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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Pengertian Akuntansi  

Beberapa ahli pernah mengemukan pengertian akutansi. Menurut Henry 

(2015), akuntansi merupakan penyusunan suatu pelaporan keuangan sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku umum. Laporan terkait yang telah disusun pihak 

manajemen perusahaan akan dijadikan pertanggungjawaban kepada pemilik atas 

dana badan perusahaan tersebut. Dengan laporan keuangan tersebut, pemilik dana 

perusahaan mampu mengetahui perusahaan yang sedang diinvestasikan sedang 

berada pada tahap keuntungan atau kerugian. 

Pengertian akutansi menurut Bahri (2016) merupakan sebuah seni yang 

dilakukan dengan cara pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, dan pelaporan 

terhadap suatu transaksi yang telah terjadi. Kegiatan akuntansi tersebut dilakukan 

dengan tujuan agar dapat memberikan laporan bagi pihak yang berkepentingan 

dalam usaha tentang informasi keuangan pada saat ini. 

Menurut Zamzami & Nusa (2016), akuntansi adalah kegiatan 

pengidentifikasian dan pengukuran terhadap kegiatan ekonomi perusahaan yang 

dinyatakan dalam bentuk uang. Dengan laporan atas kegiatan tersebut, maka pihak 

manajemen perusahaan mampu menghasilkan informasi yang dapat digunakan 

dalam pengambilan keputusan.  

Hantono & Rahmi (2018) menglontarkan bahwa akuntansi merupakan 

sebuah seni (rapi, teliti, bersih) pencatatan atas semua transaksi keuangan 

perusahaan yang telah terjadi dan melakukan taksiran atas hasil pencatatan yang 

telah dilakukan tersebut. Dimana pihak yang menggunakan informasi tersebut 
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terbagi atas dua, yaitu pihak intern dan pihak ekstern. Pihak intern terdiri dari 

pemilik perusahaan maupun manajemen dalam perusahaan. Sedangkan pihak 

ekstern terdiri dari penanam modal dalam perusahaan, pemberi pinjaman, pemasok 

maupun pemerintah. 

 

 

2.2 Siklus Akuntansi 

Pada akuntansi terdapat siklus akuntansi yang berisi tahapan peristiwa 

akuntansi yang dilakukan dari awal sampai akhir tanpa putus seperti lingkaran 

sehingga menyajikan sebuah laporan keuangan yang berguna bagi pemutusan hasil 

akhir yang akan diambil usaha (Kartomo & Sudarman, 2019). Menurut  Hantono & 

Rahmi (2018), terdapat tiga tahapan dalam siklus akuntansi yaitu tahapan 

pencatatan, tahapan pengikhtisaran dan tahapan pelaporan. Tahapan siklus 

akuntansi dapat dijelaskan antara lain: 

1. Identifikasi terhadap transaksi 

Tahap awal siklus akuntansi adalah melakukan identifikasi terhadap 

transaksi usaha yang telah terjadi. Setiap transaksi dalam usaha tersebut dilakukan 

klarifikasi berdasarkan jenisnya, baik itu transaksi penjualan, pembelian maupun 

transaksi beban lainnya. 

2. Penjurnalan 

Setelah mengidentifikasi seluruh transaksi berdasarkan jenisnya, tahap 

selanjutnya adalah mencatatnya ke dalam jurnal umum, yang merupakan fungsi 

kesatuan dalam pencatatan aktual kejadian sesuai tanggal kejadiannya.  
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3. Pemindahan Buku 

Tahap selanjutnya adalah pemindahanbukuan dari jurnal umum ke buku 

besar. Tahap tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengelompokkan rekening 

sejenis. Dari buku besar tersebut kita dapat mengetahui saldo setiap akun. 

Disamping itu, buku besar merupakan dasar seorang akuntan untuk membuat 

neraca dan laporan laba rugi.  

4. Penyusunan Neraca Saldo 

Tahap berikutnya adalah guna pembuatan neraca saldo, yang merupakan 

pengelompokkan saldo akhir setiap akun pada buku besar menjadi sisi debit dan 

sisi kredit sesuai dengan keberlakuan buku besar. Melalui buku besar, saldo akhir 

dari setiap akun dipindahkan ke neraca saldo. Sisi debit dan sisi kredit dalam 

laporan tersebut harus menunjukkan keseimbangan. Jika terjadi ketidakseimbangan, 

maka dapat dibuktikan bahwa terdapat kesalahan pencatatan di jurnal umum 

maupun buku besar. 

