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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Akuntansi 

Akuntansi menurut American Accounting Association adalah proses 

identifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk 

penilaian informasi dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi. 

Sedangkan akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountants 

adalah seni yang dimulai dari pencatatan, klasifikasi sampai dengan 

menyimpulkan kejadian serta transaksi dalam satuan uang dan menganalisa 

hasilnya. Dilain sisi Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2015) menyatakan akuntansi 

adalah sistem informasi dari pencatatan, pengklasifikasian, dan pengkomunikasian 

seluruh peristiwa ekonomi perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

atas entitas tersebut.  

Wibowo dan Abubakar (2008) menyebutkan akuntansi merupakan proses 

mencatat dan mengakui transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan 

keuangan. Porter dan Norton (2011) mengartikan akuntansi sebagai suatu 

informasi keuangan yang akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam 

perusahaan, yaitu manajer, pemegang saham, kreditur, dan pemerintah. Informasi 

tersebut merupakan hasil dari pencatatan, identifikasi, dan pengukuran atas 

aktivitas perusahaan.  

Menurut Needles, Powers, dan Crosson (2014) akuntansi merupakan 

sistem informasi yang mengukur, memproses, dan mengkomunikasikan informasi 

keuangan mengenai bisnis. Akuntansi juga disebut sebagai hubungan antara 

aktivitas bisnis dan pengambil keputusan, yaitu dimana: 
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- Akuntansi mengukur aktivitas bisnis dengan melakukan pencatatan data 

untuk digunakan di masa depan. 

- Data akan disimpan hingga dibutuhkan dan akan diproses menjadi 

informasi yang bermanfaat. 

- Informasi dikomunikasikan menggunakan laporan untuk pengambilan 

keputusan. 

- Berdasarkan informasi akuntansi, pengambil keputusan akan mengambil 

tindakan yang mempengaruhi kegiatan bisnis selanjutnya. 

Warren, Reeve, dan Duchac (2014) berpendapat bahwa akuntansi 

membahas megenai kegiatan ekonomi sebagai sistem informasi dalam usaha, 

sehingga dapat disimpulkan beberapa proses akuntansi yaitu: 

a. Proses Identifikasi 

Proses pertama yang harus dilakukan yaitu mengidentifikasi transaksi 

yang ada untuk analisa data keuangan. Pengklasifikasian transaksi 

terpisah kedalam dua bagian, yaitu keuangan dan non keuangan. 

Transaksi tersebut selanjutnya akan dikelompokkan berdasarkan 

transaksi penjualan, pembelian, pendapatan, atau beban. 

b. Proses Pencatatan 

Proses selanjutnya setelah transaksi diidentifikasi dan diklasifikasikan, 

maka akan dilakukan pencatatan. Dalam proses pencatatan dilampirkan 

juga bukti pendukung yang akurat dan tepat.  

c. Proses Informasi dan Komunikasi 

Proses informasi dan komunikasi akan menghasilkan output akhir yaitu 

laporan akuntansi yang disusun menggunakan transaksi yang telah 
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dimasukkan dalam proses sebelumnya. Laporan akuntansi dapat menjadi 

informasi yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk 

mengambil keputusan. 

2.2. Persamaan Akuntansi 

Persamaan akuntansi merupakan jumlah yang sama antara kekayaan 

dengan sumber dana untuk belanja kekayaan tersebut (Soemarso, 2004). Sumber 

dana untuk belanja kekayaan terbagi menjadi dua yaitu dana pemilik dan kreditur. 

Maka dapat disimpulkan persamaan akuntansi sebagai berikut: 

AKTIVA = KEWAJIBAN + MODAL 

Berikut merupakan penjelasan masing-masing elemen dalam laporan 

keuangan menurut SAK EMKM: 

1. Aset merupakan harta yang dimiliki oleh entitas yang dimana diperoleh 

melalui modal ataupun kewajiban. Aset terbagi menjadi dua jenis yang 

berbeda yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. 

2. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan atas kejadian 

dimasa lalu yang berdampak pada sekarang. Kewajiban ini berhubungan 

dengan pengeluaran kas, memberikan jasa, atau penyerahan aset. 

