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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Akuntansi beserta Dasar Hukumnya 

 Kata “akuntansi” memiliki 2 (dua) unsur dalam bahasa inggris, yaitu 

account yang berarti menghitung dan accountancy yang berarti suatu hal yang 

dikerjakan oleh seorang akuntan. Menurut American Institute of Certified Public 

Accounting atau yang sering disebut dengan AICPA, akuntansi merupakan sebuah 

seni yang melakukan proses pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran seluruh 

peristiwa transaksi keuangan yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan.  

 Peranan akuntansi dalam transaksi bisnis sehari – hari sangat penting 

bagi para wirausahawan. Maka dari itu, para wirausahawan harus mengetahui inti 

dari pengertian akuntansi yang telah dinyatakan oleh beberapa ahli pada tahun 

penelitiannya. Menurut Kimmel, Weygandt, Kieso, dan Trenholm (2016), 

akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian suatu 

kejadian ekonomi dalam suatu bisnis yang akan disampaikan dalam bentuk 

laporan keuangan kepada pihak yang memiliki wewenang. Sementara itu, menurut 

Salno dan Baridwan (2000) akuntansi adalah  sebuah kegiatan jasa yang memiliki 

peranan untuk memberikan dan meringkas sekumpulan data transaksi keuangan 

yang berasal dari kegiatan ekonomi yang digunakan dalam proses pengambilan 

keputusan. Akuntansi sebagai salah satu ilmu yang mempunyai peranan penting 

dalam proses globalisasi memiliki beberapa tujuan yaitu : 

1. Menyediakan informasi mengenai aset dan hutang suatu perusahaan yang dapat 

membantu pihak perusahaan untuk membuat estimasi perihal berapa potensi 

keuntungan maupun kerugian yang akan didapatkan perusahaan di masa depan, 
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2. Menyediakan informasi mengenai kondisi yang terjadi pada sumber ekonomi 

perusahaan dimana kondisi tersebut dapat berupa perubahan yang berpengaruh 

terhadap aset, hutang, d[an modal perusahaan, serta 

3. Menyediakan sebuah laporan keuangan yang memuat kondisi keuangan, hasil 

usaha, dan perubahan informasi keuangan lainnya pada suatu perusahaan yang 

terjadi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. 

Dengan adanya beberapa tujuan yang dimiliki oleh ilmu akuntansi, maka 

dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada dasar hukum pelaksanaan 

akuntansi yang berlaku di Indonesia dimana salah satunya terdapat kegiatan 

penyelenggaraan pembukuan serta penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

yang merupakan sebuah kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melakukan 

kegiatan tersebut berdasarkan dasar hukum akuntansi yang disebut dengan standar 

akuntansi keuangan atau disingkat dengan SAK. Standar akuntansi keuangan ini 

membahas tentang beberapa hal berikut : 

1. Tujuan penyusunan laporan untuk transaksi keuangan, 

2. Manfaat informasi kualitatif yang terdapat di dalam laporan keuangan,  

3. Pengertian, pengungkapan serta pengukuran unsur – unsur yang membentuk 

sebuah laporan keuangan, dan  

4. Konsep dan pemeliharaan modal suatu perusahaan. 

 Penerbitan SAK bertujuan agar kerangka dasar tersebut dapat digunakan 

sebagai pedoman bagi beberapa pihak tertentu dalam menjalankan tugasnya. 

Pihak – pihak yang dimaksud adalah pihak komite penyusunan standar akuntansi 

keuangan, pihak yang menyusun laporan keuangan, pihak auditor dengan tujuan 
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agar dapat memberikan sebuah opini mengenai penyusunan laporan keuangan, 

dan pihak yang memakai laporan keuangan. 

 

 

2.2   Siklus Umum Akuntansi 

 Ilmu akuntansi memiliki sebuah siklus yang berbeda dari ilmu lainnya 

dimana dalam siklus akuntansi terdapat aktivitas atau kegiatan untuk melakukan 

proses penyusunan laporan keuangan yang menggunakan prinsip akuntansi yang 

berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang melakukan 

penyusunan atas laporan keuangan tersebut.  

 Laporan keuangan sangat berperan penting bagi bisnis sebuah 

perusahaan karena dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan di dalam 

suatu perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan financial maupun non 

financial yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan di tahun – tahun 

selanjutnya. 

