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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

 Akuntansi dapat diartikan sebagai laporan yang akan dihasilkan oleh 

sistem informasi yang pada pihak yang memerlukan guna untuk mengetahui 

kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Tahap-tahap menghasilkan informasi 

dalam akuntansi adalah pertama pengindetifikasi pihak-pihak penting dalam 

perusahaan, sehingga informasi dan perancangan sistem akuntansi guna untuk 

pemenuhan kebutuhan informasi. Bagian akhirnya adalah pencatatan data 

ekonomi mengenai transaksi dan hal yang terjadi di dalam perusahaan melalui 

sistem akuntansi, pelaporan laporan keuangan akan diberikan atau diserahkan 

kepada bagian yang memerlukan sesuai dengan kepentingan informasi masing-

masing yang dibutuhkan merupakan outputnya (Warren, 2016).  

 Pernyataan yang disampaikan oleh Horngren dan Harrison (2007) bahwa 

suatu pengertian dari akuntansi sebagai suatu laporan yang telah diproses datanya 

melalui sistem informasi, hasil yang dapat dijadikan komunikasi antara para 

pengambil keputusan dan mengukur aktivitas bisnis.  

 Pernyataan O’Brien dan Marakas (2008) bahwa kepemilikan batasan 

tertentu atas suatu elemen yang saling mengaitkan satu sama lain sebagai sistem. 

Lebih lanjut dikatakan pula, bahwa sistem dapat saling bekerjasama dalam 

pencapaian tujuan dengan cara menerima input dan menghasilan output dalam 

suatu proses yang terorganisir. 

 Tentu ada akan perbedaan didalam maksud akuntansi atas penyampaian 

dari beberapa para ahli, hal  disebabkan oleh pandangan masing-masing yang 
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berbeda-beda. Suatu gambaran fenomena berkaitan dengan hubungan timbal bali 

variabel satu dengan variabel yang lain dan bermanfaat untuk diprediksi 

merupakan teori akuntansi (Harahap, 2013). 

 Menurut Hasanuh (2011), terdapat tiga kegiatan aktivitas dalam 

akuntansi diantaranya yaitu:  

a. Identifikasi  

Sifat dari penggolongan suatu transaksi yang akan masuk ke bagian 

transaksi ekonomi atau non-ekonomi merupakan kegiatan dari pengindetifikasi 

seluruh transaksi yang telah terjadi pada suatu aktivitas.  

b. Pencatatan 

Jika proses identifikasi selesai dilakukan, transaksi yang telah 

digolongkan ke bagian transaksi ekonomi atau non-ekonomi kemudian akan 

dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu pencatatan transaksi. Dalam tahap ini, 

seluruh transaksi ekonomi dicatat secara urut dan dilakukan pemakaian asumsi 

dasar satuan uang (monetary unit).  

c. Pengkomunikasian informasi  

 Jika seluruh transaksi ekonomi telah selesai dicatat, transaksi yang telah 

dicatat kemudian memproses suatu akuntansi berupa dalam bentuk laporan atau 

informasi tersebut diinformasikan kepada pihak yang memerlukan, baik kepada 

bagian eksternal maupun internal.  

Menurut Soemarso (2004), akuntansi yang menghasilkan informasi 

ekonomi diharapkan berguna untuk menilai dan mengambil keputusan mengenai 

kesatuan usahan yang bersangkutan. Suatu penyajian informasi ekonomi 
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(economic information) dari suatu kesatuan ekonomi (economic entity) kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan merupakan tujuan utama dari akuntansi.  

Pernyataan dari Reeve et al. (2012) bahwa ada lima elemen utama dalam 

akuntansi untuk penggunaan penggolongan transaksi keuangan dalam akuntansi 

yang terdiri dari:  

1. Aktiva  

Bagian dari aktiva dapat berupa hak ataupun harta, kemudian 

diklasifikasikan kedalam 2 jenis current asset dan non current asset. Aktiva 

lancar berpengertian sebagai aset yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional 

perusahaan dan masa pakai hanya satu tahun atau tidak lebih dari satu tahun. 

Kemudian aset milik perusahaan yang masa ekonomis nya mencapai lebih dari 

satu tahun untuk dimanfaatkan dalam kegiatan operasional disebut aktiva tidak 

lancar.  

