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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Menurut Pulungan, Hasibuan, dan Haryono (2013) akuntansi dapat 

diartikan sebagai suatu proses mengidentifikasi, mencatat, serta 

mengkomunikasikan kejadian-kejadian dalam ekonomi suatu organisasi untuk 

pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil kejadian-kejadian ekonomi akan diolah 

menjadi bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan akan berisi mengenai posisi 

keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, serta informasi non keuangan yang 

dibutuhkan bagi para pengguna dalam mengambil keputusan bisnis. 

Secara umum akuntansi juga bisa diartikan sebagai suatu cara pencatatan 

dengan pengolahan data ekonomi dan menghasilkan suatu informasi keuangan 

akuntansi. Metode pencatatan bisa dilakukan dengan cash basis dan accrual basis 

(Rudianto, 2012). Menurut Wild, Shaw, dan Chiappetta (2011) akuntansi dapat 

diartikan sebagai suatu informasi dan suatu sistem pengukuran yang 

mengidentifikasikan informasi dengan relevan, dapat diandalkan, serta dapat 

dibandingkan antar usaha.  

Jadi akuntansi dapat diartikan suatu sistem informasi yang dapat memberi 

informasi berupa laporan yang berhubungan dengan keuangan kepada pihak-pihak 

yang membutuhkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil informasi akan 

dipakai sebagai media untuk pihak internal maupun eksternal dalam mengambil 

keputusan keuangan. 
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2.2 Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi adalah suatu proses membuat atau menghasilkan laporan-

laporan keuangan dimana bisa dipertanggungjawabkan serta bisa juga diterima 

secara umum, baik dari segi prosedur, metode, prinsip, ataupun teknik yang 

digunakan. Siklus akuntansi biasanya terjadi pada saat periode-periode tertentu saja. 

Siklus akuntansi pada umunya dimulai dari transaksi hingga dengan penyusunan 

laporan keuangan. Selanjutnya, akan ada saldo akhir yang akan ditutup sampai 

dengan dilakukannya jurnal pembalik (Suharli, 2006). Berikut adalah uraian 

mengenai siklus akuntansi yang terjadi: 

2.2.1  Identifikasi Transaksi 

Identifikasi transaksi adalah salah satu langkah awal untuk mengetahui 

transaksi-transaksi apa yang terjadi selama periode akuntansi tersebut. Sumber 

informasi untuk transaksi berupa dokumen kwitansi, bukti penerimaan kas, faktur 

penjualan, bukti pengeluaran kas, faktur pembelian, kartu jam kerja, dan yang lain-

lainnya. 

2.2.2 Memindahkanbukuan Transaksi Akuntansi dari Jurnal 

Umum/Jurnal Khusus ke Buku Besar 

Setelah transaksi diidentifikasi akan dicatat ke jurnal. Jurnal merupakan 

aktivitas mencatat dan meringkas transaksi-transaksi perusahaan berdasarkan 

dokumen-dokumen dasar yang ada. Transaski yang telah dicatat atau ditulis di 

jurnal akan dipindahkan ke buku besar berdasarkan transaksi dan nama akun yang 

digunakan masing-masing. Proses pemindahan ini disebut dengan posting. Buku 

besar adalah himpunan-himpunan akun yang saling berkaitan antara satu dengan 

lainnya serta merupakan suatu kesatuan. 
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2.2.3 Membuat Neraca Saldo  

Neraca saldo adalah satu aktivitas untuk mengecek atau memeriksa posisi 

debit dan kredit atas transaksi-transaksi akuntansi yang telah dicatat atau dibukukan. 

Isi neraca saldo berupa akun-akun yang digunakan dalam transaksi dan nilai-nilai 

saldonya. Neraca saldo dibuat dengan menyalin semua saldo akun yang terakhir 

dalam buku besar. 

2.2.4 Membuat Jurnal Penyesuaian dan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 

Jurnal penyesuaian biasanya dilakukan pada periode akhir akuntansi 

dengan tujuan untuk memastikan pendapatan dan biaya telah benar dibukukan pada 

periode yang tepat. Transaksi yang sudah dijurnal akan dipindahkan atau diposting 

kembali ke dalam buku besar untuk melihat saldo akun terakhir yang sebenarnya. 

Kemudian akan dilanjutkan dengan pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian. 

Setelah pembukuan penyesuaian dari buku besar dilakukan, neraca saldo ini baru 

bisa digunakan dan merupakan dasar untuk menyusun laporan keuangan.  