5. Penyusunan Jurnal Penyesuaian 

Tahap selanjutnya dalam siklus akuntansi akan pada saat setiap 

berakhirnya periode dengan tujuan adanya penyesuaian terhadap keadaan yang 

sebenarnya sebelum penyajian laporan keuangan.  

6. Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 

Tahap selanjutnya adalah pembuatan neraca saldo setelah tahap 

penyesuaian. Dalam tahap tersebut akan dilakukan penyusunan kembali terhadap 

neraca saldo. Saldo dari penyusunan kembali neraca saldo tersebut merupakan 

angka akhir setelah dilakukannya tahap sebelumnya. 
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7. Penyusunan Laporan Keuangan 

Tahap selanjutnya yaitu melakukan penyusunan laporan keuangan, yang 

merupakan tahap guna mengetahui sistematis dan dasar kerja suatu usaha. Dari 

laporan keuangan, pihak berkepentingan ataupun investor dapat mengetahui kinerja 

perusahaan tersebut. Penyusunan laporan keuangan diakui kepentingannya didalam 

siklus tersebut yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, 

laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.  

8. Penyusunan Jurnal Penutup 

Tahap siklus setelahnya adalah dilakukannya penyusunan suatu jurnal 

penutup, dengan tujuan melakukan  pemindahan atau pengosongan sementara saldo 

beberapa akun sehingga diketahuinya laba dan/atau keuntungan, serta kerugian atas 

usaha sesaat periode berjalan. 

9. Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penutupan 

Tahap siklus selanjutnya ini dilakukan untuk memastikan bahwa terdapat 

keseimbangan antar akun sisi debit dan sisi kredit sebelum memulai pencatatan 

pada periode berikutnya. Jika terjadi ketidakseimbangan, maka bisa dipastikan 

bahwa terdapat kesalahan pencatatan sehingga harus melakukan pengecekan 

kembali. 

10. Penyusunan Jurnal Pembalik 

Penyusunan jurnal pembalik menjadi tahap terakhir siklus tersebut. Namun 

penyusunan tersebut bersifat opsional, yaitu kita bisa memilih untuk menyusunnya 

maupun tidak. Penyusunan dibuat pada awal masa berjalan, guna untuk 

membalikkan ayat jurnal penyesuaian dengan tujuan menghindari pengakuan ganda.  

Yeni Wati. Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Bengkel Makmur Jaya Motor 
UIB Repository©2019



12 
 

  Universitas Internasional Batam 

Berikut merupakan bagan tahapan siklus akuntansi dari awal sampai akhir 

antara lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi, sumber: Kieso, Weygandt, & Warfield, 2014. 

 

 

2.3 Elemen Akuntansi 

Menurut Harahap (2015), terdapat lima elemen dalam akuntansi yang 

dijadikan sebagai penggolongan berbagai transaksi dalam perusahaan. Lima elemen 

akuntansi tersebut antara lain sebagai berikut. 

1. Aset 

Merupakan kekayaan kepemilikan usaha. Aset terbagi atas dua, yaitu aset 

lancar dan aset tetap. Aset lancar merupakan kekayaan perusahaan bersifat cair atau 

bisa digunakan dalam waktu pendek yaitu selama satu tahun. Sedangkan aset tetap 
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adalah yang pemakaiannya melebihi satu tahun dan akan berlanjut ke periode 

berikutnya.  

2. Liabilitas 

Berbeda dengan aset yang merupakan kekayaan usaha, liabilitas 

merupakan kewajiban berupa utang yang dimiliki oleh suatu usaha terhadap 

perorangan atau badan lainnya. Liabilitas dibagi atas liabilitas jangka pendek dan 

liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek merupakan utang perusahaan 

yang akan dilunasi dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan liabilitas jangka 

panjang merupakan utang yang pelunasannya dilakukan lebih dari satu tahun. 

3. Ekuitas 

Ekuitas yang adalah kekayaan bersih yang dimiliki oleh suatu usaha. 

Maksud kekayaan bersih tersebut merupakan aset kepemilikan usaha setelah 

dikurangi liabilitas wajib dilunasi oleh usaha. Berarti ekuitas merupakan kelebihan 

hak pemilik atau modal pemilik.  

4. Pendapatan 

Pendapatan merupakan hasil yang didapatkan dalam suatu usaha berupa 

penjualan barang maupun pemberian suatu jasa kepada pelanggan. Dari hasil 

tersebut maka perusahaan mampu untuk menaikkan nilai asetnya untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dalam usahanya. Semakin tinggi pendapatan yang kita 

dapatkan, maka akan semakin tinggi juga nilai aset suatu usaha. Namun hal tersebut 

juga harus diikuti dengan jumlah biaya yang rendah.  

