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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat diartikan sebagai suatu 

entitas yang tidak bertanggung jawab secara public akan tetapi telah memenuhi 

syarat dan ketentuan dalam pembentukan usaha mikro, kecil dan menengah (SAK 

EMKM, 2016). Perusahaan yang termasuk kedalam UMKM yaitu usaha yang 

didirikan perseorangan maupun lebih dengan pendapatan tertentu yang telah 

diatur dalam dalam UU No. 20 Tahun 2008.  

2.2 Sistem Pencatatan Akuntansi 

2.2.1 Pengertian Akuntansi  

Akuntansi merupakan informasi efektif untuk mendapatkan kesempatan 

dalam melakukan sesuatu lebih cepat, lebih efektif serta lebih efisien dalam 

pengambilan keputusan (Suhayati, 2014). Akuntansi juga sering disebut dengan 

“Bahasanya dunia usaha” hal itu dikarenakan informasi ekonomi yang di peroleh 

umumnya dalam bentuk angka. Abdullah et al. (2015) berpendapat bahwa 

akuntansi memiliki karakter yang penting yaitu mengukur, mengidentifikasi, serta 

mengkomunikasikan informasi ekonomi yang dapat memberikan keputusan 

berdasarkan informasi oleh pengguna informasi. Pengguna informasi ada dua 

bagian yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Akuntansi merupakan sistem yang 

dibuat dalam mengetahui hasil operasi sebuah perusahaan yang bisa dilihat dari 

laporan yang disajikan secara sistematis dan dapat digunakan untuk mengambil 

keputusan. 
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2.2.2 Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam suatu 

entitas yang diharapkan mampu memperoleh laporan keuangan dalam pada 

periode-periode tertentu (Reeve et al., 2014). Menurut Kieso et al (2014) ada 

tahapan - tahapan siklus akuntansi yaitu: 

 

1. Menganalisis transaksi. 

Menurut Kieso et al. (2018) hal awal dalam menentukan dalam 

menganalisa yaitu yang mampu mempengaruhi laporan posisi keuangan 

perusahaan. Perusahaan harus memasukkan seluruh penjualan dan 

pembelian secara tunai baik dengan nominal kecil ataupun besar dalam 

pelaporan yang akurat. Contoh perlakuan terhadap beban dan penjualan 

yang harus di identifikasi kecil atau besar nilai dari transaksi tersebut dan 

transaksi harus dicatat sebanyak mungkin apabila transaksi tersebut dapat 

mempengaruhi laporan posisi keuangan. 

 

2. Menjurnal seluruh transaksi 

Menjurnal adalah  langkah dimana transaksi yang telah terjadi dicatat yang 

akan mempengaruhi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Jurnal umum 

merupakan jurnal utama yang memuat seluruh transaksi perusahaan. Tak 

hanya jurnal umum, di beberapa perusahaan ada memakai jurnal khusus 

yang dapat meringkas transaksi yang berbeda dan memiliki karakter 

seperti penjualan dan pembelian (Kieso et al., 2018). 
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3. Memindahkan transaksi kedalam buku besar 

Menurut Kieso et al. (2018) buku besar disebut dengan posting. Kieso et 

al . (2018) menyatakn posting dapat dilakukan dengan langkah sebagai 

berikut. 

a. Pada buku besar memasukkan kolom yang sesuai dengan akun yang 

tertera dalam jurnal 

b. Dalam kolom refrensi jurnal diisi dengan nomor akun jumlah debitnya. 

c. Memasukkan kolom sesuai dengan akun yang terdapat dalam kredit 

seperti tanggal dan lainnya. 

d. Dalam kolom refrensi jurnal, tulislah nomor akun jumlah kreditnya 

diposting. 

Pada tiap perusahaan memiliki nomor-nomor yang berbeda untuk akun 

dalam buku besar untuk membedakan dan mempermudah dalam 

memasukkan transaksi. 