2. Kewajiban 

Hutang atau segala sesuatu yang dipinjam dan harus dikembalikan pada 

suatu hari oleh perusahaan adalah kewajiban. Hutang ataupun liability yang harus 

dibayarkan kembali oleh perusahaan dalam waktu tidak melebihi 1 tahun disebut 

hutang jangka pendek , jika melebihi atau diatas 1 tahun itu adalah hutang jangka 

panjang.  

3. Ekuitas 

Hak residual atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih 

setelah dikurangi kewajiban disebut sebagai ekuitas. Setoran pemilik, sisa laba 

yang ditahan dan kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas termasuk 

bagian dari ekuitas. 
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4. Pendapatan 

Hasil dari penjualan jasa atau barang merupakan pengertian dari 

pendapatan. Pendapatan dikategorikan ke dalam 2 jenis, external usaha dan 

internal usaha. Hasil aktivitas dari usaha pokok perusahaan yang menghasilkan 

pendapatan disebut sebagai pendapatan usaha sedangkan pendapatan diluar usaha 

adalah hasil aktivitas dari luar usaha pokok perusahaan.   

5. Beban  

Diartikan sebagai suatu biaya yang wajib ataupu yang harus dikeluarkan 

untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan perusahaan secara langsung dan 

tidak langsung. 

 

2.2 Siklus Akuntansi 

 Proses pengolahan data transaksi yang terjadi didasari atas bukti-bukti 

sebagai penyokong terjadinya transaksi merupakan siklus akuntansi (Ernawati et 

al.,2016). Hasil dari output yang berupa laporan keuangan didapatkan dari proses 

penginputan pengolahan data yang memiliki bukti transaksi. Bagian laporan yang 

didasari dengan proses akuntansi mulai dari transaksi sampai dengan akhir 

laporan adalah suatu proses pengolahan. Empat kegiatan utama yang umum di 

dalam siklus akuntansi, yaitu pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan 

pembuatan laporan keuangan. 

 Penyebab berjalannya suatu transaksi sampai akhir pembuatan laporan 

keuangan adalah proses dari pendataan dan laporan yang merupkan langkah dari 

siklus akuntansi. Langkah prosedur tersebut diuraikan sebagai berikut : 
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1. Bukti dan Transaksinya  

Menurut Mulya (2013) operasi utama perusahaan baik direct maupun 

non direct yang akan berkaitan dengan peristiwa ekonomi dari kegiatan normal 

yang dilaksanakan oleh perusahaan disebut sebagai transaksi. Menurut Hall 

(2011) transaksi adalah kegiatan yang berpengaruh atau merupakan kegiatan dari 

perusahaan serta diproses oleh sistem informasinya sebagai unit pekerjaan.  

2. Jurnal 

Jurnal merupakan media atau formulir untuk mencatat segala transaksi 

yang terjadi secara kronologi. Menurut hasanuh (2011) pendebitan dan 

pengkreditan perkiraan berdasarkan jumlah tertentu dari transaksi merupakan 

pencatatan jurnal.  

3. Buku Besar  

Penyusunan kode akun secara sistematis didalam laporan keuangan pada 

suatu perusahaan adalah isi dari buku besar (Hasanuh, 2011). Pencatatan 

perubahan transaksi yang terjadi pada setiap akun dan saldo dari setiap akun pada 

akhir periode meupakan fungsi dari buku besar.  

4. Neraca Saldo  

Pernyataan Hasanuh (2011), daftar yang mengisi akun-akun perkiraan 

dari buku besar yang terdapat semua nilai atau saldo pada suatu periode disebut 

sebagai neraca saldo. Saldo pada masing masing akun akan diperlukan terlebih 

dahulu pada pengguna untuk penentuan sebelum membuat neraca saldo.  

5. Jurnal Penyesuaian 

Penggunaan jurnal dalam pencatatan transaksi tertentu pada akhir periode 

disebut sebagai jurnal penyesuaian. Sehingga jumlah saldo yang terdapat dalam 
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tiap akun menjadi keadaan sebenarnya dan akan menghasilkan laporan keuangan 

yang akurat (Hasanuh, 2011). 

