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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Berbagai pengertian akuntansi dikemukakan diantaranya menurut Belkaoui 

(2006), menggambarkan akuntansi sebagai suatu aktivitas keuangan yang 

memberikan informasi kuantitatif yang digunakan sebagai fundamental perolehan 

keputusan ekonomi yang ada pada suatu entitas. Dalam Buku Harahap dikemukan 

pengertian akuntansi menurut AICPA (2003) dimana akuntansi itu sendiri adalah 

seni yang berupa seni pencatatan, seni penggolongan dan seni pengikhtisaran 

transaksi yang terjadi dengan ukuran moneter. Soemarso (2005) mengungkapkan 

akuntansi sebagai suatu proses yang menghasilkan penilaian dan keputusan yang 

jelas serta tegas dengan melewati identifikasi, pengukuran dan laporan informasi 

ekonomi.  

Horngren et al. (2006) mengartikan akuntansi sebagai suatu sistem 

informasi pengukur aktivitas suatu usaha, mengolah data menjadi laporan serta 

mengkomunikasikan ke pengambil keputusan hasil proses tersebut. Ada yang 

mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi bagi pihak yang 

berkepentingan dalam perusahaan dengan menyajikan laporan keuangan (Reeve et 

al., 2009). 

Secara keseluruhan pengertian akuntansi ditarik suatu kesimpulan bahwa 

akuntansi digambarkan sebagai gabungan dari tiga buah siklus, dimana :  

1. Siklus identifikasi, pengelompokan seluruh transaksi yang terjadi pada 

suatu entitas.  
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2. Siklus pencatatan, “kegiatan ini dilakukan untuk mencatat semua transaksi 

yang telah diidentifikasikan secara terperinci.” 

3. Siklus Komunikasi, “informasi yang digunakan dalam laporan keuangan 

harrus dkomunikasikan baik antar internal maupun eksternal perusahaan.” 

Reeve et al. (2009) mengemukakan lima jenis akun dalam mengklasifikasi 

transaksi keuangan antara lain: 

1. Aset 

Pengorbanan yang dilakukan masa lalu untuk memperoleh suatu sumber 

dan manfaat sumber tersebut dapat dirasakan sekarang inilah gambaran dari aset. 

Sumber ini dapat dilihat secara fisik misalnya uang kontan, sedangkan aset tak 

berwujud contohnya asuransi, piutang usaha, bangunan dan tanah. Menurut 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2009), asset diartikan sebagai sumber 

daya yang dikendalikan sebgai akibat dari peristiwa dimasalalu oleh suatu entitas 

dan diharapkan manfaat ekonomis dapat diterima entitas di masa depan. 

2. Liabilitas 

Liabilitas terjadi karena adanya peristiwa dimasa lalu oleh entitas yang 

menghasilkan suatu kewajiban dan penyelesaian kewajiban ini berdampak adanya 

laju keluar dari entitas sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi (Kieso et al., 

2011). Menurut Reeve et al. (2009) ada dua jenis liabilitas yaitu liabilitas jangka 

pendek dimana pelunasan kewajiban ini dilakukan dalam jangka pendek atau 

kurang dari satu tahun sejak tanggal neraca, jenis liabilitas yang kedua adalah 

liabilitas jangka panjang dimana kewajiban keuangan dilunaskan dalam periode 

jatuh tempo yang diberikan diatas satu tahun sejak tanggal neraca tersebut.  
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3. Ekuitas 

Menurut Warren (2005) ekuitas didefiniskan sebagai gabungan total dari 

dua sumber utama ekuitas saham yaitu laba ditahan dan modal disetor.  Menurut 

Riyanto (2001) sumber modal terklasifikasi menjadi sumber intern dan sumber 

ekstern. Sumber modal yang diperoleh dari laba ditahan dan akumulasi penyusutan 

dinamakan sumber intern sedangkan sumber yang diterima dari para kreditur atau 

pemegang saham dinamakan sumber ekstern.  

4. Pendapatan 

Menurut Stice et al. (2009), pendapatan didefinisikan suatu arus kas atau 

peningkatan lain dari asset suatu entitas yang dihasilkan dari penyerahan atau 

produksi barang, pemberian jasa, aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama 

atau operasi sentral berkelanjutan dari entitas yang bersangkutan. Pendapatan juga 

menggambarkan adanya peningkatan manfaat ekonomi salah satunya peningkatan 

asset, penurunan liabilitas, peningkatan angka ekuitas diluar dari kontribusi 

penanam modal dan hal ini terjadi selama periode pelaporan (SAK- EMKM, 2018).  