 

4. Membuat neraca saldo 

Setelah seluruh transaksi dimasukkan kedalam buku besar. Selanjutnya 

pembuatan neraca saldo sebelum melakukan jurnal penyesuaian, hal ini 

diperlukan agar bisa melihat keseimbangan pada debit dan kredit yang 

telah dimasukkan kedalam buku besar sebagai pertimbangan evaluasi jika 

terjadi kesalahan pencatatan. Menyusun laporan keuangan dilakukan 

dengan cara menyalin seluruh saldo dalam buku besar kedalam neraca 

saldo dengan hasil yang sama karena apabila tdak sama berarti terjadi 

kesalahan dalam mencatat dan perlu dilakukan revisi sebelum laporan 

disusun. Tujuan dari laoran ini yaitu untuk mencari tahu setiap kesalahan 
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yang dicatat dalam pembukuan yang tidak merupakan kesalahan 

matematika sederhana yaitu kesetaraan antara debit dan kredit setelah di 

posting (Kieso et al., 2018). 

 

5. Melakukan jurnal penyesuaian 

Menurut Kieso et al. (2018) neraca saldo adalah entri yang terjadi pada 

periode akhir dalam laporan keuangan. Apabila di akhir periode akuntansi 

ditemui kesalahan pada transaksi, lupa mencatat atau perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap transaksi tersebut maka perlu di lakukannya jurnal 

penyesuaian. Melakukan pencatatan penyesuaian sama dengan mencatat 

transaksi biasanya, yaitu dicatat pada jurnal penyesuaian lalu dibukukan 

dalam buku besar. Setelah itu disajikan laporan disajikan dalam laporan 

keuangan dengan akrual basis. 

 

6. Menyusun laporan neraca saldo setelah penyesuaian 

Kieso et al. (2018) menyatakan apabila penyesuaian sudah dilakukan 

selanjutnya yaitu membuat neraca saldo lagi setelah adanya penyesuaian 

ke dalam buku besar. Fungsi dari neraca sendiri yaitu memberikan seluruh 

akun dimana saldonya telah di samakan dalam akhir periode. Neraca 

sangat dibutuhkan dalam memperoleh serta menampilkan pengaruh 

kejadian finansial dalam periode yang telah terjadi. 

 

7. Menyusun laporan keuangan 

Menurut Kieso et al. (2018) menyatakan bahwa perusahaan yang telah 

melakukan penyesuaian, perusahaan bisa menyimpan laporan keuangan 

langsung melalui neraca saldo. Laporan keuangan yang dibuat dan disusun 
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dengan baik seperti laporan laba rugi dapat mencerminkan kinerja dalam 

perusahaan untuk melihat perubahan modal.  

 

8. Membuat jurnal penutup 

Kieso et al. (2018) menyatakan bahwa dalam pembuatan jurnal penutup 

akan mengurangi saldo akun sementara yang berfungsi dalam 

mempersiapkan akun transaksi untuk periode selanjutnya. Selanjutnya 

akun laba rugi yang akan menampilkan keuntungan dan kerugian serta 

menampung seluh pendapatan dan beban perusahaan atau usaha. 

 

9. Membuat jurnal pembalik setelah tutup buku  

Menurut Kieso et al. (2018) jurnal pembalik atau neraca saldo merupakaan 

laporan yang perlu disediakan setelah adanya pembuatan penutupan akun 

sementara. Neraca saldo yaitu berisi akun yang permanen seperti aset, 

liabilitas, dan akun ekuitas untuk periode selanjutnya.  

2.3 Sistem Pelaporan Akuntansi 

2.3.1 Laporan Keuangan  

Dalam ED SAK EMKM, laporan keuangan dibuat dengan asumsi dasar 

akrual dan keberlangsungan usaha, seperti yang dipakai entitas yang bukan entitas 

makro, kecil sampai menengah, dan memakai konsep entitas bisnis. Menurut 

Kieso et al. (2018) laporan keuangan yaitu sebuah laporan keuangan untuk 

memberi informasi agar mengetahui kinerja keuangan sebuah perusahaan dalam 

pengambilan kepurusan perusahaan. Laporan keuangan sebuah perusahan terdiri 

dari laporan posisi keuangan, laba rugi serta catatan atas laporan keuangan (IAI, 