6. Neraca Lajur  

Neraca lajur digunakan dalam pendataan laporan keuangan sebagai 

media tambahan. Suatu perusahaan tidak mesti menyusun neraca jalur karena 

sifatnya sebagai media tambahan. Dengan adanya neraca jalur maka dapat 

mengurangi kesalahan dalam pencatatan jurnal penyesuaian (Hasanuh, 2011). 

7. Jurnal Penutup 

Penutupan akun nominal/sementara yang dibuat pada akhir periode 

disebut sebagai fungsi dari jurnal penutup. Selain itu fungsi lain dari jurnal adalah 

untuk mengetahui keuntungan dan kerugian serta modal akhir perusahaan.  

8. Neraca Saldo setelah penutupan 

Pencatatan yang belum ada dilakukan pada saat akhir periode tetapi 

sudah ada terjadi suatu transaksi maka memerlukan penyesuaian terhadap akun 

akun yang belum melakukan penyesuaian. Selain itu neraca saldo setelah 

penutupan memiliki fungsi untuk perlakuan pengecekkan terhadap saldo kira kira 

agar menunjukkan saldo yang asli.  

9. Jurnal Pembalik 

 Penyederhanaan proses pencatatan jurnal di periode berikutnya tidak 

diwajibkan untuk melakukan jurnal pembalik didalam akuntansi. Untuk 

pembalikkan jurnal penyesuaian dilakukan pada akhir periode sebelumnya 

biasanya dalam jurnal pembalik akan dibuat diawal periode.  
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2.3 Melakukan Penerapan Akuntasi Pada UMKM Yang Menggunakan 

Standar Akuntasi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah 

(SAK EMKM, 2016) 

Kegiatan dalam penurunan tingkat pengangguran merupakan peranan 

penting dalam UMKM (Kurniawati et al., 2012). Tingkat kemiskinan yang sedang 

tejadi di Indonesia sangat berpengaruh terhadap kelajuan suatu UMKM yang 

mampu menciptakan lapangan kerja baru. 

 Peran akuntansi berguna untuk UMKM dalam pengelolaan keuangan 

perusahaan. Laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi perusahaan sedang 

berlangsung dapat diberikan kepada pihak internal untuk mendapatkan informasi 

untuk dijadikan bahan pertimangan dalam pengambilan keputusan untuk misalkan 

pembesaran usaha merupakan manfaat bagi perusahaan yang memiliki akuntansi 

(Ernawati et al., 2016). 

 

2.4 Penyusunan Laporan Keuangan  

 SAK EMKM (2016) menjelaskan bahwa tujuan dari laporan keuangan 

adalah sebagai media penyedia informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan 

suatu entitas usaha yang berguna bagi para pihak berkepentingan seperti kreditor 

dan investor dalam proses pengambilan keputusan ekonomi oleh setiap orang 

untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. 

 Menurut Irham (2012), informasi yang berfungsi sebagai pemberian pada 

pihak dalam maupun pihak luar perusahaan sebagai penyedia informasi, dalam 

pembuatan suatu keputusan atau evaluasi kinerja perusahaan dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan, mengenai kondisi keuangan perusahaan melalui 
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laporan keuangan yang tersedia merupakan tujuan dari suatu laporan keuangan 

secara umum. 

 Regulasi dari suatu laporan keuangan disebut sebagai dasar pengukuran 

atau dasar biaya historis yang tercamtum dalam SAK EMKM. Diartikan 

sebagaimana entitas dimanfaatkan untuk membayar keluar masuk nya kas besar 

atau kecil yang diukur oleh liabilitas. Demilian sebaliknya, kas yang dikeluarkan 

entitas untuk memperoleh dasar nilai yang akan disajikan dalam pengakuan aset. 

Didalam laporan keuangan harus memuat informasi yang berkaitan, sebanding, 

dan mudah dipahami oleh pemakai laporan tersebut. 

 Pengertian yang dimaksud diatas diutarakan oleh lembaga yang berkaitan 

dengan mengecek dan menyelesaikan masalah laporan atau Ikatan Akuntan 

Indonesia. 

