keuangan (financial statements). 

7. Membuat jurnal penutup (closing entries). 

Yosua Liau. Perancangan dan Penyusunan Sistem Pencatatan Akuntansi pada I Love Soyaku, 
UIB Repository©2019



11 
 

                               Universitas Internasional Batam 
 

 

8. Membuat neraca saldo penutup (post closing trial balance). 

9. Membuat jurnal pembalik (reversing entries). 

 Pengertian dari transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan yang 

berdampak atau merupakan suatu kepentingan dari perusahaan yang diproses oleh 

sistem informasi perusahaan sebagai unit pekerjaan (Hall, 2011).  

 

2.4 Jurnal Umum 

Jurnal umum adalah jurnal yang dimanfaatkan dalam mencatat segala 

bentuk transaksi (Epstein & Myers, 2009). Pencatatan transaksi dalam jurnal 

utama dijabarkan secara sederhana dengan menempatkan kolom debit dan kredit 

(Hasanuh, 2011). Aset, beban dan prive merupakan akun-akun yang memiliki 

saldo normal di kolom debit sehingga transaksi-transaksi yang berhubungan 

dengan penambahan aset maupun biaya akan dicatat pada kolom debit dan 

sebaliknya adanya transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penurunan aset 

dan beban akan dicatat pada kolom kredit. Sedangkan saldo normal atas hutang, 

modal, serta pendapatan saldo normal terdapat di kredit sehingga adanya 

transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penurunan akun-akun tersebut akan 

dicatat dikolom kredit dan sebaliknya adanya transaksi-transaksi yang 

berhubungan dengan peningkatan akun-akun tersebut akan dicatat pada kolom 

debit. 

 

2.5 Jurnal Penyesuaian 

Menurut Epstein dan Myers (2009), jurnal penyesuaian ialah jurnal yang 

dirancang untuk melakukan update terhadap segala jenis akun di akhir suatu 
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periode akuntansi. Ketika periode penutupan buku pada umumnya data belum 

sewajarnya memperlihatkan kondisi dan transaksi untuk periode akuntansi 

bersangkutan, oleh karena itu diperlukan jurnal penyesuaian. Menurut Kieso et al. 

(2011), jurnal penyesuaian merupakan pembaharuan terdapat seluruh akun pada 

akhir periode akuntansi dengan melakukan pencatatan jurnal dengan metode 

akuntansi akrual agar penyajian informasi keuangan dapat berdasarkan dengan 

peraturan akuntansi yang berlaku pada masa kini. 

Ketidaksesuaian waktu antara pengungkapan biaya dan pendapatan 

dengan realita pada saat pengeluaran maupun penerimaan kas menyebabkan 

dibutuhkannya jurnal penyesuaian sehingga pengakuan pendapatan dan biaya 

berbasis akrual serta kas dapat disamakan. Jurnal ini dilakukan saat akhir masa 

(Pulungan, Hasibuan, & Haryono, 2013). 

Dalam penelitian Hasanuh (2011), transaksi-transaksi tertentu akan dicatat 

pada jurnal penyesuaian pada akhir setiap periode, sehingga hasil saldo akhir pada 

setiap akhir jurnal penyesuaian akan menjadi kondisi sesungguhnya di akhir 

periode serta akan dihasilkan laporan keuangan yang sebenarnya. Posisi aktiva, 

hutang, modal, pendapatan dan biaya akan mengalami persamaan pada akhir 

periode setelah dicatatnya jurnal penyesuaian. 

 

2.6 Jurnal Penutup 

Akun nominal akan ditutup pada tiap akhir suatu periode akuntansi dengan 

jurnal penutup. Dengan menutup akun nominal maka akan menghasilkan saldo 

akun nol dengan pencatatan jurnal penutup (Kieso et al., 2011). Kelompok 

rekening sementara atau rekening nominal terdiri dari rekening pendapatan, biaya 
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dan prive. Informasi yang dihasilkan berdasarkan aktivitas operasional perusahaan 

dalam jangka waktu pembukuan akuntansi dapat dilihat dari rekening ini. Akhir 

dari dampak perkiraan-perkiraan ini akan dipindahkan ke perkiraan tetap yaitu 

rekening modal di akhir periode akuntansi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

membuat jurnal penutup (Hasanuh, 2011). 

Segala akun sementara (nominal account) ditutup dengan pencatatan 

jurnal penutup dengan tujuan agar laporan keuangan selama satu periode 

akuntansi dapat dipertanggungjawabkan secara akurat dan handal. Akun 

sementara yang terdiri atas pendapatan dan biaya merupakan akun-akun 

sementara yang harus ditutup oleh jurnal penutup. Akun-akun sementara tersebut 

terletak dalam laporan laba rugi komprehensif perusahaan. Seluruh akun 

pendapatan dan biaya akan memiliki saldo nol di akhir periode akuntansi dengan 

adanya penutupan ini (Mulya, 2013). 