5. Beban 

Beban merupakan pembiayaan yang dilakukan pihak perusahaan guna 

mendapatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari usahanya. Dalam 
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hal tersebut, beban merupakan arus kas keluar suatu aset atau dapat menurunkan 

nilai suatu aset.  

 

 

2.4 Sistem Akuntansi 

 

2.4.1 Pengertian Sistem Akuntansi 

Dalam suatu usaha, sistem akuntansi mempunyai peran yang penting 

dalam mengelola infomasi akuntansi sehingga dihasikan ketepatan, kejelasan dan 

keakuratannya. Informasi akuntansi tersebut diharapakan dapat membawakan 

kegunaan bagi pihak intern maupun ekstern dalam usaha. 

Sistem akuntansi menurut Mulyadi (2016) merupakan formulir, catatan 

beserta laporan yang diolah dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan 

bagi pihak manajemen dalam menyediakan informasi akuntansi yang berguna.  

Sedangkan pengertian sistem akuntansi menurut Baridwan (2012) adalah 

formulir, catatan, prosedur, dan alat yang berguna untuk mengolah data yang 

berkaitan dengan perusahaan sehingga menghasilkan laporan yang berguna bagi 

manajemen untuk kepentingan pengawasan dan pihak lain, seperti kreditur, 

pemegang saham, pemerintah dan pihak berkepentingan lainnya. 

2.4.2 Faktor - Faktor Penyusunan Sistem Akuntansi 

Terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan di dalam 

penyusunan sistem tersebut menurut Baridwan (2012), antara lain sebagai berikut. 

1. Sistem akuntansi memiliki dan menyediakan ketentuan prinsip tepat waktu, 

sesuai kebutuhan dan berguna bagi manajemen dalam mengolahnya 

menjadi informasi akuntansi. 
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2. Sistem tersebut terdiri dari ketentuan prinsip aman yang dimana dapat 

dijaganya privasi tentang informasi tersebut dari pihak luar sehingga 

internal kontrol yang baik sangat diperlukan. 

3. Sistem akuntansi memiliki prinsip ekonomis bahwa sistem tersebut harus 

memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan manfaat yang 

dibawakan kepada pihak tertentu. 

2.4.3 Unsur – Unsur Sistem Akuntansi 

Adapun lima unsur dalam sistem akuntansi menurut Mulyadi (2016), 

antara lain sebagai berikut. 

1. Formulir 

Formulir dalam sistem akuntansi berperan sebagai lembar untuk kerja 

yang dipergunakan untuk merekam macam penyerahan dan penerimaan usaha yang 

terjadi. Formulir juga bisa disebut sebagai dokumen karena formulir akan 

mendokumentasi segala sesuatu transaksi usaha. Contohnya adalah faktur 

pembelian, faktur penjualan, cek kas keluar, cek kas masuk, dan lain-lain. 

2. Jurnal 

Yang adalah sebuah buku yang dipergunakan untuk merangkum segala 

sesuatu transaksi yang telah terjadi. Contohnya yaitu jurnal penjualan, jurnal 

pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan lain-lain. 

3. Buku Besar 

Buku besar merupakan pemindahanbukuan ringkasan transaksi keuangan 

dari jurnal. Dari buku besar tersebut akan dihasilkan sebuah laporan yang akan 

dirasakan kegunaannya oleh pihak tertentu. 
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4. Buku Pembantu 

Buku pembantu yang dipergunakan untuk merangkum keterangan jelas 

tentang suatu akun yang ada di buku besar. Contohnya buku pembantu utang yang 

merupakan rincian dari segala keterangan tentang kreditur. 

5. Laporan Keuangan 

Yang adalah hasil dari segala sesuatu yang diperlukan dalam sistem 

tersebut. Didalamnya memuat kriteria yang berguna bagi pihak berkepentingan di 

dalam usaha tersebut. Contoh dari laporan adalah laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas 

laporan keuangan. 

 

 

2.5 Komponen Laporan Keuangan 

Menurut Shatu (2016), komponen tersebut yaitu sebagai berikut. 

