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2.1  Pengertian Akuntansi 

 Konsep ilmu akuntan telah mengalami perkembangan seiring dengan 

kebutuhan para akuntan maupun ahli ekonomi. Akuntansi bepengertian sebagai 

langkah menyatat, merangkum, menyajikan serta mengolah transaksi keuangan 

maupun berbagai aktivitas terkait dengan keuangan. Untuk memudahkan 

seseorang dalam pengambilan keputusan yang berkenan dengan keuangan, 

dibutuhkan akuntansi. Pengertian akuntansi menurut para ahli dalam dan luar 

negeri menjadi referensi untuk lebih jauh belajar mengenai ilmu akuntansi.  

 Menurut American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) 

dalam Harahap dan Safri (2003) mendefinisikan bahwa akuntansi mempunyai arti 

sebagai suatu ilmu yang mengandung seni pengelompokan, perangkuman yang 

benar dan dapat dikemukakan melalui satuan mata uang dan transaksi yang 

berkenan dengan finansial. 

 Menurut (Reeve, Warren, & Duchac, 2012) menyatakan akuntansi ialah 

sebuah perangkat finansial berbasis sistem informasi yang menyajikan laporan 

dan diberikan pada pengguna yang memerlukan atau berkepentingan. Akuntan 

akan memberikan informasi finansial kepada yang berkepentingan melalui 

prosedur sebagai berikut : 

a. Pengguna di identifikasi. 

b. Pengguna dapat menilai kebutuhan akan informasi tersebut. 

c. Sistem informasi didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan pemakai. 
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d.  Merekor semua data ekonomi yang berkenan dengan kejadian usaha 

yang terjadi disaat beroperasional.  

e.  Menyiapkan laporan akuntansi dan diberikan kepada pengguna. 

 

2.2  Siklus Akuntansi 

Menurut  (Suharli, 2006) terdapat tiga tahap dalam siklus akuntasi, yaitu 

tahap pencatatan, tahap pengikthisaran dan yang ketiga adalah tahap pelaporan. 

Dengan siklus yang dimulai dari pengurutan transaksi, kejadian, aktivitas seperti 

suatu lingkaran yang akan berjalan terus menerus tiada putus dari awal sampai 

dengan akhir.  

 Transaksi mempunyai makna sebagai suatu unit yang ada dalam suatu 

pekerjaan, kemudian diproses oleh sistem informasi dan dapat mempengaruhi 

langsung pada kepentingan perusahaan (Hall, 2011). Proses siklus transaksi 

merupakan yang paling penting dari seluruh manfaat sistem informasi. 

a. Kejadian ekonomi diubah ke dalam bentuk transaksi berbaur keuangan. 

b. Membukukan kejadian keuangan dalam membukukan akuntasi ataupun 

buku besar. 

c. Mendistribusi informasi keuangan yang utama ke personel operasi untuk 

mendukung kegiatan operasional harian mereka. 

 Siklus akuntansi adalah suatu proses pengolahan data yang awalnya 

merupakan data yang belum berguna sempurna seperti bukti-bukti transaksi 

menjadi sebuah laporan informasi keuangan yang sempurna. Suatu proses yang 

berawal dari menganalisa transaksi, mengelompokan dan diakhiri dengan jurnal 

penutup juga merupakan arti dari siklus akuntansi (Reeve et al., 2012).  
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2.3  Pengertian Sistem Akuntansi 

Dalam menjalankan sebuah bisnis, maka sangat diperlukan sebuah sistem 

akuntansi agar dapat berjalan lancar dalam bidang keuangan dan tidak menganggu 

kegiatan usaha. Menurut Romney dan Steinbart (2006) dalam (Permadi, 2013), 

perkumpulan yang terdiri dari rangkaian komponen-komponen dengan saling 

berinteraksi demi mencapai suatu tujuan yang sama adalah sistem. 

 Secara umum sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan 

laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa. Secara ringkas yang dimaksud 

dengan sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen, yang saling berhubungan 

erat satu dengan yang berfungsi. 

 

2.4  Jurnal Akuntansi 

Perusahaan yang berkembang menjadi semakin besar dan bermacam-

macam transaksi menjadi bertambah, maka dibutuhkan jurnal khusus untuk 

menampung transaksi seiring berjalannya kegiatan usaha dan jurnal penutup 

merupakan jurnal yang berfungsi untuk menutup semua akun sementara. Dalam 

perusahaan yang relatif besar, jurnal khusus yang digunakan adalah sebagai 

berikut (Reeve et al,.2014): 

1. Jurnal penjualan 

Jurnal yang digunakan untuk merekor kegiatan penjualan yang bersifat 

kredit atau non tunai. 

2. Jurnal pembelian 
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Jurnal yang digunakan untuk merekor kegiatan pembelian yang bersifat 

kredit atau non tunai. 

3. Jurnal penerimaan kas 

Jurnal yang digunakan untuk merekor kegiatan ekonomi yang berkenan 

dengan kas masuk.    

4. Jurnal pengeluaran kas 

Jurnal yang digunakan untuk merekor kegiatan ekonomi yang berkenan 

dengan kas keluar. 