Kieso et al. (2011) juga menambahkan definisi dari pendapatan dimana 

pendapatan terjadi saat adanya arus masuk dari asset yang memiliki manfaat 

ekonomi dan menghasilkan peningkatan ekuitas diluar kenaikan yang berkaitan 

dengan kontribusi peserta ekuitas.  

5. Beban 

Terjadinya biaya setelah memberikan suatu produktivitas dan adanya 

penurunan dalam aset atau peningkatan liabilitas yang berkaitan dengan penyerahan 

barang dan jasa untuk menghasilkan profit, hal ini disebut beban (Firdaus & 
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Wasilah, 2009). Pengertian ini didukung oleh Bustami dan Nurlela (2010) yang 

mengemukakan bahwa beban adalah biaya yang memberikan manfaat dan manfaat 

tersebut telah habis.  

 

2.2 Sistem Pencatatan Akuntansi 

 Sistem akuntansi sering digambarkan sebagai organisasi, dimana organisasi 

tersebut terdiri dari catatan serta metode yang berfungsi dalam prosedur 

identifikasi, mengumpulkan, pencatatan dan pelaporan disertai tanggung jawab 

terhadap setiap transaksi dan kewajiban yang terjadi (Bodnar & Hopwood, 2008). 

Pengertian ini didukung oleh Mulyadi (2013) dengan mengemukakan sistem 

akuntansi melambangkan koordinasi organisasi formulir, catatan, dan laporan 

untuk menyediakan informasi keuangan sesuai kebutuhan pihak yang 

bersangkutan.  

 Menurut Baridwan (2008), sistem akuntansi mendeskripsikan formulir, 

prosedur, alat, dan catatan yang diolah menjadi suatu umpan dan berfungsi 

mengawasi usaha dan memulai hasil operasi entitas tersebut. Sistem pencatatan 

akuntansi memiliki standar atau pedoman dalam penyusunan laporangan keuangan, 

antara lain : 

1. Standard awal yang harus dimiliki adalah PSAK (Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan) yang berjalan di Indonesia. Setiap perusahaan publik 

berakuntanbilitas yang sudah terdaftar di bursa efek Indonesia wajib 

memiliki standar awal ini.  
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2. Standar kedua ini lebih dikhususkan bagi entitas yang bertransaksi syariah 

yaitu SAK Syariah dimana dalam pelaksanaanya tetap berpedoman model 

SAK umum namun berbasis syariah sesuai fatwa MUI.  

3. Standar ketiga yaitu standar dipergunakan oleh lembaga pemerintahan pusat 

maupun daerah untuk pencatatan akuntansi mereka, dikenal sebagai Standar 

Akuntansi Pemerintahan /SAP.  

 

2.3 Siklus Akuntansi 

 Gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang berawal saat sebuah transaksi 

atau aktivitas terjadi dalam suatu perusahaan disebut sikluk akuntansi (Fitria, 2014). 

Gambaran ini meliputi pendataan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan 

aktivitas perusahaan. Menurut Kieso et al. (2011) siklus akuntansi dikemukakan 

sebagai rangkaian proses yang dilakukan berulang-ulang diantaranya klasifikasi, 

journal transaksi, pemnindaham ke ledger, pengikhtisaran aktivitas ke laporan 

neraca hingga terbentuk laporan keuangan yang utuh.  Pura (2013) juga 

mengungkapkan pengertian yang sama dimana siklus akuntansi merupakan 

rangkaian kegiatan akuntansi dilakukan secara berulang dan sistematis sampai hasil 

akhir yaitu penutupan pembukuan.  

 Berbagai pengertian ini menciptakan suatu kesimpulan yaitu siklus dalam 

sistem laporan keuangan, antara lain siklus pertama merupakan transaksi 

dilanjutkan dengan jurnal, buku besar dan neraca saldo.  
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1. Transaksi  

Suatu kejadian yang disertasi dengan data sebagai bukti untuk pendataan 

dimana kejadian ini bisa berupa peningkatan atau penurunan pada asset, kewajiban, 

modal atau ekuitas karena suatu kejadian pertukaran atau pemindahan antar entitas, 

kejadian ini disebut transaksi (Kieso et al., 2011).  

2. Jurnal  

Menurut Mulyadi (2013) kumpulan rincian-rincian transaksi yang dicatat 

akan membentuk jurnal transaksi. Jurnal terklasifikasi menjadi journal umum yang 

difungsikan mencatat seluruh transaksi pada perusahaan dan kedua adalah jurnal 

mencatat transaksi-transaksi khusus jurnal kedua ini disebut journal khusus.  