2.5.1 Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan yang melaporkan semua transaksi 

yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan dengan menghitung 

pendapatan dan beban usaha yang ada sehingga dapat mengetahui keuntungan atau 

kerugian yang dialami dalam suatu usaha. Didalamnya terdapat tiga akun yang 

perlu diketahui dan dianalisa, antara lain sebagai berikut. 

a. Pendapatan 

Pendapatan merupakan hasil dari penjualan usaha yang diterima. Namun 

pendapatan juga dapat berupa pendapatan bunga, pendapatan dividen, pendapatan 

royalti, dan pendapatan lain-lain. 
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b. Beban 

Beban disebut juga dengan biaya. Beban merupakan pengeluaran usaha 

yang dikeluarkan dalam rangka untuk mendapatkan pendapatan. Contohnya beban 

gaji, beban sewa, harga pokok penjualan, dan lain-lain. 

c. Laba atau Rugi 

Jika pendapatan yang didapatkan oleh suatu usaha melebihi beban yang 

dilakukan pengeluaran, hakekatnya perusahaan akan mendapatkan keuntungan. 

Demikian jika bertolakbelakang, maka kerugian yang akan dialami.  

2.5.2 Laporan Perubahan Ekuitas 

Yang adalah perubahan yang terjadi sesaat berjalan, didapatkan dari modal 

awal pada neraca saldo ditambah dengan laba (dikurang dengan rugi) dan dikurangi 

pengambilan pribadi. Di dalam laporan perubahan ekuitas, terdapat empat 

komponen yang harus dipahami dengan jelas, antara lain sebagai berikut. 

a. Modal awal 

Modal awal dalam neraca saldo tersebut didapatkan melalui setoran modal 

awal oleh pemilik maupun investor dan ditambah dengan setoran modal tambahan 

jika ada. 

b. Laba atau Rugi 

Laba atau Rugi tersebut merupakan keuntungan atau kerugian yang 

tercantum pada laporan laba rugi. Jika terdapat laba di dalam laporan laba rugi, 

maka ditambahkan pada perubahan tersebut. Namun jika mengalami rugi pada 

laporan laba rugi, maka dikurangi pada perubahan ekuitas. 
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c. Prive 

Prive merupakan penarikan uang yang dilakukan oleh pemilik untuk 

kepentingannya sendiri dan tidak berkaitan dengan kepentingan usaha. Oleh sebab 

itu, pengambilan pribadi yang dilakukan akan mengurangi modal awal yang ada. 

d. Modal Akhir 

Modal akhir adalah awal adanya saldo dilakukan penambahan dengan laba 

(dikurang dengan rugi) dan dikurangi dengan pengambilan pribadi. Modal akhir 

tersebut menunjukkan sisa modal usaha yang akan dijadikan sebagai modal awal 

pada periode berikutnya. 

2.5.3 Laporan Posisi Keuangan 

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menujukkan posisi aset, 

liablitas dan ekuitas selama satu periode berjalan, yang dapat dijabarkan sebagai 

berikut. 

a. Kelompok Aset 

Aset merupakan kekayaan usaha yang terdiri dari 2 jenis yaitu aset lancar 

dan aset tidak lancar. Aset lancar merupakan kepemilikan usaha yang pemakaian 

habis dalam jangka waktu maksimum satu tahun untuk kepentingan operasional 

usaha. Sedangkan aset tidak lancar merupakan kepemilikan usaha yang memiliki 

masa kegunaan lebih dari satu tahun.  

b. Kelompok Liabilitas  

Liabilitas merupakan kewajiban yang dimiliki oleh usaha. Liabilitas terdiri 

atas kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Kewajiban lancar merupakan 

utang jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban pelunasan 

dalam jangka waktu maksimum satu tahun.Sedangkan kewajiban tidak lancar 

Yeni Wati. Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Bengkel Makmur Jaya Motor 
UIB Repository©2019



19 
 

  Universitas Internasional Batam 

merupakan utang usaha jangka panjang yang dimiliki dengan kewajiban pelunasan 

dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. 

c. Kelompok Ekuitas 

Ekuitas merupakan modal usaha yang tersisa sesudah dikurangi dengan 

kewajiban yang ada. Ekuitas bisa juga dalam bentuk saham yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

2.5.4 Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang berisi tentang aliran kas masuk 

dan aliran kas keluar dalam usaha selama satu periode berjalan. Tujuan dari laporan 

arus kas antara lain sebagai berikut. 

a. Memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas usaha. 

b. Memberikan informasi tentang kegiatan operasi, investasi dan pembiayaan 

usaha. 

2.5.5 Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan tambahan yang 

memberikan informasi yang lebih jelas mengenai akun tertentu. Misalnya dalam 

laporan laba rugi terdapat akun pendapatan, namun hanya menunjukkan nominal 

saldo. Sehingga pada catatan atas laporan keuangan akan menunjukkan secara jelas 

pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang diterima dari mana saja. 
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