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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi dalam buku Accounting yang diterbitkan oleh Warren, Reeve, 

dan Duchac (2014) memiliki pengertian sistem informasi yang menyediakan 

informasi ekonomi entitas dan kondisi suatu bisnis. Informasi tersebut dihasilkan 

dan dituangkan dalam laporan keuangan. Laporan finansial adalah kumpulan 

informasi-informasi keuangan perseroan dalam suatu periode akuntansi. Informasi 

tersebut dapat mencerminkan kinerja dan performa suatu perseroan. Laporan 

keuangan tediri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan 

keuangan lainnya (Riswan & Kesuma, 2014). Informasi yang dimiliki laporan 

keuangan kemudian dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan untuk 

mempertimbangkan keputusan yang dapat diambil mengenai operasi kegiatan 

perseroan ke depannya.   

Menurut Muawanah dan Poernawati (2008) definisi dari akuntansi dapat 

berbeda berdasarkan dua jenis sudut pandang. Ditinjau dari sudut pandang 

pengguna informasi akuntansi, akuntansi adalah ilmu pengetahuan yang 

menyajikan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan 

aktivitas perusahaan secara efisien dan efektif seta melakukan evaluasi terhadap 

kegiatan finansial perusahaan. Apabila berdasarkan sudut pandang lainnya yaitu 

proses kegiatannya, definisi akuntansi berupa proses mencatat, mengklasifikasi, 

menghasilkan laporan serta menganalisa informasi keuangan suatu entitas.  
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2.2 Siklus Akuntansi  

Siklus akuntansi merupakan proses penyajian laporan keuangan 

perseroan suatu periode. Siklus ini diawali dengan terjadinya sebuah transaksi, 

pencatatan transaksi sampai dengan laporan keuangan perusahaan dihasilkan 

(Nasution, 2004). Secara sederhana, siklus akuntansi mencakup tiga jenis 

aktivitas, yakni identifikasi, mencatat dan komunikasi yang dimuat pada gambar 

berikut.  

 

 

  Gambar 1 Siklus Akuntansi, sumber: Muawanah dan Poernawati (2008) 

Pertama adalah identifikasi yang merupakan kegiatan memilih transaksi 

dan menggolongkan apakah transaksi yang bersangkutan merupakan transaksi 

ekonomi. Kedua, proses pencatatan yaitu transaksi dicatat dan dikelompokkan 

sesuai akun masing-masing secara sistematis. Terakhir, komunikasi dimana 

seluruh informasi yang telah dikumpulkan dan dianalisa sebelumnya 

diinterpretasikan dalam laporan keuangan dan ditujukan kepada pengguna laporan 

keuangan.  

Menurut Warren et al. (2014), definisi dari siklus akuntansi adalah proses 

akuntansi yang bermula dari melakukan analisa dan melakukan penjurnalan atas 

transaksi hingga neraca saldo penutup dihasilkan. Langkah-langkah dalam siklus 

akuntansi dijabarkan sebagai berikut. 

1. Menganalisa transaksi dan kemudian mencatatnya pada jurnal. 

2. Membawa transaksi yang telah melalui proses analisa ke buku besar.  

3. Menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian.  

Identifikasi Komunikasi Pencatatan 
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4. Mencatat jurnal penyesuaian dan melakukan analisis. 

5. Mempersiapkan neraca lajur atau worksheet. 

6. Jurnal penyesuaian dipindahkan ke buku besar.  

7. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. 