2.2.5 Menyusun Laporan Keuangan 

Pada bagian ini, akun-akun yang sudah ada di neraca saldo akan 

dipindahkan ke masing-masing laporan keuangan sesuai dengan jenis laporan 

keuangannya. Pada umumnya laporan keuangan menurut Pulungan et al. (2013) 

dibedakan menjadi: 

a. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi adalah jenis laporan yang menunjukkan pendapatan 

yang dihasilkan perusahaan saat periode tertentu. Komponen pembentuk 

laporan ini adalah pendapatan dan beban.  
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b. Laporan Perubahan Modal  

Laporan perubahan modal merupakan suatu rangkuman dari laporan 

keuangan yang mencatat mengenai informasi modal suatu entitas. Laporan 

ini biasanya terdiri dari modal awal periode, penambahan modal, laba atas 

periode berjalan, laba ditahan, dan modal akhir periode akuntansi. 

c. Laporan Neraca 

Laporan neraca ialah suatu laporan berisi posisi keuangan perusahaan dari 

segi aset, liabilitas, dan ekuitas. Laporan ini akan menjadi salah satu dasar 

dalam menghasilkan keputusan bisnis juga. Bentuk neraca umumya 

memanjang ke bawah atau stafel, tetapi ada juga yang ke samping skontro.  

d. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas mencerminkan peputaran kas pada suatu entitas, baik 

dari sisi masuk ataupun keluar. Terdapat 3 komponen pembentuk arus kas 

yaitu operasi, investasi, dan pendanaan.  

e. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan yang digunakan untuk menambah informasi-informasi yang lebih 

terperinci mengenai akun tertentu adalah salah satu fungsi dari catatan atas 

laporan keuangan. Selain itu juga, catatan atas laporan keuangan juga 

menyampaikan penilaian komprehensif dari situasi dan kondisi keuangan 

perusahaan saat itu.  

2.2.6 Menyusun Jurnal Penutup dan Neraca Saldo Setelah Penutupan 

Setelah laporan keuangan terbit, biasanya perusahaan akan membuat 

jurnal penutup untuk menghindari perhitungan ulang yang terjadi pada periode 

akuntansi yang akan datang. Jurnal penutup ini akan menutup akun-akun yang 
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berkaitan dengan laporan perubahan modal serta laporan laba rugi. Semua akun 

yang ditutup tersebut akan diposting ulang kembali ke buku besar sehingga bisa 

melihat saldo terakhir. Tentu setelah diposting ke dalam buku besar akan dibuat 

neraca saldo setelah penutupan, dimana neraca akan menunjukkan saldo akhir dari 

setiap akun dan harus seimbang. Saldo-saldo akun ini akan dibawa ke periode yang 

baru untuk proses kegiatan akuntansi yang selanjutnya. 

2.2.7 Membuat Jurnal Pembalik 

Jurnal pembalik bersifat tidak wajib, hal ini artinya jurnal pembalik bisa 

juga tidak dibuat oleh perusahaan. Jurnal pembalik ini hanya menjurnal transaksi 

tertentu saja dan disusun saat periode akuntansi yang baru atau membalik jurnal 

yang mengakibatkan akun neraca. Jurnal pembalik akan mempermudah proses 

pembukuan transaksi saat periode akuntansi yang baru, membantu 

menyederhanakan pembuatan jurnal-jurnal pada periode akuntansi berikutnya, 

serta meminimalkan kekeliruan yang bisa saja terjadi. 

 

2.3 Elemen-Elemen dalam Akuntansi 

2.3.1 Aset 

Aset adalah manfaat ekonomik di masa depan yang dapat menghasilkan 

kontribusi, baik secara langsung atau tidak secara langsung pada arus kas dan setara 

kas kepada entitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Potensi yang diberikan 

tersebut bisa saja berbentuk objek yang produktif dan merupakan aktivitas dari 

operasional entitas. Manfaat ekonomik dari aset tersebut dapat berupa sesuatu yang 

dapat diganti menjadi kas atau setara dengan kas. Aset secara umum dibagi menjadi 

aset lancar, aset tidak berwujub, dan aset tetap. 
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2.3.2 Liabilitas 

Liabilitas atau kewajiban adalah pengorbanan yang mungkin terjadi 

dimasa depan dari manfaat ekonomi yang timbul akibat kewajiban sekarang. 

Terdapat beberapa ciri dari kewajiban yaitu penyelesaiannya dimasa datang dapat 

melalui penyerahan kas, barang, dan jasa sesuai perjanjian, tidak dapat dihindari, 

dan timbul akibat transaksi masa lalu. Kewajiban itu sendiri dibedakan juga 

menjadi dua macam yakni kewajiban atau liabilitas jangka pendek dan liabilitas  

atau kewajiban jangka panjang.  

2.3.3 Ekuitas 

Ekuitas dapat diartikan sebagai suatu modal atau kekayaan dari entitas, 

dimana diperoleh dari selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah liabilitas. 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Tahun 2002 pasal 49, 

ekuitas adalah suatu hak atas residual aktiva perusahaan ketika sudah dikurangi 

total kewajiban. Jadi ekuitas adalah porsi kepemilikan kepentingan pemilik atau 

hak perusahaan terhadap jumlah harta perusahaan yang bersangkutan. Ekuitas 

terdiri dari modal yang disetor, laba ditahan, laba periode berjalan, dan 

pengambilan pribadi.  