  Selain itu, laporan keuangan timbul karena adanya kegiatan pencatatan 

atas transaksi di dalam perusahaan yang terjadi pada suatu periode sehingga suatu 

perusahaan membutuhkan sebuah siklus untuk membantu pihak perusahaan dalam 

proses penyusunan laporan keuangan pada akhir periode. Oleh karena itu, maka 

dibentuk sebuah siklus yang bernama siklus akuntansi yang mempunyai 3 (tiga) 

tahapan yaitu sebagai berikut : 

2.2.1   Tahap Pencatatan 

  Tahap pencatatan merupakan sebuah tahapan untuk mencatat seluruh 

kegiatan atau aktivitas ekonomi yang terjadi di dalam suatu perusahaan dimana 

pengukuran aktivitas ekonomi tersebut menggunakan satuan mata uang. Namun 
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sebelum melakukan proses pencatatan transaksi, pihak perusahaan harus 

melakukan proses identifikasi dengan detail atas setiap transaksi yang terjadi 

dengan cara mengumpulkan semua bukti transaksi yang tersedia seperti bukti 

pengeluaran kas atau bank, bukti penerimaan kas atau bank, faktur penjualan, 

faktur pembelian serta bukti – bukti lainnya yang dapat mendukung proses 

identifikasi. 

  Setelah proses identifikasi selesai, maka tahap selanjutnya adalah 

melakukan proses pencatatan transaksi dengan cara menginput setiap transaksi 

yang telah melewati proses identifikasi ke dalam jurnal umum. Jurnal umum atau 

buku jurnal harian merupakan sebuah kertas kerja yang berisi jenis akun atau akun 

header, nomor akun, nama akun, dan nominal transaksi dimana pencatatan pada 

kertas kerja jurnal umum dilakukan berdasarkan bukti – bukti transaksi yang telah 

diperoleh sebelumnya pada tahap identifikasi.  

  Setelah melakukan proses pencatatan ke dalam jurnal umum, maka tahap 

selanjutnya adalah melakukan kegiatan posting ke dalam buku besar yang 

mempunyai arti yaitu mencatat atau memindahbukukan informasi setiap nama 

akun beserta saldo atau nominal yang dimiliki setiap nama akun yang telah dicatat 

di jurnal umum ke dalam buku besar berdasarkan kelompok akun atau chart of 

accounts.  

  Buku besar merupakan sebuah kertas kerja yang mempunyai kegunaan  

untuk mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan 

dimana transaksi keuangan tersebut berasal dari kertas kerja jurnal umum. 

Pencatatan transaksi di dalam buku besar dilakukan berdasarkan penggolongan 
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setiap akun yang sejenis disertai dengan pencatatan nominal atas transaksi yang 

bersangkutan.  

2.2.2  Tahap Pengikhitisaran 

   Setelah melewati tahap pencatatan dalam siklus akuntansi, maka tahap 

kedua adalah tahap pengikhitisaran yang merupakan sebuah tahapan yang terdiri 

dari penyusunan neraca saldo, pembuatan jurnal penyesuaian, dan penyusunan 

kertas kerja atau worksheets atau dengan kata lain bernama neraca lajur. 

Penyusunan neraca saldo dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

proses penginputan data pada setiap transaksi yang dilakukan mulai dari 

penginputan di dalam jurnal umum hingga posting ke dalam buku besar sudah 

seimbang atau belum, dengan kata lain maksud dari kata seimbang adalah antara 

saldo debit dan saldo kredit masing – masing mempunyai total yang sama. 

   Setelah itu, pihak perusahaan dapat melakukan proses pembuatan 

terhadap jurnal penyesuaian yang memiliki prinsip akrual dimana terdapat 

transaksi yang diakui pada saat terjadinya atau dengan kata lain bukan diakui pada 

saat penerimaan uang tunai sehingga akan berpengaruh terhadap beberapa akun 

seperti akun penyusutan peralatan, akun pendapatan diterima di muka, akun beban 

dibayar di muka, dan akun – akun lainnya.  

   Tahapan terakhir adalah melakukan penyusunan neraca lajur atau 

worksheets yang berisi mengenai informasi transaksi yang terdapat pada neraca 

saldo dan jurnal penyesuaian dimana neraca lajur menghasilkan beberapa 

informasi keuangan yang akan digunakan dalam proses penyusunan laporan 

keuangan pada akhir periode. 
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2.2.3  Tahap Pelaporan 

   Pada tahap ini berisi penyusunan laporan keuangan, pembuatan jurnal 

penutup, jurnal pembalik serta penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Untuk 

melakukan analisis informasi keuangan maka dibutuhkan sebuah laporan 

keuangan yang harus disusun dengan tahapan laporan keuangan sebagai berikut : 