3. Ekuitas merupakan nilai sisa dari aset setelah dikurangi dengan 

kewajiban. Dengan kata lain ekuitas merupakan modal dari pemilik 

usaha. 

2.3. Sistem Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2016) sistem merupakan kumpulan prosedur yang 

memiliki hubungan antar komponen yang berfungsi bersama-sama untuk 
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mempermudah aliran informasi dan mencapai tujuan tertentu. Sedangkan sistem 

informasi akuntansi merupakan formulir, catatan, dan laporan yang disinkronkan 

untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam 

mengelola perusahaan.  

Mulyadi (2016) mengemukakan sistem akuntansi merupakan komponen 

yang dapat memudahkan kegiatan usaha yang terdiri dari : 

1. Formulir 

Formulir atau dokumen berfungsi untuk merekam transaksi yang terjadi 

dan mengurangi kesalahan transaksi bisnis. Dalam sistem akuntansi 

formulir dicatat kedalam sistem komputerisasi, dimana berbeda dengan 

akuntansi manual yang menggunakan kertas. 

2. Jurnal 

Jurnal adalah data akuntasi utama yang berfungsi untuk mencatat, 

mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan serta data lainnya. 

Sumber pengklasifikasian didapatkan dari transaksi yang telah diinput 

kedalam formulir. Hasil akhir dari pengklasifikasian ini berupa nominal 

rupiah yang kemudian akan di posting ke buku besar yang dipisah 

berdasarkan sisi debit dan kredit.  

3. Buku Besar 

Buku besar adalah bentuk ringkasan dari jurnal yang dikelompokkan 

berdasarkan unsur informasi yang ada pada laporan keuangan. Buku 

besar dipandang memiliki dua fungsi yaitu tempat untuk menggolongkan 

data keuangan, dan juga sebagai sumber informasi keuangan untuk 

menyajikan laporan keuangan.  
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4. Buku Pembantu 

Buku pembantu (subsidiary ledger) berisi rincian transaksi yang disusun 

berdasarkan akun-akun pada buku besar. Buku pembantu berfungsi untuk 

merincikan rekening tertentu yang terdapat dalam buku besar.  

5. Laporan 

Tahap akhir akan menghasilkan laporan posisi keuangan, laporan laba 

rugi, laporan perubahan modal, laporan perubahan laba ditahan, laporan 

daftar umur piutang, laporan utang, laporan persediaan, dan laporan 

biaya pemasaran.  

2.4. Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi merupakan proses dari suatu transaksi dalam satu 

periode dengan acuan prinsip akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan 

(Warren et al., 2014). Dalam mengambil keputusan informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan harus relevan. Siklus akuntansi dapat digambarkan 

sebagai berikut:  
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Gambar 1 Siklus Akuntansi, sumber: Warren et al., 2014. 

Siklus akuntansi yang pertama yaitu menganalisis dan mencatat transaksi 

jurnal menggunakan sistem pencatatan akuntansi berganda. Kemudian transaksi 

jurnal tersebut akan diposting sesuai dengan debit dan kredit. Tahap selanjutnya 

yaitu menyiapkan neraca saldo untuk memastikan tidak terjadi error pada proses 

posting. Error dapat diketahui apabila saldo debit dan kredit tidak sama. Siklus 

selanjutnya yaitu mencatat dan memposting jurnal penyesuaian. Menyiapkan 

jurnal penyesuaian merupakan kegiatan memperbarui saldo akun diakhir periode 

sebelum laporan keuangan disiapkan. Akun-akun yang telah disesuaikan akan 
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disiapkan neraca saldo setelah penyesuaian untuk mengecek saldo debit dan 

kredit. Output yang paling penting dalam siklus akuntansi yaitu laporan keuangan. 

Kemudian pada akhir periode dilakukan pencatatan dan posting jurnal penutup 

untuk menutup akun prive dan akun nominal, yaitu akun-akun yang berada pada 

laporan laba rugi, serta membuat neraca saldo setelah jurnal penutup.  