3. Buku Besar 

Soemarso (2005) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Suatu Pengantar 

mengemukakan definisi buku besar antara lain kumpulan atau gabungan dari 

perkiraan-perkiraan yang berkaitam dan merupakan kesatuan tersendiri. Beberapa 

pemahaman lain mengemukakan definisi ledger sebagai kumpulan pemindahan 

data transaksi dari jurnal yang sudah diklasifikasi sesuai aturan penomoran akun 

(Reeve et al., 2009). 

4. Neraca Saldo 

Didefiniskan sebagai suatu daftar yang menggambarkan asset, liabilitas, 

ekuitas suatu instansi dalam kurun masa tertentu (Jusuf, 2001). Menurut Kieso et 

al. (2010), mengungkapkan pengertian neraca saldo sebagai suatu daftar akun 

utama yang akan  menghasilkan data akhir suatu entitas pada suatu periode. Neraca 

meringkas posisi keuangan suatu perusahaan yang menampilkan sumber daya 

ekonomis yaitu asset,  kewajiban, modal dan keterkaitan ketiga hal ini pada
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periode tertentu (Hanafi, 2003). 

  

2.4 Laporan Keuangan 

Perusahaan meruapakan suatu entitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari 

pemiliknya dan sering kali pemilik tidak berada dalam perusahaan untuk ikut serta 

dalam operasional perusahaan hari ke hari. Hal ini menciptkan adanyan 

keterpisahan dan jembatan yang bisa menghubungkan pemilik dan pengelola 

perusahaan adalah laporan keuangan. Menurut Kieso et al. (2011) laporan 

keuangan didefinisikan sebagai suatu sarana utama untuk mengkomunikasikan 

informasi keuangan suatu entitas dengan pihak eksternal. Laporan keuangan harus 

bisa menyajikan dengan detail kondisi keuangan entitas pada periode akuntansi 

tertentu (Kasmir, 2014). 

1. Neraca Saldo 

Neraca meringkas posisi keuangan suatu perusahaan yang menampilkan 

sumber daya ekonomis yaitu asset, kewajiban, modal dan keterkaitan ketiga hal ini 

pada periode tertentu (Hanafi, 2003). Unsur yang dicantumkan dalam laporan 

neraca ini adalah bagian-bagian yang dimiliki SAK EMKM seperti kas dan setara 

kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan juga ekuitas.  

2. Laporan laba-rugi 

 Menurut Prastowo dan Rifka (2010) definisi laporan laba rugi tepatnya 

diungkapkan sebagai data informasi yang menyajikan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu. Laporan laba rugi yang 

informasinya tergolong potensi harus mengandung dua unsur.
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Unsur pertama disebut dengan penghasilan yang diungkapkan dengan 

kenaikan tingkat manfaat ekonomi usaha dalam periode akuntansi tertentu dan 

kenaikan ini menyebabkan terjadinya kenaikan ekuitas. Unsur kedua adalah beban 

yang mendeskripsikan penurunan tingkat kegunaan ekonomi selama masa 

akuntansi tersebut dan menyebabkan adanyan penurunan ekuitas.   

3. Laporan perubahan ekuitas 

Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tanpa adanya laporan 

perubahan ekuitas tidak akan berhasil menciptakan laporan keuangan yang lengkap 

dan jelas, karena laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu unsur laporan 

yang penting dalam laporan keuangan (Martani, 2012). Informasi yang terdapat 

dalam laporan perubahan ekuitas berkaitan dengan perubahan ekuitas di awal dan 

akhir periode, karena itu menurut PSAK 1 (revisi 2009) standar informasi yang 

harus disajikan dalam laporan perubahan ekuitas adalah akumulasi atau total laba 

rugi, dampak yang timbul pada komponen ekuitas karena adanyan penerapan 

retrospektif yang disimbolkan dengan retained earnings awal periode akuntansi, 

rekonsiliasi selama periode akuntans, dan dividen.  

4. Laporan Arus Kas 

Fraser dan Ormiston berpendapat (2001) laporan arus kas (Cash Flow) 

adalah data mengandung informasi yang berkaitan dengan setiap perubahan kas 

karena adanyan transaksi masuk keluar pada suatu entitas diperiode waktu tertentu. 

Perubahan-perubahan yang terjadi pada laporan arus kas menghasilkan klasifikasi 

laporan ini menjadi empat sektor yaitu, kas, aktivitas operasi, aktivitas investasi, 

dan aktivitas financing.    
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5. Catatan atas laporan  keuangan 

Deskripsi yang tepat untuk menggambarkan catatan atas laporan keuangan 

antara lain adalah informasi tambahan. Setiap angka dan informasi yang 

dicantumkan dalam laporan keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan 

jelas dan tersampaikan dengan jelas kepada pembaca sehingga tidak terjadi 

miskomunikasi. Catatan ini berfokus dengan informasi tambahan berkaitan dengan 

menjelaskan lebih rinci setiap angka dan istilah yang tercantum pada laporan 

keuangan. Menurut IAI (2004), catatan atas laporan keuangan harus disajikan 

dengan sistematis.  