1. Laporan neraca atau yang dikenal dengan laporan posisi keuangan merupakan 

sebuah laporan yang dapat menunjukkan kondisi akun aset, hutang, dan 

modal suatu perusahaan pada suatu periode, 

2. Laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang berfungsi untuk mengetahui 

berapa jumlah keuntungan atau kerugian yang dihasilkan pada periode 

tertentu dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi yaitu akun 

pendapatan dikurangi dengan akun beban, 

3. Laporan perubahan modal merupakan sebuah laporan keuangan yang berisi 

mengenai informasi kondisi modal suatu perusahaan pada suatu periode yang 

biasanya berisi informasi mengenai jumlah penyetoran modal awal, tambahan 

modal yang disetor, saldo laba pada periode berjalan, dan saldo laba ditahan, 

4. Laporan arus kas merupakan sebuah laporan yang berisi 3 (tiga) aktivitas 

yaitu aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan dimana aktivitas - 

aktivitas tersebut menggambarkan aliran dana masuk yang diterima dan aliran 

dana keluar yang dikeluarkan suatu perusahaan pada periode tertentu, dan 

5. Catatan atas laporan keuangan termasuk bagian dari sebuah laporan keuangan 

yang berisi mengenai catatan informasi tentang akun – akun tertentu yang 

dijelaskan secara terperinci sehingga dapat menggambarkan kondisi keuangan 

suatu perusahaan. 
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 Setelah penyusunan laporan keuangan maka tahap selanjutnya adalah 

membuat jurnal penutup dimana jurnal penutup mempunyai tujuan untuk 

mengetahui neraca keseimbangan dalam bentuk nilai laba dan nilai rugi yang 

dihasilkan oleh suatu perusahaan serta untuk menutup akun sementara yang telah 

dibuat untuk keperluan penyusunan laporan laba rugi dan laporan perubahan 

modal. Contoh akun sementara yang dimaksud adalah akun prive, akun 

pendapatan, dan akun beban dimana pada akhirnya akun – akun tersebut tidak 

memiliki saldo lagi atau bernilai nol karena akun – akun tersebut sudah ditutup 

dengan menggunakan jurnal penutup. 

 Selanjutnya, adalah tahapan untuk membuat jurnal pembalik dimana 

jurnal pembalik ini hanya bersifat optional atau pilihan yang dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan perusahaan dalam melakukan proses siklus akuntansi. Jurnal 

pembalik berfungsi untuk mengembalikan saldo sebuah akun tertentu yang telah 

ditutup sebelumnya dengan menggunakan jurnal penutup serta untuk 

mengantisipasi terjadinya kesalahan pencatatan suatu transaksi pada periode 

selanjutnya. Contoh akun yang biasanya membutuhkan jurnal pembalik adalah 

akun pembayaran dibayar di muka yang belum jatuh tempo. 

 Tahapan yang terakhir adalah melakukan penyusunan neraca saldo 

setelah penutupan yang bersifat optional sehingga bisa disesuaikan dengan 

kebutuhan setiap perusahaan. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan 

dilakukan dengan tujuan untuk melakukan konfirmasi ulang terhadap suatu 

transaksi yang akan dicatat kembali pada periode selanjutnya. 
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2.3 Sistem Akuntansi 

   Menurut Warren (2008) sistem akuntansi adalah sebuah prosedur untuk 

mengumpulkan, mengklarifikasi, dan melaporkan seluruh informasi yang 

berkaitan dengan kegiatan usaha serta transaksi keuangan yang telah terjadi di 

dalam suatu perusahaan pada periode tertentu. Sedangkan menurut Baridwan 

(2000) sistem akuntansi merupakan sebuah sistem yang berisi formulir, catatan, 

dan laporan yang didesain sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat digunakan 

sebagai alat penyedia informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen suatu 

perusahaan. 

   Sistem akuntansi memiliki 3 (tiga) tahapan yaitu yang pertama, 

mengetahui dan mengumpulkan bukti – bukti transaksi yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan. Tahap yang kedua adalah melakukan pengelompokkan dan 

pencatatan terhadap bukti transaksi yang telah didapat ke dalam jurnal umum dan 

buku besar perusahaan. Tahap yang terakhir adalah menyimpulkan informasi atas 

transaksi yang telah dicatat dalam bentuk sebuah laporan keuangan. 

2.3.1    Tujuan Sistem Akuntansi 

   Sistem akuntansi memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk menyediakan informasi bagi perusahaan – perusahaan yang baru berdiri 

dimana pada kondisi awal tersebut, suatu perusahaan sangat membutuhkan 

pihak yang mampu berperan dalam pengembangan sistem akuntansi untuk 

mendukung kegiatan usahanya agar dapat berjalan dengan lancar, 

2. Untuk memperbaiki sistem yang sudah dirancang dimana terkadang sistem 

akuntansi yang diterapkan oleh suatu perusahaan tidak dapat mendukung 

perkembangan kegiatan perusahaan. Perbaikan tersebut dilakukan dengan 
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tujuan agar sistem akuntansi dapat menyajikan sebuah laporan keuangan yang 