2.5. Jurnal Akuntansi 

Jurnal akuntansi atau yang disebut buku catatan pertama merupakan 

keadaan dimana perusahaan mencatat transaksi dan kejadian lainnya. Selanjutnya 

saldo yang ada pada jurnal akan dipindahkan ke buku besar (Kieso, Weygandt, 

dan Warfield, 2014). Jurnal terbagi menjadi beberapa jenis yaitu: 

2.5.1. Jurnal Umum 

Menurut Mulya (2013) jurnal merupakan proses pencatatan transaksi 

harian pada buku dalam periode tertentu. Proses jurnal dapat dilakukan setiap 

harinya atau setiap terjadinya transaksi ataupun berdasarkan waktu terjadinya. 

Pencatatan dalam jurnal menggunakan mekanisme debit dan kredit. Apabila harta 

dan biaya bertambah maka jurnal atas transaksi tersebut akan berada pada sisi 

debit, dan juga sebaliknya. Apabila kewajiban, modal, dan pendapatan bertambah 

maka pencatatannya akan berada di sisi kredit, begitu pula sebaliknya. 

Pemahaman mengenai jurnal pencatatan berganda penting untuk dipahami karena 

akan berpengaruh pada laporan keuangan.  

 

 

 

Intan Christien. Perancangan dan Penerapan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi pada Toko Bangun 
Prima. 
UIB Repository©2019



13 

 

  Universitas Internasional Batam 

2.5.2. Jurnal Khusus 

Menurut Weygandt et al. (2015) jurnal khusus berfungsi untuk 

mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis transaksinya. Soemarso (2004) 

menyatakan terdapat empat jenis jurnal khusus yaitu: 

1. Jurnal penerimaan kas 

Jurnal penerimaan kas memiliki fungsi untuk mencatat setiap kali ada 

uang yang masuk. Transaksi yang termasuk dalam jurnal ini yaitu 

penerimaan kas atas pelunasan piutang, penjualan tunai, tambahan modal 

dari pemilik, dan pinjaman uang dari kreditur. 

2. Jurnal pengeluaran kas 

Jurnal pengeluaran kas berfungsi untuk mencatat setiap kali ada uang 

yang keluar. Transaksi yang termasuk dalam jurnal ini yaitu pembelian 

persediaan dengan tunai, pelunasan utang, pembayaran asuransi, dan 

pengeluaran lainnya. 

3. Jurnal penjualan 

Jurnal penjualan dicatat apabila ada transaksi penjualan barang dengan 

metode pembayaran kredit.  

4. Jurnal pembelian 

Jurnal pembelian dicatat apabila ada transaksi pembelian persediaan atau 

aset tetap dengan metode pembayaran kredit.  

2.5.3. Jurnal Penyesuaian 

Jurnal penyesuaian dicatat pada akhir periode yaitu pada saat sebelum 

laporan keuangan disajikan. Mulya (2013) menyebutkan bahwa penyesuaian 

dilakukan untuk menyesuaikan akun-akun yang masih ada dan masih digunakan 
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di periode berikutnya. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2014) akun-akun 

yang perlu disesuaikan antara lain: 

1. Pendapatan dibayar dimuka merupakan kas yang diterima sebelum jasa 

diberikan. 

2. Biaya dibayar dimuka merupakan biaya dibayar terlebih dahulu sebelum 

digunakan atau dikonsumsi. 

3. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan atas 

layanan yang diberikan namun belum menerima kas atau belum dicatat. 

4. Biaya yang masih harus dibayar merupakan biaya yang sudah terjadi tapi 

belum dibayar atau belum dicatat. 

2.5.4. Jurnal Penutup 

Fungsi jurnal penutup yaitu untuk menyesuaikan akun nominal atau akun 

sementara menjadi nilai nol untuk transaksi pada periode selanjutnya. Dalam 

proses penutup seluruh nilai pendapatan dan biaya di pindahkan ke akun ikhtisar 

laba rugi. Jurnal penutup dilakukan hanya pada akhir periode dan saldo pada 

ikhtisar laba rugi mencerminkan nilai laba atau rugi yang ada pada suatu periode. 

Selanjutnya saldo tersebut akan dipindahkan ke akun ekuitas (Kieso et al., 2014). 

Menurut Warren et al. (2014) akun sementara tidak dibawa ke periode selanjutnya 

karena akun tersebut hanya berkaitan pada satu periode. Berikut merupakan 

langkah dalam jurnal penutup: 

1. Seluruh saldo di akun pendapatan didebitkan dengan mengkreditkan 

akun ikhtisar laba rugi. 