8. Pembuatan dan penyusunan laporan keuangan.  

9. Jurnal penutup dan dipindahkan ke buku besar.  

10. Menyajikan neraca saldo penutup.  

 

2.3 Sistem Pencatatan Akuntansi  

2.3.1 Elemen-elemen Laporan Keuangan  

Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2013) menyatakan bahwa ada lima 

elemen dasar dalam ilmu akuntansi yang terdiri atas : 

1. Aset 

2. Liabilitas 

3. Ekuitas  

4. Pendapatan 

5. Beban  

Aset terdiri atas dua jenis, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset 

lancar merupakan harta yang mempunyai sifat cair yang proses pencairannya 

dapat dilakukan dengan singkat. Contoh aset lancar adalah kas, uang yang 

disimpan di dalam bank, piutang, dan lain sebagainya. Aset tidak lancar 

merupakan kebalikan dari aset lancar yaitu tidak bersifat cair yang proses 

pencairannya memerlukan waktu yang tidak singkat. Contohnya peralatan, tanah, 
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gedung, kendaraan, dan lain-lain. Aset lainnya dapat berupa aset tidak berwujud 

(intangible asset) seperti merek dagang, hak paten, hak cipta, dan lain-lain.  

Liabilitas dikelompokkan berdasarkan jangka waktunya yaitu jangka 

panjang dan jangka pendek. Liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban yang 

pelunasannya dilakukan dalam waktu lebih dari satu periode akuntansi. Sebagai 

contoh yaitu utang bank dan utang obligasi jangka panjang. Sedangkan liabilitas 

jangka pendek merupakan kewajiban yang proses pelunasannya harus dilakukan 

dalam rentang waktu satu periode akuntansi. Contohnya adalah utang obligasi 

jangka pendek dan utang dagang.  

Ekuitas atau modal merupakan elemen yang memiliki peranan penting 

dalam suatu entitas. Ekuitas bisa berupa keseluruhan dana atau tunai yang 

dikeluarkan oleh pemilik maupun pemegang saham untuk menjalankan 

perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan laba.   

Dari tiga elemen di atas, maka terbentuklah persamaan akuntansi yang 

mengindikasikan hubungan antara aset, liabilitas dan ekuitas.  

 

 

Gambar 2 Persamaan Akuntansi, sumber: Weygandt et al. (2013) 

Jumlah aset harus setara dengan jumlah liabilitas ditambah jumlah 

ekuitas. Posisi liabilitas didahulukan sebelum ekuitas karena kewajiban 

dibayarkan paling pertama kali saat terjadinya likuidasi. Persamaan akuntansi 

berlaku bagi seluruh entitas ekonomi terlepas dari sifat, ukuran atau bentuk usaha 

Persamaan akuntansi sebagai kerangka kerja dasar untuk mencatat dan  

merangkum peristiwa ekonomi (Weygandt et al., 2013).  

Aset  =  Liabilitas + Ekuitas  
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Elemen keempat adalah pendapatan. Pendapatan adalah naiknya manfaat 

ekonomi perusahaan dalam periode berjalan. Kenaikan manfaat ekonomi berupa 

jumlah arus kas yang masuk atau jumlah aset yang meningkat, dan jumlah 

kewajiban yang mengalami penurunan sehingga menyebabkan ekuitas yang tidak 

berasal dari penanam modal. Terakhir adalah elemen beban. Beban adalah 

kebalikan dari pendapatan. Pada beban, manfaat ekonomi mengalami penurunan 

yang diindikasikan oleh keluarnya arus kas atau jumlah aset yang menurun, atau 

naiknya kewajiban yang menyebabkan ekuitas berasal dari penanam modal. 

Beban timbul karena kegiatan operasional perusahaan sehari-sehari sehingga 

menjadi pengurang dari pendapatan. Contoh beban adalah biaya sewa, biaya 

depresiasi, dan lain-lain.  

2.3.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan  

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses perekaman 

transaksi finansial yang dapat menggambarkan performa perusahaan di masa lalu 

(Ramadhan & Syarfan, 2016). Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk 

menyajikan informasi keadaan finansial perseroan yang bermanfaat bagi 

pengguna laporan keuangan sebagai penentu sebelum mengambil keputusan 

ekonomi di masa depan (Malekinejad, 2016).  

Laporan keuangan menurut Kasmir (2013) memiliki beberapa tujuan, di 

antaranya diuraikan di bawah ini.  

1. Menginformasikan jenis aktiva (harta) dan total aktiva, kewajiban, dan 

modal milik perusahaan.  