memiliki mutu informasi yang baik, 

3. Untuk memperbaiki pengendalian internal akuntansi perusahaan. Dalam rangka 

pengembangan suatu usaha maka sistem akuntansi dapat memberikan 

perlindungan terhadap seluruh aset perusahaan sehingga pertanggungjawaban 

terhadap penggunaan kekayaan perusahaan untuk melakukan pengembangan 

usaha perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik serta tidak menyimpang dari 

peraturan yang berlaku, dan 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal yaitu biaya tulis menulis dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan catatan akuntansi. Sistem akuntansi yang sudah 

dirancang harus memiliki manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan 

dengan tindakan pengorbanan yang telah dikeluarkan untuk memperoleh suatu 

informasi. 

2.3.2      Unsur – Unsur Sistem Akuntansi 

    Menurut Mulyadi (2001) sistem akuntansi memiliki 5 (lima) unsur utama 

yaitu sebagai berikut : 

1. Formulir merupakan sebuah instrumen di dalam sistem yang dapat digunakan 

untuk mendukung aktivitas penginputan transaksi yang terjadi di suatu 

perusahaan, 

2. Jurnal merupakan salah satu instrumen akuntansi yang dapat digunakan untuk 

mencatat serta mengelompokkan transaksi yang sejenis dan meringkas data 

keuangan perusahaan sesuai dengan waktu kejadiannya. Macam jurnal - jurnal 

yaitu jurnal umum, penerimaan dan pengeluaran kas serta penjualan dan 

pembelian, 
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3. Buku besar merupakan sebuah kertas kerja yang berisi sekumpulan akun yang 

digunakan untuk meringkas transaksi data keuangan yang sebelumnya telah 

diinput ke dalam jurnal umum, 

4. Buku pembantu merupakan sebuah kertas kerja yang berisi sekumpulan akun 

pembantu yang digunakan untuk merincikan transaksi keuangan secara lebih 

detail yang telah diinput sebelumnya ke dalam buku besar. Contohnya yaitu 

buku pembantu piutang yang berisi tambahan rincian informasi untuk setiap 

pelanggan, dan 

5. Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang muncul dari proses siklus 

akuntansi yang telah dilakukan sebelumnya yaitu berupa laporan posisi 

keuangan, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Selain itu juga terdapat 

laporan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan seperti laporan 

harga pokok produksi, harga pokok penjualan, persediaan, dan laporan lainnya. 

 

 

2.4     Sistem Informasi Akuntansi 

  Dalam menjalankan kegiatan transaksi bisnis sehari – hari maka 

diperlukan sekumpulan informasi yang digunakan pada saat proses pengambilan 

keputusan oleh pihak yang memiliki kepentingan atas suatu bisnis. Kualitas 

informasi yang disajikan dalam sebuah laporan merupakan hal yang penting 

karena kualitas informasi berperan untuk mengukur keberhasilan suatu sistem atas 

kualitas produk yang dihasilkan (Jogiyanto, 2008).  

  Sistem informasi akuntansi atau yang dikenal dengan singkatan SIA 

merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mencatat transaksi yang telah 

didapatkan serta mengolah data tersebut menjadi sekumpulan informasi dimana 
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informasi yang telah didapatkan akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan 

untuk membantu pihak – pihak tertentu dalam proses pengambilan keputusan. 

Sistem informasi akuntansi memiliki 3 (tiga) fungsi dasar yaitu : 

1. Sebagai tempat untuk pengumpulan dan penyimpanan data transaksi 

perusahaan secara efektif dan efisien mulai dari pengumpulan bukti transaksi 

hingga melakukan kegiatan posting ke dalam buku besar, 

2. Sebagai tempat untuk menyediakan sekumpulan informasi yang berguna dalam 

proses pengambilan keputusan serta proses penyajian laporan keuangan, dan 

3. Untuk memastikan bahwa data transaksi perusahaan telah diinput dan diproses 

secara akurat dan terjamin kebenarannya. 

    Keandalan sebuah sistem sangat dibutuhkan oleh sistem informasi 

akuntansi yang berperan penting dalam menyediakan sekumpulan informasi dari 

transaksi bisnis yang terjadi dimana data informasi tersebut berkaitan dengan 

privasi dan keberlangsungan bisnis suatu perusahaan. Oleh karena itu, American 

Institute of CPA atau yang disingkat ACPAI dan Canadian Institute of Chartered 

Accountants atau yang disingkat CICA sebagai 2 (dua) organisasi resmi yang 

bergerak dalam bidang akuntansi mengidentifikasi 5 (lima) prinsip dasar bagi 

keandalan suatu sistem, yaitu : 