2.3.4 Pendapatan 

Secara umum, pendapatan dapat diartikan dengan sejumlah uang yang 

diterima oleh seseorang atau badan atas kegiatan usahanya. Sedangkan secara 

akuntansi atau bisnis, pendapatan dapat diartikan jumlah uang yang diperoleh atau 

diterima oleh perusahaan akibat aktivitas penjualan, baik jasa maupun poduk. 

Pendapatan akan menyebakan arus kas masuk atau penghentian hutang-hutang atau 
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bisa juga kombinasi dari keduanya. Pendapatan biasanya dibedakan menjadi dua 

jenis yakni pendapatan operasi dan pendapatan non-operasi. Pendapatan operasi 

misalnya penjualan produk atau jasa akibat aktivitas utama dari perusahaan, 

sedangkan non-operasi misalnya pendapatan bunga bank atau pendapatan sewa. 

2.3.5 Beban 

Beban adalah suatu aktivitas perusahaan yang meyebabkan penurunan 

nilai ekonomi yang berupa aktiva yang berkurang atau kas yang keluar. Biasanya 

beban juga diibarat sebagai kewajiban yang dapat menyebabkan menurunnya nilai 

dari ekuitas. Berbeda dengan biaya, beban adalah sejumlah kas yang dikeluarkan 

untuk memperoleh penghasilan/pendapatan, sedangkan biaya untuk memperoleh 

suatu asest lain. Beban juga dikatakan sebagai pengurang pendapatan dalam laporan 

laba rugi untuk menghasilkan laba bersih sebelum pajak. Secara umum beban juga 

dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain beban operasi dan beban non operasi. 

 

2.4 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi bisa dimaknai sebagai satu proses 

mengungkapkan kondisi keuangan perusahaan secara tepat dan akurat kepada 

semua pihak yang membutuhkannya. Oleh sebab itu, sistem informasi akuntansi 

berperan sangat penting bagi suatu perusahaan. Menurut pendapat Mulyadi (2016), 

sistem informasi akuntansi merupakan satu organisasi yang berupa kumpulan 

catatan, laporan, serta formulir yang disusun sedemikian rupa dengan tujuan 

mempersiapkan informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen dalam mengelola 

perusahaan.  
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Sedangkan Widjajanto (2001) mengartikan bahwa sistem informasi 

akuntansi adalah suatu susunan catatan, formulir termasuk peralatan dan alat 

komunikasi, serta tenaga yang melaksanaannya dan laporan untuk mentransfer 

informasi data keuangan yang diperlukan oleh manajemen. Terdapat beberapa 

fungsi sistem informasi akuntansi antara lain: 

a. Menghimpun semua data transaksi kegiatan bisnis serta menyimpannya 

secara efisien dan efektif. 

b. Pengambilan data bisa dilakukan dengan berbagai macam sumber 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan aktivitas usaha. 

c. Membantu membuat serta mencatat transaksi bisnis dengan benar dan 

tepat ke dalam jurnal yang dibutuhkan sesuai dengan urutan dan 

tanggalnya. Hal ini dilakukan agar jika terjadi suatu kesalahan suatu hari 

akan mempermudah pengecekan semua transaksi. 

d. Mengganti data menjadi suatu informasi yang dibutuhkan baik secara 

manual maupun online. 

e. Sebagai sistem pengendalian keuangan perusahaan agar tidak terjadi 

kecurangan dalam internal. Hal ini dapat mengurangi risiko perusahaan 

akibat tindakan penggelapan aset maupun hal lainnya. 

Pada awalnya, transaksi akuntansi hanya berbasis manual. Seorang 

akuntan berperan sangat penting dalam proses akuntansi baik dari segi pengalaman 

maupun keahlian. Meskipun menggunakan pendekatan manual masih kurang efetif 

dan efisien, sistem informasi akuntansi sudah berkembang dalam mendukung data 

dalam jumlah besar hingga keakuratan informasi yang dihasilkan. Terdapat 
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beberapa komponen-komponen yang harus ada agar sistem informasi akuntansi 

dapat beroperasi dengan baik. Komponen tersebut antara lain: 

a. Manusia, dimana berperan sebagai pelaku yang menjalankan sistem 

informasi. 

b. Transaksi-transaksi usaha, merupakan objek sebagai masukan untuk 

diproses menjadi informasi. 

c. Prosedur, yaitu cara-cara yang ditempuh untuk melakukan suatu transaksi 

atau kegiatan-kegiatan perusahaan. 

d. Dokumen, ialah sarana yang digunakan untuk mencatat saat transaksi. 

e. Peralatan, merupakan alat atau media yang membatu pencatatan pada 

sistem informasi akuntansi. 
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