2. Menginformasikan besar pendapatan yang diperoleh beserta jenis dan 

besar biaya yang terjadi dalam suatu periode.  
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3. Menginformasikan perubahan terhadap aset, liabilitas, dan ekuitas yang 

dimiliki perusahaan.  

4. Menyampaikan informasi perfoma manajemen dalam mengelola 

perusahaan.  

5. Menyediakan informasi keuangan lainnya.  

Dalam proses akuntansi, laporan keuangan adalah tahap terakhir. 

Laporan keuangan terdiri atas lima jenis yang diuraikan sebagai berikut.  

1. Laporan Laba Rugi  

Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban 

yang timbul karena pencapaian tujuan perseroan dalam suatu periode 

(Muawanah & Poernawati, 2008). Laporan laba rugi memiliki tujuan 

mengevaluasi, menilai, dan mengukur performa perseroan pada rentang 

waktu tertentu. Informasi yang dihasilkan digunakan untuk memprediksi 

kinerja dan risiko yang dapat terjadi di masa depan. Tujuan lainnya 

adalah sebagai bahan yang dapat dipertimbangkan sebelum mengambil 

keputusan ekonomi.  

2. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas menyampaikan pergerakan modal yang 

diinvestasikan pemilik atau pemegang saham untuk jangka waktu 

tertentu. Transaksi yang dapat menyebabkan perubahan pergerakan 

modal dapat berupa adanya modal yang ditambahkan atau dikeluarkan 

(prive) oleh pemilik dan perolehan laba atau rugi suatu periode.  
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3. Laporan Posisi Keuangan 

Laporan posisi keuangan atau laporan neraca menyampaikan informasi 

kedudukan keuangan yang mencantumkan tiga elemen utama yakni 

aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Laporan ini digunakan untuk 

mengevaluasi performa perusahaan dengan menggunakan tingkat 

likuiditas, solvabilitas, struktur modal serta menghitung tingkat 

pengembalian aset dan laba bersih.  

4. Laporan Arus Kas  

Laporan arus kas memberikan informasi mengenai aliran kas pada 

periode tertentu, sumber kas dan penggunaan kas dari setiap aktivitas. 

Laporan arus kas bermanfaat untuk mengetahui keluar masuknya kas 

sehingga dapat memprediksi posisi arus kas di masa depan (Adam, 

2015). Laporan arus kas terdiri dari : 

a. Aktivitas Operasi  

Bagian ini menginformasikan arus kas yang berasal dari kegiatan 

operasional perusahaan. Transaksi yang dilaporkan berupa pembayaran 

tunai yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan dan 

penerimaan kas.  

b. Aktivitas Investasi  

Aktivitas investasi melaporkan transaksi yang menggunakan tunai yang 

digunakan maupun diperoleh dari menjual aset perusahaan.  

c. Aktivitas Pendanaan  

Aktivitas ini me-record transaksi yang berkaitan dengan invetasi oleh 

pemilik, peminjaman dana dan prive.  
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5. Catatan atas Laporan Keuangan  

Pada akhir penyusunan empat laporan keuangan utama terdapat catatan 

atas laporan keuangan yang berisikan tambahan informasi berupa 

kebijakan-kebijakan perusahaan, standar dalam mencatat dan melaporkan 

keuangan yang digunakan serta hal-hal material lainnya yang 

diungkapkan yang dapat memberikan pengaruh pada keputusan yang 

diambil.  

 

2.4 Sistem Pengendalian Internal  

Pengendalian internal merupakan proses perencanaan dalam suatu 

entitas, organisasi atau bisnis yang diterapkan dengan tujuan kontrol untuk 

mengakomodasi organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Sistem 

pengendalian internal memiliki beberapa tujuan yaitu melindungi aset, 

menyajikan informasi yang dapat diandalkan, menyajikan laporan keuangan yang 

telah memenuhi standar dan kriteria yang berlaku, meningkatkan efisiensi 

operasional perusahaan, mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajerial dan 

peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan maupun berlaku secara umum 

(Romney & Steinbart, 2014).  