1. Keamanan berkaitan dengan tindakan untuk mengakses sebuah sistem dan 

mengontrol data – data yang tersimpan di dalam sistem agar tidak bisa 

disalahgunakan oleh pihak – pihak tertentu atau dengan kata lain data yang 

akan diakses dibatasi hanya untuk pihak yang berwenang, 
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2. Kerahasiaan berkaitan dengan perlindungan informasi – informasi berharga 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan agar terhindar dari pengungkapan yang 

tidak bertanggung jawab atau tidak sah,  

3. Privasi berkaitan dengan proses pengumpulan informasi, penggunaan 

informasi, serta pengungkapan informasi pribadi tentang pelanggan yang 

dilakukan secara tepat dan tetap menjaga privasi dari masing – masing 

pelanggan, 

4. Integritas berkaitan dengan tindakan untuk memproses data secara akurat dan 

tepat waktu yang dilakukan berdasarkan pemberian kuasa yang tepat kepada 

pihak tertentu, dan 

5. Ketersediaan berkaitan dengan suatu sistem yang akan memenuhi kewajiban 

operasionalnya sesuai dengan kontrak yang berlaku di dalam suatu perusahaan. 

 

 

2.5 Metode Pencatatan Akuntansi 

   Dalam transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan, pemilik 

perusahaan akan menerapkan ilmu akuntansi untuk mempertahankan 

kelangsungan bisnis perusahaannya. Penerapan ilmu akuntansi yang dilakukan 

perusahaan adalah dengan caramelakukan pencatatan atas setiap transaksi 

keuangan yang terjadi. Atas dasar tersebut, akuntansi memiliki 2 (dua) metode 

pencatatan yaitu cash basis dan accrual basis. 

   Metode cash basis merupakan sebuah metode pencatatan akuntansi 

dimana suatu transaksi akan dicatat sebagai pendapatan pada saat perusahaan 

telah menerima pembayaran uang tunai dari pelanggan atas barang atau jasa yang 

telah diserahkan dan akan dicatat sebagai beban pada saat perusahaan telah 
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menggunakan uang tunai tersebut untuk keperluan kegiatan operasional 

perusahaan. Sedangkan, metode accrual basis merupakan sebuah metode 

pencatatan akuntansi dimana suatu transaksi akan dicatat berdasarkan pada saat 

terjadinya transaksi tersebut. 

 

 

2.6 Penggolongan Akun – Akun dalam Akuntansi 

   Pencatatan atas transaksi keuangan yang terjadi sangat berperan penting 

bagi keberlangsungan hidup suatu perusahaan atau yang lebih dikenal dengan 

istilah going concern sehingga perusahaan memerlukan sebuah sistem akuntansi 

yang dapat melakukan pencatatan secara akurat dengan menciptakan sebuah akun 

atau rekening. Akun atau rekening adalah sebuah alat yang digunakan untuk 

mencatat seluruh transaksi keuangan suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi 

kelompok akun aset, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Penggolongan atas 

kelima akun tersebut dibagi menjadi 2 (dua) golongan akun, yaitu akun riil dan 

nominal. 

    Akun riil atau yang disebut juga dengan akun neraca atau akun tetap 

merupakan suatu akun yang disajikan dalam laporan neraca pada akhir periode 

tertentu. Yang termasuk ke dalam akun riil adalah kelompok akun aset, hutang, 

dan modal. Sedangkan akun nominal atau yang disebut juga dengan akun laba 

rugi atau akun sementara merupakan suatu akun yang disajikan dalam laporan 

laba rugi pada akhir periode tertentu. Yang termasuk ke dalam akun nominal 

adalah kelompok akun pendapatan dan beban. Adanya penggolongan terhadap 

kelompok 5 (lima) akun tersebut mempunyai beberapa tujuan yaitu : 
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1. Aktivitas pencatatan data transaksi keuangan dijadikan dasar dalam proses 

penyusunan laporan keuangan, 

2. Transaksi keuangan yang dimiliki perusahaan dapat diinput dengan detail dan 

tepat, dan 

3. Masing – masing akun dapat memberikan informasi mengenai kegiatan 

operasional perusahaan pada periode tertentu. 

2.6.1 Akun Aset 

   Aset atau harta merupakan seluruh sumber ekonomi atau sumber 

kekayaan yang dapat diukur dengan satuan mata uang dimana sumber kekayaan 

tersebut dimiliki oleh suatu perusahaan akibat adanya transaksi di masa lalu dan 

diharapkan sumber kekayaan tersebut dapat menghasilkan manfaat ekonomis di 

masa yang akan datang. Akun aset disajikan dalam laporan posisi keuangan 

dengan posisi saldo normal adalah di sisi debit. Akun aset dibagi menjadi 3 (tiga) 

kategori yaitu aset lancar, aset tidak lancar atau aset tetap, dan aset tidak 

berwujud. 

