
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi merupakan bahasa universal dalam bisnis. Identifikasi, 

pengukuran, dan komunikasi tentang informasi keuangan sebuah perusahaan 

kepada pihak yang memiliki kepentingan merupakan karakteristik penting yang 

ada  dalam akuntansi (Kieso et al., 2014). Akuntan menangkap informasi tentang 

transaksi dan peristiwa bisnis serta merangkum aktivitas tersebut ke dalam 

laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang tertarik pada entitas 

bersangkutan (Walther & Skousen, 2012). 

Menurut Hansen dan Mowen (2011) karakteristik dan sifat akuntansi 

keuangan ditentukan oleh Security Exchange Commision (SEC) dan Financial 

Accounting Standards Board (FASB). Akuntansi keuangan adalah proses yang 

berujung pada penyajian laporan keuangan tentang entitas untuk digunakan oleh 

pihak internal dan eksternal. Pengguna laporan keuangan ini termasuk investor, 

kreditor, manajer, serikat pekerja, dan lembaga pemerintah (Kieso et al., 2014). 

Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan terhadap pihak 

eksternal. Pihak eksternal yang beragam dengan tujuan spesifik bagi masing-

masing pihak membuat pihak penyusun laporan keuangan menggunakan prinsip 

dan asumsi dalam penyajian untuk pembaca laporan keuangan. Proses akuntansi 

keuangan menghasilkan laporan keuangan dengan tujuan umum (Martani et al,. 

2012). 

 Kieso et al., (2014) berpendapat bahwa tujuan laporan keuangan adalah 

untuk memberikan informasi berupa laporan keuangan tentang perusahaan yang 
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berguna untuk menghadirkan calon investor, kreditor, dan pemberi pinjaman 

dalam membuat keputusan tentang penanaman investasi atau penyediaan sumber 

daya bagi entitas tersebut. Kieso et al., (2014) mengelompokan tujuan utama 

laporan keuangan ke dalam empat buah poin, sebagai berikut: 

1. Tujuan utama dari penyediaan informasi dalam bentuk laporan keuangan 

adalah untuk menyediakan informasi keuangan bagi banyak pengguna 

dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan membantu para pemegang 

saham, kreditor, dan pemasok untuk memahami kondisi keuangan entitas 

dengan lebih baik. 

2. Tujuan utama dari penyediaan informasi dalam bentuk laporan keuangan 

adalah untuk mengidentifikasi investor dan kreditur sebagai pemakai 

primer dari laporan keuangan. Investor dan kreditur sangat memerlukan 

laporan keuangan untuk mengatur arus keuangan, menajemen entitas, 

dan untuk keputusan menambah aset untuk entitas. 

3. Entitas dan pemilik entitas ditampilkan sebagai elemen yang terpisah. 

Aset yang dimiliki entitas adalah bukan milik kreditur ataupun investor 

tertentu. Kreditor dan investor memiliki hak klaim atas aset entitas 

sebagai utang ataupun ekuitas. 

4. Investor sangat tertarik dengan laporan keuangan karena laporan 

keuangan menyediakan informasi yang sangat berguna untuk proses 

pengambilan keputusan. Investor sangat tertarik untuk menilai 

kemampuan arus keuangan masuk entitas serta kemampuan manajemen 

untuk melindungi dan menambah ketersediaan modal bagi entitas saat 

berlangsungnya proses penentuan keputusan. 
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2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Azhar Susanto (2013), sistem adalah kumpulan dari sub sistem 

yang saling berkaitan satu sama lain dan bekerja sama secara sinkron untuk 

mencapai sebuah tujuan tertentu. Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan 

proses pengumpulan, pemrosesan transaksi, dan penyajian informasi akuntansi 

kepada pihak yang berkepentingan (Kieso et al., 2014). Menurut Bodnar dan 

Hopwood (2010) sistem informasi akuntansi adalah kumpulan dari berbagai-

macam sumber daya, seperti sumber daya manusia dan sumber daya peralatan 

yang dirancang untuk mengubah data, termasuk data keuangan menjadi susunan 

informasi yang berguna bagi penggunanya. 

Akuntansi keuangan maupun akuntansi manajerial bergantung pada 

sistem informasi yang kuat untuk secara handal menangkap dan meringkas data 

transaksi bisnis (Walther & Skousen, 2012). Sistem informasi akuntasi dapat 

dirancang dengan perangkat lunak microsoft access. Menurut Cox dan Lambert 

(2013), berikut bagian-bagian dalam microsoft acces: 

1. Tabel 

Tabel adalah objek data inti yang menyimpan informasi untuk 

berinteraksi dengan satu tabel atau lebih. Database dalam microsoft 

access dapat berisi ribuan tabel, dan jumlah catatan masing-masing tabel 

dibatasi oleh ruang penyimpanan yang tersedia. 