2. Seluruh saldo di akun biaya dikreditkan dengan mendebitkan akun 

ikhtisar laba rugi. 
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3. Apabila dalam periode tersebut perusahaan mengalami keuntungan maka 

debitkan ikhtisar laba rugi dan kreditkan modal. Namun apabila 

perusahaan mengalami kerugian maka debitkan modal dan kreditkan 

ikhtisar laba rugi.  

4. Seluruh saldo di akun prive dikreditkan dengan mendebitkan akun 

modal. 

2.6. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan media untuk mengkomunikasikan 

informasi keuangan kepada pengguna eksternal. Menurut Soemarso (2004) 

laporan keuangan merupakan penyampaian data mengenai posisi keuangan yang 

tertata untuk memberikan informasi mengenai informasi kinerja keuangan kepada 

entitas. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan suatu informasi mengenai 

laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan atas arus kas kepada 

pengguna laporan keuangan dalam perusahaan untuk mengambil keputusan 

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). 

Berdasarkan SAK ETAP karakteristik kualitatif informasi dalam laporan 

keuangan antara lain meliputi: 

1. Dapat dipahami 

Laporan keuangan yang disajikan harus mudah dipahami oleh pengguna, 

dimana pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang cukup 

mengenai aktivitas bisnis dan ekonomi. Sebaiknya laporan keuangan 

disusun dengan sederhana agar pembaca dapat memahami informasi 

yang disajikan, namun tetap memperhatikan relevansi informasi 

(Kartikahadi, Sinaga, Syamsul, dan Siregar, 2012). 
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2. Relevan 

Informasi dalam laporan keuangan harus relevan atau sesuai dengan 

kebutuhan pengguna untuk membuat keputusan. Informasi dalam laporan 

keuangan berkaitan dengan peristiwa masa lalu dan masa kini bersifat 

penegasan sehingga dapat memproyeksikan peristiwa dimasa depan. 

3. Materialitas 

Patokan dari materialitas yaitu apabila terjadi salah saji informasi pada 

laporan keuangan akan berdampak pada keputusan yang diambil oleh 

pengguna. 

4. Keandalan 

Informasi dianggap andal apabila terbebas dari salah saji material dan 

bias (tidak memihak), dan penyajian jujur sesuai dengan yang 

sebenarnya. 

5. Susbtansi mengungguli bentuk 

Transaksi disajikan dan dicatat sesuai dengan susbtansi dan realitas 

ekonomi, bukan bentuk hukumnya. 

6. Pertimbangan Sehat 

Akuntan harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam mempertimbangkan 

suatu kondisi yang tidak pasti. Pertimbangan sehat dilakukan agar aset 

dan penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban tidak 

disajikan lebih rendah.  

7. Kelengkapan 

Laporan keuangan berisi informasi yang lengkap yang berguna untuk 

pengambilan keputusan. 
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8. Dapat dibandingkan 

Laporan keuangan yang disusun harus dapat dibandingkan dengan 

laporan keuangan periode sebelumnya dan antar entitas. Perbandingan 

antara dua periode untuk mengetahui perkembangan perusahaan. 

Sedangkan perbandingan antar entitas berguna untuk calon investor 

dalam menentukan perusahaan mana yang ingin diinvestasikan 

9. Tepat waktu 

Laporan keuangan harus disajikan dengan tepat waktu agar dapat 

digunakan dalam proses pengambilan keputusan.  

10. Keseimbangan biaya dan manfaat 

Manfaat informasi yang diterima tidak melebihi biaya yang dikeluarkan. 

2.7. Standar Akuntansi Keuangan Perusahaan Mikro, Kecil, dan 

Menengah (SAK-EMKM) 

SAK-EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan perusahaan mikro, kecil, dan menengah. SAK-

EMKM merupakan bentuk sederhana dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik. Standar ini dapat digunakan oleh usaha yang telah 

memenuhi syarat sebagai UMKM pada UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selama dua tahun. Syarat yang harus dipenuhi 

yaitu batas penghasilan dan kekayaan bersih pada nominal tertentu serta bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang. Standar ini mengatur bahwa laporan 

yang wajib disajikan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan 

atas laporan keuangan. 
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