    Yang pertama, aset lancar merupakan sekolompok harta yang dapat 

dikonversi menjadi bentuk uang tunai selama jangka waktu tidak lebih dari 1 

(satu) tahun. Contoh jenis harta perusahaan yang termasuk ke dalam aset lancar 

adalah uang tunai, piutang, persediaan, perlengkapan, investasi jangka pendek, 

dan jenis harta lainnya yang dapat dikonversi menjadi uang tunai.  

    Selanjutnya terdapat kategori aset tidak lancar atau sering disebut juga 

dengan aset tetap yang merupakan sebuah harta yang memiliki bentuk atau wujud 

secara fisik dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sehingga kategori 

aset ini dapat digunakan untuk membantu kegiatan operasional perusahaan. 
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Contoh jenis harta perusahaan yang termasuk ke dalam aset tetap adalah tanah, 

bangunan atau gedung, kendaraan, peralatan, investasi jangka panjang, serta jenis 

harta lainnya yang dapat dikategorikan ke dalam aset tetap. 

    Selanjutnya yang ketiga adalah aset tidak berwujud yang merupakan 

sebuah harta yang tidak mempunyai bentuk atau wujud secara fisik namun dapat 

memberikan manfaat berupa hak ekonomi dan hak hukum yang dapat 

menguntungkan pihak individu atau pihak perusahaan untuk menghasilkan 

pendapatan. Contoh jenis harta perusahaan yang termasuk ke dalam aset tidak 

berwujud adalah merk dagang, goodwill, franchise, hak cipta, hak paten, dan jenis 

harta lainnya yang dapat dikategorikan ke dalam aset tidak berwujud. 

2.6.2 Akun Hutang 

   Hutang atau kewajiban dianggap sebagai tindakan pengorbanan 

ekonomis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk kepentingan 

perusahaan di masa yang akan datang dimana pengorbanan ekonomis tersebut 

dilakukan dalam bentuk kegiatan penyerahan barang atau jasa kepada pihak 

tertentu yang timbul dari suatu transaksi yang telah terjadi di masa lalu. Akun 

hutang disajikan dalam laporan posisi keuangan dengan posisi saldo normal 

adalah di sisi kredit. Akun hutang dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu hutang 

lancar dan hutang jangka panjang. 

   Kategori hutang yang pertama adalah hutang lancar yang merupakan 

sebuah kewajiban yang harus dilunasi oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu 

selama 1 (satu) tahun dan pelunasan hutang yang dilakukan tersebut tidak boleh 

melewati jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka melunasi hutang lancar yang 

dimiliki biasanya perusahaan akan menggunakan harta lancarnya sehingga akan 
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muncul sebuah rasio yaitu rasio lancar. Contoh hutang lancar adalah hutang usaha, 

biaya yang masih harus dibayar dan pendapatan diterima di muka. 

   Kategori yang terakhir adalah hutang jangka panjang dimana hutang  

tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu pelunasan lebih dari 1 (satu) tahun. 

Hutang tersebut timbul akibat adanya aktivitas pelunasan hutang yang dilakukan 

oleh suatu perusahaan atas aset tetap yang telah dibeli sebelumnya secara kredit. 

Contoh hutang jangka panjang adalah hutang bank, obligasi, dan hipotek. 

2.6.3 Akun Modal 

   Modal adalah sebuah akun yang timbul dari adanya selisih antara akun 

harta dengan akun hutang dimana selisih tersebut merupakan hak pemilik 

perusahaan atas sebagian harta di dalam perusahaan. Pada badan usaha 

perseorangan, modal usaha yang dimiliki akan disertai dengan nama pemilik 

usaha yang bersangkutan.  

   Sedangkan pada badan usaha dengan bentuk perseroan terbatas atau yang 

lebih dikenal dengan singkatan PT, modal usaha yang dimiliki perusahaan akan 

menggunakan setiap nama pemegang saham yang menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut sehingga modal usaha pada perseroan terbatas disebut sebagai 

modal saham. Setiap pemegang saham suatu perusahaan berhak atas perusahaan 

tersebut sesuai dengan presentase kepemilikan yang dimiliki dimana pada akhir 

periode tertentu, setiap pemegang saham suatu perusahaan berhak mendapatkan 

keuntungan dari kegiatan usaha perusahaan berupa pembagian deviden yang 

akandibagikan sesuai dengan presentase kepemilikan saham yang biasanya tertera 

di dalam akta pendirian perusahaan.  
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2.6.4 Akun Pendapatan 

   Pendapatan merupakan arus kas masuk berupa jumlah nominal uang 

yang telah diterima oleh suatu perusahaan atas kegiatan penjualan barang atau 

pelayanan jasa kepada pihak – pihak tertentu pada suatu periode dimana arus kas 

masuk tersebut akan berpengaruh terhadap adanya penambahan aset serta 

penambahan modal usaha yang bukan berasal dari penyertaan penanaman modal 

yang dilakukan oleh pemegang saham atau investor suatu perusahaan (Kusnadi & 

Irmadariyani, 2000). 

   Pendapatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu pendapatan usaha 

dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha atau yang disebut juga dengan 

pendapatan operasional merupakan sebuah aktivitas penerimaan arus kas masuk 

yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan operasional suatu perusahaan 

dimana pendapatan usaha dapat diperoleh dari total penjualan kotor dan total 

penjualan bersih yang masing – masing diterima perusahaan pada periode tertentu.  

   Sedangkan pendapatan di luar usaha atau yang disebut juga dengan 

pendapatan non operasional merupakan sebuah aktvitas penerimaan arus kas 

masuk yang tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan operasional 

suatu perusahaan. Contoh pendapatan non operasional adalah pendapatan sewa 

atas suatu aset atau suatu gedung yang dimiliki oleh perusahaan, pendapatan 

bunga bank, dan pendapatan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan 

non operasional. 

2.6.5 Akun Beban 

   Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 1999) beban merupakan aktivitas 

penurunan manfaat ekonomi yang terjadi selama satu periode akuntansi dalam 
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bentuk uang keluar dimana arus kas keluar tersebut akan berpengaruh terhadap 

penurunan aset serta penurunan modal usaha yang bukan berasal dari pembagian 

keuntungan atas penanaman modal yang telah dilakukan oleh pemegang saham 

atau investor suatu perusahaan. 

   Pengeluaran yang telah terpakai untuk kegiatan operasional akan diakui 

sebagai beban yang telah terjadi pada suatu periode, yang akan dilaporkan ke 

dalam laporan laba rugi sehingga tidak dapat memberikan manfaat ekonomi di 

masa yang akan datang. Hal tersebut dikarenakan beban termasuk ke dalam 

pengeluaran pendapatan memiliki masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun. 

Contoh beban yaitu beban sewa, perlengkapan, dan beban – beban lainnya. 

   Terkadang terdapat beberapa pihak yang menganggap bahwa antara 

beban dan biaya merupakan sesuatu hal yang memiliki makna yang sama. Padahal 

antara beban dan biaya adalah sesuatu hal yang berbeda dimana biaya merupakan 

tindakan pengorbanan ekonomis yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi 

untuk memperoleh suatu aset dimana aset tersebut dapat diukur dengan satuan 

mata uang.  

   Biaya akan dilaporkan ke dalam laporan posisi keuangan sebagai 

pengeluaran yang belum terpakai dimana akan memberikan manfaat ekonomi di 

masa yang akan datang adalah berupa aset. Oleh karena itu, biaya termasuk ke 

dalam pengeluaran modal karena memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun 

serta nominal rupiah yang dikeluarkan relatif dalam jumlah yang besar. Contoh 

biaya yaitu sewa dibayar di muka  dan biaya lainnya. 
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2.7 Jenis – Jenis Laporan Keuangan dalam Akuntansi 

   Laporan keuangan merupakan sebuah laporan yang berisi sekumpulan 

informasi akuntansi, terutama mengenai kinerja keuangan serta kinerja 

operasional suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pembuatan laporan 

keuangan dapat membantu pihak yang berkepentingan di dalam suatu perusahaan 

seperti pemegang saham, investor, dewan direksi dan dewan komisaris untuk 

melakukan proses pengambilan keputusan dimana proses pengambilan keputusan 

tersebut didasari dengan data – data aktual mengenai kondisi sekarang suatu 

perusahaan. Di dalam ilmu akuntansi terdapat 5 (lima) laporan keuangan yang 

harus disajikan pada setiap periode tertentu dimana hal tersebut dinyatakan di 

dalam PSAK nomor 1 (satu) tentang penyajian laporan keuangan.  

2.7.1 Laporan Posisi Keuangan 

   Laporan posisi keuangan merupakan sebuah laporan yang menyajikan 

nilai akhir pada akun aset, akun hutang, dan akun modal yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. Keseimbangan laporan posisi keuangan 

diperoleh melalui laporan perubahan modal yang terdiri dari akun pendapatan dan 

akun beban yang tercatat pada laporan laba rugi. Dalam rangka penyajian laporan 

posisi keuangan terdapat 2 (dua) bentuk yaitu bentuk skontro atau horizontal atau 

disebut juga dengan account form dan bentuk stafel atau vertikal atau disebut juga 

dengan report form. 