 

2.4.1 Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 

Menurut Hery (2016) laporan posisi keuangan berarti laporan yang sesuai 

prosedur tertata kewajiban, posisi aset, dan ekuitas per bulan tertentu. Bermanfaat 

untuk menjelaskan posisi keuangan suatu perusahaan adalah tujuan dari laporan 

posisi keuangan ini. 

 Mengetahui posisi harta, hutang dan modal pada waktu tertentu 

merupakan hakikat penyusunan neraca. Posisi neraca ikut berubah ketika 

waktunya berubah. Ketika posisi masing-masing komponen berubah maka neraca 

juga akan berubah setiap harinya. 

Menurut SAK EMKM (2016) unsur-unsur posisi keuangan perusahaan 

yang dapat dijelasin sebagai berikut: 
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1. Aset 

Sumber daya yang berkuasa atas wujud dari suatu peristiwa yang ada di 

masa lalu atau masa sebelumnya yang dimasa depannya akan memperoleh 

manfaat ekonomik disebut sebagai aset. Pembagian aset antara lain adalah aset 

yang memiliki wujud dan aset yang tidak memiliki wujuh (tak berwujud).  

2.  Liabilitas 

Suatu pengakibat dari jalan arus kas yang keluar pada kejadian 

sebelumnya atau masa lalu dari suatu sumber perusahaan yang memiliki masa 

manfaat ekonomik yang menghasilkan hutang masa sekarang merupakan 

pengertian dari liabilitas. Pembagian liabilitas antara lain current liabilities dan 

non current liabilities. Maksud dari current liabilities adalah hutang yang dalam 

waktu kurang dari satu tahun perlu dilunasi oleh pihak teerkait. Dan maksud dari 

non current liabilities yaitu pelunasan hutang yang perlu dilunasi dalam waktu 

lebih dari satu tahun. 

3. Ekuitas 

Hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh hutang merupakan 

pengertian dari aset bersih atau disebut juga sebagai ekuitas. Penggambaran dari 

ekuitas adalah modal yang di invest oleh stockholders atau stakeholders di dalam 

suatu perusahaan. Ketika ekuitas terjadi penjualan aset makan akan mengalami 

penurunan dan akan mengalami kenaikan seiring dengan penurunan kewajiban. 

 

2.4.2 Laporan Laba Rugi 

Pernyataan Hery (2016) bahwa laporan sistematis yang berupa laporan 

laba rugi mengenai suatu pendapatan dan beban pada perusahaan dalam satu 
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periode tertentu. Hasil akhir dari laporan laba rugi memuat informasi mengenai 

hasil kinerja manajemen atau hasil kegiatan operasional perusahaan, yaitu laba 

atau rugi bersih yang merupakan hasil dari pendapatan atau keuntungan yang 

mengurangi beban kerugian. 

Laporan laba rugi menyajikan semua penghasilan dan beban yang diakui 

dalam suatu periode (SAK EMKM, 2016). Beberapa penjelasan mengenai unsur 

dalam laporan laba rugi perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Penghasilan (income)  

Alur masuk dan keluar yang misalkan seperti alur masuk bruto pada 

kenaikan aset atau alur keluar seperti penurunan kewajiban atau liabilitas pada 

waktu suatu periode yang bersifat sebagai penerimaan pada pertambahan suatu 

manfaat ekonomik oleh suatu individu merupakan pengertian dari penghasilan. 

Dua hal yang dicakup dalam penghasilan, revenue  (pendapatan) dan gain 

(keuntungan).  

2. Beban (expenses)  

Penurunan manfaat ekonomik dalam bentuk arus kas keluar atau 

penurunan aset selama periode pelaporan atau penurunan ekuitas yang tidak 

disebabkan oleh distribusi kepada penanaman modal yang diakibatkan oleh 

kenaikan liabilitas merupakan arti dari beban (expenses). 

 

2.4.3 Laporan Perubahan Ekuitas 

 Suatu isi ikhtisar dari perusahaan yang terjadi selama satu periode 

akuntansi terhadap modal usaha merupakan laporan perubahan ekuitas. Penarikan 

modal dan rugi yang terjadi akan mengakibatkan penurunan modal. Laba bersih 
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dan rugi bersih mengacu pada laporan laba rugi. Investasi pemilik dan penarikan 

modal adalah transaksi antara perusahaan dengan pemiliknya oleh karena itu 

transaksi ini tidak mempengaruhi laporan laba rugi (Horngren et al., 2009). 