2016). 
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2.3.2 Unsur Laporan Keuangan 

Menurut SAK EMKM (2016) laporan keuangan memiliki unsur yang 

dapat mencerminkan hubungan keuangan dari transaksi yang telah terjadi yaitu 

berupa: 

2.3.2.1   Aset  

  Aset adalah seluruh sumber daya pada perusahaan yang bisa berupa uang, 

benda fisik, dan persediaan ataupun benda tidak berwujud akan tetapi memiliki 

nilai yaitu hak paten. Contoh aset yaitu piutang, biaya dibayar dimuka, bangunan, 

kendaraan, dan tanah (Warren et al., 2007). Aset memiliki manfaat ekonomi untuk 

masa depan yaitu berupa kontribusi terhadap arus kas menurut SAK EMKM 

(2016). 

2.3.2.2   Liabilitas  

  Kewajiban merupakan hutang yang dimiliki oleh perusahaan pada pihak 

lain. Contoh kewajiban yaitu hutang dagang, gaji dan lainnya (Warren et al., 

2007). 

SAK EMKM (2016) berpendapat liabilitas terdiri dari dua jenis yaitu 

kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif. Kewajiban hukum bersifat dipaksa 

berdasarkan hukum sesuai dengan perundang-undang, sedangkan kewajiban 

konstruktif yaitu kewajiban yang muncul akibat dari tindakan perusahaan di masa 

lalu kepada pihak lain yang telah dipublikasikan, serta perusahaan harus 

bertangung jawab atas kewajiban tersebut.  
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Penyelesaian kewajiban perusahaan dilakukan dengan cara mengganti 

dengan memberi sumber yang ada pada perusahaan seperti aset, pembayaran kas 

atau dengan cara yang lain yang di anggap sepadan dengan kewajiban tersebut.  

2.3.2.3  Ekuitas  

Ekuitas yaitu hak dari pemilik terhadap aset perusahaan (Warren et al., 

2007).  Hak aset tersebut telah dikurangi oleh liabilitasnya. Maka dari itu ekuitas 

juga merupakan hasil sisa namun akuitas dapat diklasifikasikan pada laporan 

keuangan, seperti saldo laba awal periode, setoran modal maupun penyisihan 

saldo laba (Kieso et al., 2018). 

 

2.3.2.4  Penghasilan 

 Penghasilan mampu meningkatkan eukuitas yang dimiliki oleh perusahan 

seperti hasil pendapatan atas jasa atau penjualan. Contoh sepert komisi, 

pendapatan atas sewa dan pembayaran atas jasa (Warren et al., 2007). Penghasilan 

bisa diperoleh dari keuntungan dan pendapatan. Pendapatan muncul dengan 

adanya usaha yang dilaksanakan. Sedangkan keuntungan merupakan hasil lebih 

yang diperoleh pendapatan akan tetapi tidak dikategorikan dalam pendapatan. 

Penghasilan yaitu berupa keuntungan dan pendapatan. Pendapatan muncul dari 

adanya usaha yang dilakukan. Sedangkan keuntungan merupakan perolehan yang 

dihasilkan tetapi tidak dikategorikan dalam pendapatan. 

2.3.2.6 Beban 

Beban merupakan aset atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan 

pendapatan. Seperti gaji, penyusutan, listrik, sewa dan lain-lain (Warren et al., 

2007). Ada beban dalam bentuk kerugian yaitu kerugian dari pelepasan asset, hal 
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ini dikategorikan sebagai beban akan tetapi tidak termasuk kedalam beban untuk 

operasional usaha. 