Dalam suatu perusahaan, pengendalian internal ditujukan untuk 

menghindari kesalahan dan penyimpangan yang dapat disebabkan oleh faktor 

manusia (human error) baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pengendalian 

internal tidak hanya menyangkut masalah atas pencatatan tetapi juga penilaian 

atas fungsi operasional dalam perusahaan. Dengan demikian, sistem pengendalian 
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internal dibutuhkan untuk mengakomodasi pihak manajemen dalam 

mengendalikan perusahaannya. 

Menurut Lumempouw, Ilat, dan Annekewangkar (2015) prosedur 

pengendalian yang baik secara umum adalah : 

a. Menggunakan kewenangan dengan tepat untuk melaksanakan suatu 

transaksi atau aktivitas. 

b. Melakukan pembagian tugas.  

c. Membuat dan menggunakan dokumen maupun catatan secara memadai. 

d. Keamanan yang memadai terhadap pencatatan.  

e. Pengawasan atau pemeriksaan yang independen terhadap kinerja.  

Menurut Warren et al. (2014) dalam buku Principal of Accounting, 

tujuan pengendalian internal dapat tercapai apabila menerapkan dan 

mempertimbangkan lima elemen pengendalian internal yang dijelaskan di bawah 

ini.  

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Elemen ini membahas keseluruhan sikap manajemen termasuk karyawan 

perusahaan mengenai betapa pentingnya fungsi pengendalian internal. 

Adapun terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan 

pengendalian perusahaan yaitu gaya manajemen atau bagaimana 

manajemen beroperasi, struktur organisasi serta kebijakan perusahaan.  

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

Dalam menjalankan sebuah bisnis, manajemen harus waspada dalam 

munculnya risiko-risiko yang terkadang tidak dapat diprediksi. Dengan 

demikian, penilaian risiko sangat dibutuhkan oleh manajemen 
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perusahaan. Risiko yang terjadi dapat berupa perubahan persyaratan 

pelanggan, ancaman yang ditimbulkan dari persaingan, peraturan yang 

berubah, dan perubahan faktor ekonomi. Manajemen harus 

mengidentifikasi dan menganalisis signifikansi risiko tersebut, serta 

memberikan penilaian mengenai probabilitas terjadinya dan melakukan 

tindakan untuk meminimalkan risiko yang dimaksud. 

3. Prosedur Pengendalian (Control Procedures) 

Control procedure diciptakan untuk menjamin pencapaian target bisnis. 

Prosedur pengendalian meliputi beberapa hal : 

a. Karyawan yang ahli dan profesional, cuti wajib, dan pergiliran tugas. 

b. Memisahkan tanggung jawab untuk aktivitas operasi perusahaan terkait. 

c. Memisahkan bagian operasi, penyimpanan aset, dan pencatatan 

akuntansi. 

d. Bukti dan tata cara pengamanan yang baik.  

4. Pengawasan (Monitoring) 

Pengawasan bertujuan untuk mendeteksi adanya kelemahan dan 

memperkuat sistem pengendalian. Pengawasan atau pemantauan 

mencakup pengamatan tingkah laku karyawan serta indikasi 

permasalahan dalam sistem pencatatan akuntansi.  

5. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Informasi yang berkenaan dengan lingkungan dan prosedur 

pengendalian, penilaian risiko serta pengawasan dimanfaatkan oleh 

perusahaan untuk melakukan pengarahan terhadap kegiatan operasional 

perusahaan dan meyakinkan adanya kepatuhan dalam melaporkan 
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keuangan, hukum, dan peraturan. Perusahaan juga memanfaatkan 

informasi eksternal untuk mempertimbangkan peristiwa dan kondisi yang 

dapat menimbulkan pengaruh dalam mengambil keputusan dan 

melaporkan keuangan.  

 

2.5 Sistem Informasi Akuntansi  

Frekuensi transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang umumnya 

sangat tinggi. Transaksi yang terjadi berupa transaksi penjualan dan pembelian 

secara tunai maupun kredit serta transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas. 