2.7.2 Laporan Laba Rugi 

   Laporan laba rugi merupakan sebuah laporan yang menunjukkan nilai 

akhir pada akun pendapatan dan akun beban yang dimiliki oleh suatu perusahaan 

dalam suatu periode tertentu dengan tujuan untuk mengetahui apakah bisnis yang 
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dijalankan berada dalam posisi laba atau posisi rugi. Sebuah bisnis dikatakan 

berhasil apabila perusahaan memiliki total pendapatan atau total penjualan lebih 

besar daripada total beban yang dikeluarkan selama akhir periode tertentu dan 

begitu juga sebaliknya.  

   Dalam proses penyusunan laporan laba rugi terdapat 2 (dua) metode 

yaitu cara langsung atau single step dan cara bertahap atau multiple step. Metode 

single step merupakan metode penyusunan laporan laba rugi yang tergolong 

sederhana karena hanya menjumlahkan seluruh sub akun – akun pendapatan yang 

berada dalam 1 (satu) kelompok. Kemudian total pendapatan yang telah diperoleh 

akan dikurangi dengan total sub akun – akun bebanyang berada dalam 1 (satu) 

kelompok, yang terjadi pada suatu periode tertentu. 

   Sedangkan pada metode multiple step, masing – masing akun pendapatan 

dan akun beban akan dibagi secara terperinci menjadi 2 (dua) kategori yaitu 

pendapatan operasional usaha dan non operasional usaha untuk akun pendapatan 

serta beban operasional usaha dan non operasional usaha untuk akun beban. 

2.7.3 Laporan Perubahan Modal 

   Laporan perubahan modal merupakan sebuah laporan yang menyediakan 

sekumpulan informasi mengenai perubahan modal suatu perusahaan. Laporan 

perubahan modal muncul ketika terdapat akun – akun tertentu di dalam suatu 

transaksi yang mempengaruhi akun modal. Salah satu contoh transaksi yang 

dimaksud yaitu penarikan uang tunai yang dilakukan oleh pemilik usaha untuk 

keperluan pribadi dengan jurnal akun prive atau drawing pada akun kas atau bank. 
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2.7.4 Laporan Arus Kas 

   Laporan arus kas merupakan sebuah laporan yang menyediakan 

sekumpulan informasi mengenai perputaran jumlah uang masuk dan uang keluar 

yang terjadi di suatu perusahaan pada akhir periode dimana laporan arus kas 

dibuat dengan tujuan agar dapat membantu pihak manajemen perusahaan untuk 

melakukan tindakan kontrol terhadap dana yang dimiliki perusahaan. Tindakan 

terhadap pengontrolan dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan sangat penting 

untuk dilakukan karena salah satunya bertujuan untuk menghindari perusahaan 

dari kondisi pailit. 

   Informasi mengenai arus kas masuk yang telah diterima oleh perusahaan 

dapat diketahui dari aktivitas operasional usaha dan aktivitas pendanaan atau 

pinjaman terhadap pihak tertentu. Sedangkan informasi mengenai arus kas keluar 

yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dapat diketahui dari aktivitas operasional 

usaha dan aktivitas investasi yang dilakukan pada bisnis lainnya. 

2.7.5 Catatan atas Laporan Keuangan 

   Bagian terakhir yang harus disajikan adalah catatan atas laporan 

keuangan, yang merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan 

sekumpulan informasi tambahan untuk akun tertentu yang terdapat dalam laporan 

posisi keuangan, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Informasi setiap akun 

tertentu yang akan dituangkan ke dalam catatan atas laporan keuangan harus 

diungkapkan seluruhnya kecuali terdapat sebuah pengungkapan yang memang 

tidak diterapkan oleh suatu perusahaan.  

   Penyajian terhadap catatan atas laporan keuangan berfungsi untuk 

memberikan tambahan penjelasan secara detail terhadap akun tertentu di dalam 4 
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(empat) laporan keuangan yang telah disajikan sebelumnya serta beberapa akun 

yang tidak memenuhi kriteria pengungkapan dalam laporan keuangan. Format 

untuk penyusunan catatan atas laporan keuangan yaitu : 

1. Gambaran umum perusahaan,  

2. Kebijakan akuntansi dalam bentuk sekumpulan peraturan yang diterapkan 

sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, 

3. Informasi tambahan bagi akun – akun tertentu yang terlebih dahulu telah 

disajikan dalam laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan modal, dan arus 

kas, serta 

4. Pengungkapan lainnya seperti informasi yang telah ditentukan oleh Standar 

Akuntansi Keuangan atau SAK dimana terdapat informasi yang tidak disajikan 

di dalam laporan keuangan namun informasi tersebut dianggap penting dan 

bisa digunakan untuk memahami informasi dalam laporan keuangan. 
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