 

2.5 Sistem Informasi Akuntansi 

 Menurut Mulyadi (2010) sistem digambarkan sebagai suatu jaringan yang 

membentuk pola saling berhubungan antar satu sama lain untuk mencapai tujuan 

tertentu. Pengertian ini didukung oleh Hall (2011) yang mengungkapkan sistem 

sebagai pertemuan sektor sistem yang saling terhubung dan bervisi misi searah. 

 Sistem informasi akuntansi sendiri digambarkan sebagai sistem yang 

dibangun untuk membantu konsumen menyajikan informasi yang disalurkan 

kepada pihak yang bersangkutan. Ada beberapa unsur yang menjadi tolak ukur 

efektifnya suatu sistem antara lain: 

1. Formulir, disimbolkan dengan dokumen maupun kertas. Transaksi yang 

terjadi pada usaha akan disajikan dan didukung dengan unsur ini.  
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2. Jurnal, digambarkan dengan lembar kerja awal yang difungsikan 

membukukan seluruh transaksi entitas. 

3. Buku Besar, berkaitan dengan akun-akun yang difungsikan dalam 

penjurnalan, pada buku besar data transaksi tersebut dibagi berdasarkan 

jenis akunnya. 

4. Laporan, setiap sistem pasti ada hasil akhir dan hasil akhir yang dicapai pada 

sistem ini adalah lima kategori laporan keuangan yaitu laporan neraca saldo, 

laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas 

laporan keuangan. 

Setiap sistem yang dibuat pastikan memiliki tujuan, sama halnya dengan 

sistem keuangan akuntansi yang berfungsi menyajikan informasi bagi pihak 

internal dan ekternal yang berkaitan dengan entitas. Tujuan yang diprogram dalam 

sistem informasi akuntansi antara lain: 

1. Bertanggungjawab menghasilkan informasii keuangan mengenai entitas 

untuk mempermudah pihak eksternal maupun internal dalam mengelola 

entitas. 

2. Menjadi pedoman atau panutan setiap pimpinan yang bertanggung jawab 

mengambil keputusan dan pedoman pihak luar ekternal yang berencana 

akan berinvestasi pada entitas. 

3. Bertanggung jawab mendukung kelancaran operasional entitas. Menjadikan 

sistem informasi akuntansi menjadi sistem yang bermanfaat selain memiliki 

tujuan yang jelas, sistem akuntansi juga harus berkaraktersitik seperti 

relavan, dipercaya, tepat waktu, mudah dipahami, dapat diuji kebenarannya 

dan lengkap.  
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Peranan sistem informasi bermacam-macam, salah satunya sebagai alat 

pengendalian operasional perusahaan. Sistem informasi difungsikan untuk 

menyajikan informasi akurat dan efisien bagi perusahaan. Selain itu peranan 

penting bagi pihak manajemen ataupun internal dari sistem informasi yaitu sebagai 

alat pengambil keputusan. Sedangkan bagi pihak eksternal diperankan menjadi 

pencetak laporan keuangan yang dijadikan suatu pedoman dasar pihak internal saat 

menganalisa performa dan kondisi perusahaan mereka, sedangkan pihak eksternal 

memerankan sistem sebagai dasar dalam berinvestasi. 

Untuk menjalankan peranannya dengan sempurna, ada beberapa komponen 

dasar sistem informasi akuntansi antara lain. 

1. Perangkat keras (hardware), dalam menghasilkan informasi keuangan yang 

akurat, sistem diperankan mengoperasikan semua data menjadi olahan 

berupa informasi keuangan. Dalam mengoperasikan data dibutuhkan 

langkah mendata, memproses dan menyimpan setiap data yang terjadi.  

2. Perangkat lunak (software) dalam menghasilkan informasi keuangan yang 

akurat, komponen  mengumpulkan rangkaian sistematika yang berfungsi 

untuk pengoperasian sistem akuntansi.  

3. Manusia (brainware), salah satu komponan yang melibatkan sumber daya 

setiap menginput seluruh transaksi mulai dari bahan mentah atau 

pencetakan pertama sistem hingga sistem membuahkan informasi akurat 

yang bermanfaat bagi entitas. 

4. Prosedur, serangkaian aktivitas atau langkah yang dilakukan berulang kali 

setiap melaksanakan alur sistem informasi tersebut. 
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5. Database, data-data transaksi yang dikumpulkan dan diinput ke dalam 

sistem kemudian diolah menjadi sumber informasi keuangan bermanfaat 

bagi entitas.
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