2. Form 

Tabel adalah daftar informasi yang masih mentah. Form dirancang untuk 

membuat proses memasukkan, menampilkan, dan mencetak 

informasimenjadi lebih mudah. Pengguna sistem dapat menampilkan dan 

Universitas Internasional Batam 
 

Rosita Santi, Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Loket Mekar.2019 
UIB Repository©2019



10 
 

mengedit catatan tabel yang mendasarinya atau membuat catatan baru 

melalui form. Sebagian besar form hanya mewakili untuk satu tabel. 

Pengguna dapat menggunakan satu form untuk mengakses beberapa tabel 

yang berhubungan dengan memasukan subform dalam form utama.  

3. Query 

Query membantu menemukan informasi spesifik yang disimpan dalam 

sebuah tabel, atau dalam beberapa tabel. Query dapat menghasilkan 

informasi berdasarkan kriteria yang diinginkan. 

4. Report 

Report dapat menampilkan informasi yang dicatat dalam tabel dengan 

format yang baik dan mudah diakses di layar komputer. Report dapat 

menyertakan data yang dipilih dari beberapa tabel dan query, nilai yang 

dihitung dari informasi dalam database, dan elemen pemformatan seperti 

header, footer, judul, dan heading. 

 

2.3 Siklus Akuntansi 

Akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis karena dianggap sebagai 

kosakata yang unik untuk mengkomunikasikan informasi untuk proses 

pengambilan keputusan (Dauderis & Annand, 2014). Menurut Walther dan 

Skousen (2012) dasar dari model akuntansi yang digunakan saat ini sudah berakar 

sejak lebih dari 500 tahun. Pacioli, seorang biarawan era Renaissance, 

mengembangkan metode untuk melacak keberhasilan atau kegagalan usaha 

perdagangan. Dasar tersebut berkembang mengikuti kebutuhan bisnis, sehingga 

menimbulkan pengertian bahwa aset berasal dari modal pemilik dan kreditor, hal 
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itu menimbulkan persamaan dasar akuntansi. Walther dan Skousen (2012) 

menjelaskan persamaan dasar akuntansi seperti berikut: 

 

 

1. Aset 

Aset adalah sumber daya ekonomi entitas, dan termasuk barang-barang 

seperti uang tunai, piutang, persediaan, tanah, bangunan, peralatan, dan 

bahkan aset tidak berwujud seperti paten dan hak serta klaim hukum 

lainnya. Aset dianggap memiliki kemungkinan manfaat ekonomi di masa 

depan bagi pemilik entitas. Aset memiliki saldo normal di bagian debit. 

2. Liabilitas 

Liabilitas adalah jumlah terutang kepada orang lain yang berkaitan 

dengan pinjaman, perpanjangan kredit, dan kewajiban lain-lain yang 

timbul selama operasional bisnis entitas. Liabilitas memiliki saldo normal 

di bagian kredit. 

3. Ekuitas 

Ekuitas pemilik entitas adalah kepentingan pemilik dalam bisnis. Ekuitas 

kadang disebut sebagai aset bersih, karena nilainya setara dengan jumlah 

aset dikurangi jumlah liabilitas untuk bisnis tertentu. 

Siklus akuntansi dimulai dari analisa transaksi, proses penjurnalan, 

penyusunan laporan keuangan hingga diakhiri dengan neraca saldo setelah jurnal 

penutupan (Kieso et al., 2014). Menurut Dauderis dan Annand (2014) berikut 

adalah langkah-langkah dalam akuntansi: 

 

Aset = Liabilitas + Ekuitas 
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2.3.1 Akun 

Akun mengakumulasi informasi terperinci tentang menambah dan 

mengurangi aset, liabilitas, atau ekuitas pemegang saham tertentu. Akun dikelola 

dalam buku besar. Tiga jenis akun besar dalam akuntansi adalah akun aset, akun 

liabilitas, dan akun ekuitas, dimana dalam akun ekuitas ada akun pendapatan dan 

beban. Sebuah entitas akan membuat daftar akun yang disebut bagan akun di 

mana masing-masing akun diberi nama dan nomor untuk mengatur akun dengan 

cara yang benar dan cocok dengan urutan penggunaannya dalam laporan 

keuangan. 

Akun yang disederhanakan (T-Account) sering digunakan untuk 

menunjukkan peningkatan dan penurunan nominal dalam akun. Jenis akun 

menentukan apakah terjadi kenaikan atau penurunan atas akun berdasarkan 

transaksi tertentu diwakili oleh debit atau kredit. Transaksi yang memengaruhi 

aset, dividen, dan beban memiliki saldo normal di bagian debit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo bertambah 
di debit 

Saldo berkurang  
di kredit 

Aset, Deviden, Beban 
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Transaksi keuangan yang memengaruhi kewajiban, modal saham, dan pendapatan 

memiliki saldo normal di bagian kredit. 