2.3.3 Komponen Lapaoran Keuangan 

 Menurut Kieso et al. (2018) laporan keuangan yang lengkap memuat 

beberapa komponen berikut : 

2.3.3.1 Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 

Laporan posisi keuangan adalah model informasi, mencerminkan posisi 

keuangan sebuah organisasi yang digunakan untuk permodelan ekonomi-

matematis posisi keuangan suatu organisasi (Kulikova et al., 2015). Menurut SAK 

EMKM (2016) menjelaskan bahwa aset, liabilitas, dan ekuitas memiliki hubungan 

langsung dalam menyusun laporan keuangan. Unsur asset terdiri dari kas, asset 

yang tidak berwujud serta asset keuangan. Unsur dalam liabilitas meliputi hutang, 

liabilitas keuangan, dan aset pajak tangguhan. 

2.3.3.2 Laporan Laba Rugi 

Menurut SAK EMKM (2016) laporan laba rugi yaitu adanya selisih total 

pendapatan dengan beban. Laporan laba rugi dianggap sebagai alat tradisional 

untuk menilai kinerja perusahaan. Sebagian besar perusahaan dan lembaga 

memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan mereka, sehingga secara 

tradisional kinerja perusahaan dievaluasi berdasarkan laba, tercermin dalam akun 

laba rugi. Laporan yang dihasilkan akan mempengaruhi laporan posisi keuangan 

(Sultan, 2014). 
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2.3.3.3 Laporan Perubahan Ekuitas 

Menurut SAK EMKM (2016) laporan perubahan ekuitas merupakan 

laporan yang memberikan laporan laba atau rugi pada periode tertentu. Laporan 

perubahan modal disusun setelah laporan laba rugi, karena laporan laba rugi 

memiliki hubungan dengan laporan ini atau dijadikan sebagai unsur dalam 

pembuatan laporan ini (Warren et al., 2019). 

2.3.3.4 Laporan Arus Kas 

 Laporan arus kas menurut SAK EMKM (2016) yaitu informasi seputar 

arus kas masuk dan keluar. Laporan ini dipakai untuk membantu orang-orang 

yang menggunakan laporan keuangan dalam perusahaan untuk memberikan 

penilaian terhadap kinerja perusahaan dalam menggunakan kas atau setarannya 

untuk kebutuhan perusahan tersebut.  Menurut Warren et al. (2019) laporan arus 

kas terdiri dari aktivitas investasi dan pendanaan.  

2.6 Sistem Informasi Akuntansi 

 Susanto (2018) mendefinisikan bahwa sistem informasi akuntansi yaitu 

dalam mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, dan dalam komunikasi 

informasi keuangan serta dalam mengambil keputusan yang tepat dengan pihak 

ekternal dan internal. Sistem informasi akuntansi yaitu alat yang baik untuk dapat 

mencapai perubahan internal dan perubahan ekternal. Karena itu banyak 

organisasi, terutama bank, banyak menggunakan sistem informasi akuntansi 

dalam menjalankan kebutuhan pelanggan mereka agar dapat bersaing dengan baik 

(Sacer & Oluic, 2013). 
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 Menurut Hall (2011) sistem informasi akuntansi dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu:  

Transaksi Finansial  

Transaksi non finansial    Informasi 

Gambar 2.1 Siklus Transaksi diproses oleh sistem, sumber : Hall, (2011) 

 Sistem yang digunakan untuk mmemproses transaksi dapat membantu 

kegiatan dalam bisnis dengan segala jenis document dan laporan yang akan 

digunakan sekarang atau masa depan. Data yang diperoleh di input kedalam 

sistem informasi akuntansi, data secara otomatis disimpan agar data tidak hilang 

dan aman. Dalam pemprosesan data tidak dibutuhkan waktu yang lama agar dapat 

melihat berbagai laporan karena akan didesain sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan dan menampilkan seluruh laporan sesuai dengan keentuan hukum.  

 Dalam memasukkan data kedalam sistem ini akan dilakukan beberapa 

jenis aktivitas yang mudah seperti menambah data, menghapus data yang salah 

atau tidak perlu, memasukkan data yang ada dan melihat hasil seluruh data yang 

telah dimasukkan kedalam sistem untuk dijadikan sebagai standar pengambilan 

keputusan. 

 

Sistem Informasi Keputusan 

Pengguna 
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