 

2.7 Laporan Keuangan 

2.7.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut SAK ETAP, laporan akuntansi merupakan kegiatan pelaporan 

yang teratur dari posisi finansial dan operasional finansial pada suatu badan atau 

objek. Objektif dari sebuah laporan keuangan adalah guna menyediakan informasi 

atas kinerja keuangan dan arus kas entitas yang berguna bagi para pengguna 

laporan keuangan untuk memutuskan suatu langkah tindakan ekonomi. Pada 

dasarnya laporan keuangan adalah menyajikan hasil proses akuntansi yang dapat 

dimanfaatkan sebagai suatu mesin guna melakukan komunikasi antara kegiatan 
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perusahaan dan pihak eksternal maupun internal yang berkepentingan dengan 

kinerja operasi perusahaan.  

 

2.7.2  Elemen-elemen Laporan Keuangan 

Reeve et al. (2012) menyatakan bahwa dalam memberikan penggolongan 

terhadap transaksi-transaksi keuangan maka terdapat 5 elemen dalam pelaporan 

keuangan, yaitu: 

1. Aset 

Aset terdapat dua jenis yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar 

merupakan harta perusahaan yang bersifat cepat diuangkan jika 

perusahaan memerlukan uang tunai. Aset tidak lancar adalah harta 

perusahan yang memiliki jangka waktu likuidasi menjadi uang tunai yang 

relatif lama. Pada dasar pencatatan aset tetap memiliki rekening 

pendamping penyusutan kecuali tanah dan investasi jangka panjang 

lainnya (Reeve et al., 2012). 

2. Liabilitas 

Liabilitas adalah sejumlah kewajibaan yang harus dilunaskan oleh 

perusahaan dalam masa kini atau masa yang akan datang dengan aset yang 

dikuasai perusahaan. Liabilitas terbagi menjadi dua jenis yaitu liabilitas 

lancar dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas lancar adalah hutang-hutang 

perusahaan yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Liabilitas jangka 

panjang adalah hutang-hutang perusahaan yang wajib dilunasi dengan 

jangka waktu lebih dari satu tahun (Reeve et al., 2012). 

3. Ekuitas  
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Ekuitas ialah investasi bersih awal perusahaan yang telah ditambahkan 

laba perusahaan serta dikurangi dengan jumlah penarikan oleh pemilik 

usaha (Reeve et al., 2012).  

4. Penghasilan 

Penghasilan ialah penambahan manfaat selama suatu periode akuntansi 

baik dalam bentuk pemasukan, penambahan asset, atau penurunan 

liabilitas yang menyebabkan kenaikan ekuitas yang bukan berasal dari 

kontribusi penanaman modal (Reeve et al., 2012). 

5. Biaya 

Biaya merupakan sejumlah transaksi yang membebankan atau menurukan 

manfaat ekonomi suatu perusahaan dalam satu periode pelaporan baik 

dalam bentuk arus kas keluar, penurunan aset, ataupun terjadinya 

kewajiban atas penurunan ekuitas yang berkaitan dengan penanaman 

modal (Reeve et al., 2012). 

 

2.7.3  Penyajian Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari: 

1. Laporan posisi keuangan. 

2. Laporan laba rugi komprehensif.  

3. Laporan perubahan ekuitas. 

4. Laporan arus kas. 

5. Catatan atas laporan keuangan. 

Penyajian laporan keuangan bagi UMKM harus didasari oleh SAK ETAP. 

Menurut SAK ETAP tahun 2012, informasi keuangan berupa laporan bertujuan 
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untuk menyajikan informasi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan 

melalui laporan posisi keuangan yang bermanfaat. Pengguna informasi keuangan 

sebagai dasar pertimbangan manajemen dalam memilih langkah ekonomi ataupun 

oleh pihak  yang tidak pada posisi dapat memperoleh laporan keuangan khusus 

untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Laporan keuangan mencerminkan 

hasil manajemen perusahaan atau pertanggungjawaban manajemen pada aset 

perusahaan dalam memenuhi objektif perusahaan. 

SAK ETAP juga menjelaskan penyajian laporan keuangan wajib 

dilakukan secara fakta dan wajar sesuai situasi nyata perusahaan. Penyajian 

laporan keuangan denngan wajar dapat dicerminkan dari posisi keuangan 

perusahaan, kinerja finansial, dan tingkat kelancaran arus perusahaan tersebut. 

Penyajian secara wajar bermaksud menyajikan laporan keuangan secara nayata 

tanpa kecuarangan terhadap setiap kejadian ekonomi, kondisi dan peristiwa lain 

yang sesuai pada definisi dan kriteria pencatatan aset, liabilitas, pendapatan dan 

beban. 
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