 

 

 

 

 

Saldo akun ditentukan dengan menambahkan dan mengurangi berdasarkan 

transaksi yang terjadi dalam akun seperti yang ditunjukkan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

2.3.2 Analisis Transaksi 

Akuntansi double-entry artinya masing-masing transaksi dicatat dalam 

setidaknya dua akun di mana total debit selalu sama dengan total kredit. Jumlah 

semua akun saldo debit dalam buku besar harus sama dengan jumlah semua akun 

saldo kredit. Aturan debit = kredit adalah berakar pada persamaan akuntansi: 

 

 

 

 

 

Utang, Pendapatan, Modal 

Saldo berkurang 
di debit 

Saldo bertambah  
di kredit 

 

Kas 
Debit Kredit 

Saldo        5,000 

10,000 
  3,000 
    400 

4,000 
2,000 
2,400 

Utang 
Debit Kredit 

700 5,000 

Saldo             4,300 

Aset  = Liabilitas + Ekuitas 

 Debit  = Kredit     +  Kredit 
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2.3.3 Jurnal Penyesuaian 

Jurnal penyesuaian dibuat untuk mendapatkan sisa saldo sebuah akun 

yang sebenarnya. Penjurnalan dilakukan jika masih ada transaksi yang belum di-

input atau beban yang telah habis masa manfaatnya namun belum disesuaikan 

(Soemarso, 2004). Jurnal penyesuaian pada beban sewa: 

Beban sewa      XXX 

 Sewa dibayar dimuka     XXX 

Penjurnalan dilakukan jika perusahaan telah membayar sewa 

bangunan/aset lainnya, maka beban sewa harus diakui setiap periode sampai masa 

sewa habis. Jurnal penyesuaian pada perlengkapan kantor: 

Beban perlengkapan kantor    XXX 

 Perlengkapan kantor     XXX 

Penjurnalan dilakukan saat menghitung sisa fisik perlengkapan kantor yang 

tersisa, tujuannya untuk memberikan informasi tentang sisa dari perlengkapan 

kantor yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

2.3.4 Neraca Saldo 

Neraca saldo membantu membuktikan bahwa persamaan akuntansi telah 

seimbang. Neraca saldo adalah dokumen internal yang berisi daftar semua saldo 

akun pada suatu periode. Total debit harus sama total kredit pada neraca saldo. 

Neraca saldo merupakan pemeriksaan matematis sebelum menyiapkan 

laporan keuangan. Akun pendapatan dan beban-beban digunakan untuk menyusun 

laporan laba rugi. Akun aset, akun liabilitas, dan akun ekuitas digunakan untuk 

menyusun laporan posisi keuangan. 

 

Universitas Internasional Batam 
 

Rosita Santi, Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Loket Mekar.2019 
UIB Repository©2019



15 
 

2.4 Laporan Keuangan   

Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), laporan keuangan 

menghasilkan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan sebuah 

perusahaan. Laporan keuangan yang paling umum disajikan adalah laporan arus 

kas, laporan pendapatan komprehensif atau laporan laba rugi, laporan perubahan 

modal, dan laporan posisi keuangan (Kieso et al., 2014). Komponen laporan 

keuangan dalam satu perusahaan menurut Kasmir (2016), sebagai berikut : 

1. Laporan Posisi Keuangan 

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menunjukkan posisi 

keuangan perusahaan pada periode tertentu. Posisi keuangan 

menunjukkan posisi nilai aset, utang, dan modal suatu entitas. 

2. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi menunjukkan hasil dari kinerja sebuah perusahaan 

dalam periode tertentu. Laporan laba rugi menjelaskan jumlah dan 

sumber pendapatan dan menjelaskan total beban yang dikeluarkan untuk 

operasional perusahaan selama periode tertentu. Sisa dari total 

pendapatan dan beban lalu dijadikan nilai laba atau rugi. 

3. Laporan Perubahan Modal 

Laporan perubahan modal menunjukkan total dan jenis modal yang 

dimiliki. Laporan perubahan modal juga berfungsi untuk menjelaskan 

perubahan modal yang terjadi di perusahaan. 
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4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menunjukkan arus kas masuk dan kas keluar selama 

periode tertentu. Laporan ini memuat transaksi-transaksi yang 

berpengaruh terhadap akun kas baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan 

Laporan catatan atas laporan keuangan memberikan informasi untuk 

menjelaskan sebuah transaksi atau akun yang memerlukan penjelasan 

tertentu. Laporan catatan atas laporan keuangan biasanya dilampirkan 

pada bagian akhir dari laporan keuangan. 
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