5. Jurnal umum 

Jurnal yang digunakan untuk merekor kegiatan ekonomi selain dari jenis 

jurnal diatas. 

 

2.5   Sistem Pengendalian Internal 

 Menurut (Mulyadi, 2010), metode yang ditentukan untuk melindungi 

kekayaan, mengulang atas ketelitian dan akuratnya data yang berkenan dengan 

akuntansi, diliputkan dalam pengendalian internal.Untuk mengatur dan mengelola 

manajemen sebuah organisasi juga merupakan pengendalian dari internal. 

Pengendalian yang tepat dan benar dapat memastikan prosedur dan peraturan 

manajemen telah dilaksanakan dengan baik. 

 Berikut merupakan  tujuan dari pengendalian internal (Mulyadi, 2010): 

a. Kekayaan atau aset organisai dilindungi. 

b. Ketelitian dan keakuratan data akan diperiksa. 

c. Meningkatkan efisiensinitas. 
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d. Meningkatkan jumlah orang yang akan mematuhi kebijakan yang dibuat 

oleh manajemen. 

 

2.6  Penyajian Laporan Keuangan 

 Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan 

Tanpa Akuntabilitas Publik, 2009). Laporan keuangan yang lengkap adalah 

laporan yang setidaknya terdiri dari : 

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 

b. Laporan laba atau rugi selama periode. 

c. Laporan perubahan ekuitas. 

d. Laporan arus kas. 

e. Catatan laporan keuangan yang memuat tambahan dan detil akun-akun 

khusus yang berkaitan. 

 SAK ini juga mensyaratkan jumlah komparatif, yang berarti laporan 

keuangan entitas dapat dikatakan lengkap apabila terkaitnya laporan keuangan 

paling minimum dua periode yang disajikan oleh entitas. 

2.7 Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut (Munawir, 2004), analisis laporan keuangan adalah analisis 

laporan keuangan yang terdiri dari selesai atau mempelajari daripada hubungan 

dan tendensi atau kecenderungan (trend). Analisis keuangan merupakan laporan 

keuangan untuk menganalisis posisi kinerja keuangan perusahaan, dan untuk 

menilai kinerja keuangan perusahaan di masa depan (Munawir, 2004). 

Menurut (Harahap, 2007), kegunaan analisis laporan keuangan ini dapat 

dikemukakan sebagai berikut:   
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a. Bermanfaat untuk menyediakan informasi keuangan lebih mendalam lagi 

daripada laporan keuangan pada umumnya. 

b. Mendalami informasi yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata 

(explicit maupun implicit) dari suatu laporan keuangan. 

c. Kesalahan yang terdapat didalamnya menjadi lebih mudah untuk 

ditemukan. 

d. Mendapatkan dan menyelesaikan hal khusus yang bersifat tidak tetap 

yang terdapat dalam suatu interaksi dengan laporan  keuangan, berkaitan 

dengan informasi yang didapatkan dari komponen dalam ataupun luar 

perusahaan.  

e. Untuk dapat menciptakan model-model atau teori yang bisa diperoleh 

melalui lapangan, contohnya seperti untuk memperbaiki atau prediksi, 

kita harus memahami terlebih dahulu sifat-sifat yang terkait pada 

hubungan laporan tersebut. 

f. Berdasarkan ketentuan yang telah dikenal baik dalam dunia pembisnisan, 

kita dapat menetapkan peringkat perusahan dalam persaingan yang ketat. 

g. Dapat menyediakan informasi yang berkaitan dan bermanfaat bagi yang 

akan melakukan pengambilan keputusan. 

 

2.8 Bagan Alir 

 Bagan Alir atau bisa disebut flowchart merupakan notasi diagram 

berbasis simbolik yang dikumpulkan untuk menujukkan atau menjelakan suatu 

aliran data berserta prosedur penyelesaian suatu masalah (Sariadin Siallagan, 

2009). Bagan alir juga dapat diartikan menjadi teknik bagan untuk menganalisis 
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yang digambarkan melalui bagan tertentu sesuai fungsi yang digunakan jelas 

menjelaskan suatu data dengan ringkas tetapi jelas (Romney & Paull John 

Steinbart, 2015). Dalam perusaan prosedur terjadinya sebuah kegiatan dapat 

digambarkan dengan bagan alir. Berikut pengelompokan dari bagan alir yaitu: 

1. Simbol Pemasukan 

Merupakan perantara yang mampu menyediakan input yang berkenan 

dengan proses output suatu sistem. 

2. Simbol Proses 

Simbol yang dimanfaatkan untuk menandai suatu kerja yang masih berada 

didalam proses. 

3. Simbol Arus Kas  

Simbol ini bermanfaat sebagai penerangan atas suatu arus kas atau barang 

berjalan dengan menyediakan penjelasan dari awal sampai akhir. 

4. Simbol Penyimpanan 

Simbol ini bermanfaat untuk menjadi tombol penyimpanan akan suatu data 

dengan bersifat sementara. 

 

 

 

 

 

 

Jumiyanti. Penyusunan Sistem Pengendalian Internal, Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi pada Toko in Style 
Eco Salon By Martius, 2019. 
UIB Repository©2019