 

2.4.4 Arus Kas 

Menurut Horngten et al. (2009) laporan arus kas merupakan pelaporan 

dari jumlah kas (uang tunai) yang masuk dan keluar atas aktivitas operasional, 

pendanaan, dan investasi. Laporan ini menunjukkan cash inflow dan cash outflow 

dalam satu periode dan saldo kas di akhir periode yang terjadi. Saldo kas ini harus 

sesuai dengan saldo kas di laporan neraca. 

 Pembuatan laporan arus kas guna untuk pelaporan pendapatan yang tidak 

selalu sama dengan pengumpulan kas dan pelaporan beban atau biaya yang akan 

tidak selalu sama pada kas yang akan dibayar. Sehingga pada saat periode yang 

sama laba tidak selalu akan sama dengan saldo kas. Aktivitas operasi, aktivitass 

investasi dan aktivitas pendanaan merupakan pencakupan aktivitas dari laporan 

arus kas. 

 

2.4.5 Catatan atas Laporan Keuangan  

Suatu laporan keuangan dalam penyajian suatu informasi mengenai dasar 

dari penyusunan suatu laporan keuangan dan dalam kebijakan terhadap akuntansi, 

pengungkapan informasi yang disyaratkan oleh pihak SAK yang tidak 

ditampilkan penyajiannya dibagian maupun dalam laporan keungan tetapi 

informasi tersebut relevan untu dipahami dalam laporan keuangan merupakan 

pengertian dari catatan atas laporan keuangan (SAK ETAP, 2012). 
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Laporan bertujuan untuk meberikan perincian semua pos laporan 

keuangan, menjelaskan kontrak-kontrak hutang perusahaan, serta menjelaskan 

suatu kebijakan akuntansi yang ada dan digunakan oleh perusahaan yang berupa 

informasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan. Bagaimana 

pembuatan suatu laporan keuangan akan dijelaskan didalam catatan atas laporan 

keuangan. Adanya teknik-teknik dan metode yang digunakan adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana kebijakan kas perusahaan? Metode apa yang digunakan oleh 

perusahaan, apakah metode impress fund atau fluctuating?  

2. Bagaimana perusahaan akan melakukan penentuan terhadap nilai 

persedian atau stok pada perusahaan? Apakah metode yang akan 

digunakan oleh perusahaan antara LIFO, FIFO atau Rerata. 

3. Penilaian apa yang dilakukan oleh perusahaan terhadap suatu aset? 

Metode penyusutan aset apa yang akan digunakan.  

4. Bagaimana dalam hal pengakuan pada saat terjadi penjualan kredit?  

5. Pada saat perusahaan melakukan suatu penerimaan barang, apa yang 

dilakukan sebagai pengakuan hutang dagan pada perusahaan. 

6. Bagaimana sejarah utang perusahaan. 

7. Dan lain sebagainya yang merupakan informasi yang akan berhubungan 

pada perusahaan berkaitan dengan angkat-angka yang akan muncul 

didalam laporan keuangan. 
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2.5 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

 Pengolahan data keuangan yang akan dijadikan sebagai tujuan dalam 

pengendalian suatu kegiatan usaha dalam bentuk laporan yang akan digunakan 

oleh pihak penting seperti pihak manajemen perusahaan dan menjadi alat untuk 

mengambil suatu keputusan di dalam manajemen yang menggunakan suatu 

perangkat jaringan dari seluruh proseduran data, catatan merupakan arti dari 

sistem informasi. Sub sistem merupakan satu kesatuan sistem business process 

yang saling berkaitan satu sama lain juga dapat dikatakan atau disebut sebagai 

sistem informasi (Marina, 2001).  

 Suatu input, proses dan output pada suatu sistem informasi merupakan 

komponen didalamnya. Informasi yang dihasilkan oleh data data yang 

berhubungan merupakan suatu input didalam sistem informasi akuntansi. Proses 

adalah tahap dimana pengolahan data yang terjadi untuk menghasilkan suatu 

informasi. Sedangkan output merupakan hasil dari pemprosesan data yang 

mengeluarkan atau menghasilkan bentuk informasi (Diana & Setiawati, 2011). 
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