Frekuensi transaksi yang terjadi dalam jumlah banyak dan sangat tinggi apabila 

dicatat secara manual akan menyebabkan inefisiensi. Oleh karena itu, suatu usaha 

atau organisasi memerlukan sistem pengendalian guna untuk melakukan control 

terhadap keluar masuknya transaksi dalam menjalankan kegiatan usaha. Seiring 

dengan bertambahnya kemajuan dalam bidang teknologi, maka pencatatan 

akuntansi secata manual dapat diganti dengan menggunakan bantuan sistem. 

Sistem informasi akuntansi memiliki beberapa tujuan menurut Hall (2010) yaitu : 

a. Mendorong fungsi pengelolaan perusahaan.  

b. Sebagai pendukung dalam penentuan keputusan oleh manajemen.  

c. Memperlancar aktivitas operasional harian perusahaan sehingga menjadi 

lebih efisien dan efektif.  

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mampu memproses 

atau mengkonversikan data-data akuntansi menjadi informasi akuntansi yang 

dituangkan dalam laporan keuangan. Informasi tersebut kemudian 

dipertimbangkan oleh pengguna sebelum melakukan pengambilan keputusan 
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ekonomi. Pada umumnya, sistem akuntansi terdiri atas tabel, form, serta laporan 

yang diolah menjadi informasi finansial yang bermanfaat bagi manajemen 

sehingga lebih mudah dalam mengelola perusahaan (Machmud, 1993).  

Unsur-unsur utama sistem akuntansi akan dijelaskan di bawah ini.  

1. Formulir 

Formulir berupa sebuah dokumen yang berguna untuk merecord 

transaksi keuangan.  

2. Jurnal  

Jurnal yaitu wadah untuk melakukan klasifikasi dan merangkum data 

keuangan. Data yang dicatat pada jurnal kemudian akan dipindahkan ke 

buku besar. Jurnal-jurnal akuntansi terdiri atas beberapa jenis yang 

diuraikan di bawah ini (Warren et al., 2014). 

a. Jurnal Penjualan  

Berguna untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit.  

b. Jurnal Pembelian 

Jurnal khusus yang berguna untuk merekam transaksi pembelian secara 

kredit.  

c. Jurnal Penerimaan Kas 

Bermanfaat untuk merekam seluruh transaksi yang berkaitan dengan 

adanya kas yang diterima, seperti transaksi penjualan tunai.  

d. Jurnal Pengeluaran Kas 

Berguna untuk merekam seluruh transaksi yang berkenaan dengan 

adanya kas yang dikeluarkan, seperti transaksi pembayaran utang dan 

beban perusahaan.  
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e. Jurnal Umum  

Jurnal umum bermanfaat untuk merekam seluruh transaksi selain empat 

jurnal di atas. Contoh transaksinya berupa biaya depresiasi, melakukan 

pembayaran di muka, dan lain sebagainya.  

3. Buku Besar  

Rangkuman dari jurnal kemudian ditampilkan dalam buku besar. Saldo 

akhir buku besar akan dicantumkan dalam laporan keuangan. Data yang 

lebih rinci kemudian akan direkam oleh buku besar pembantu seperti 

buku besar pembantu piutang, persediaan, utang, dan lain-lain.  

4. Laporan Keuangan  

Laporan keuangan merupakan hasil akhir siklus akuntansi. Laporan 

keuangan terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan 

laporan utama lainnya. Tidak hanya laporan utama, laporan keuangan 

lainnya dapat berupa laporan penjualan baik per jenis barang maupun per 

supplier, laporan biaya produksi, laporan pembelian, dan lain sebagainya.  

 

Machmud (1993) menyatakan bahwa sistem pencatatan yang baik adalah 

sistem yang mampu menjamin bahwa : 

a. Transaksi yang dicatat telah melalui proses otorisasi oleh pejabat yang 

berwenang dan sah.  

b. Transaksi dicatat dan diklasifikasi dengan benar. 

c. Transaksi yang telah terjadi dinilai secara wajar.  

d. Transaksi dicatat pada periode terjadinya atau seharusnya. 
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