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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi ialah pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan 

suatu transaksi yang terjadi sesuai dengan standar (Bahri, 2016). Para akuntan 

akan menghasilkan laporan sesuai kompetensi mereka tetapi harus berdasarkan 

dengan standar akuntansi yang berlaku. Oleh itu, akuntansi dianggap sebagai 

suatu seni. 

Akuntansi berguna untuk menggambarkan informasi keuangan kepada 

pengguna atas kondisi usahanya (Warren, Reeve, & Duchac, 2017). Wibowo dan 

Arif (2008) menyatakan akuntansi ialah proses mengidentifikasi, mencatat, dan 

sebagai alat komunikasi suatu transaksi dalam entitas dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Mengidentifikasi : memisahkan transaksi keuangan ataupun non keuangan. 

2. Pencatatan : mencatat seluruh transaksi yang sudah diidentifikasi dengan 

berurutan dan terstruktur. 

3. Komunikasi : melakukan pelaporan dan mendistribusikan laporan 

keuangan untuk pihak yang bersangkutan. 

Menurut Hermawan et al. (2018), Indonesia memiliki lima pilar standar 

akuntansi keuangan yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Standar Akuntansi Keuangan berbasis IFRS (SAK IFRS) 

Standar yang bermanfaat untuk menangani perlakuan akuntansi terhadap 

transaksi yang terjadi pada entitas dengan akuntanbilitas publik signifikan. 
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2. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) 

Standar yang berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik 

yang berlembaga syariah maupun non syariah. 

3. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah akan 

diterapkan menggunakan standar ini. 

4. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP) 

Standar akuntansi yang bermanfaat untuk entitas yang akuntabilitas 

publiknya tidak signifikan dan laporan keuangan hanya berguna bagi 

pihak eksternal. 

5. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK 

EMKM) 

Standar yang paling sederhana dalam melengkapi kebutuhan pelaporan 

keuangan bagi entitas mikro kecil maupun menengah. 

 

 

2.2 Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi dimulai dari proses pembuatan akun kemudian 

pencatatan transaksi sampai laporan keuangan dihasilkan (Susanto, 2011). Sistem 

akuntansi menelaah sejumlah informasi mengenai penjualan, penerimaan kas, 

pembelian, penerimaan barang dan pembayaran gaji (Rama & Jones, 2008). 

Bukan hanya berguna untuk mencatat transaksi namun juga berperan besar dalam 

pengelolaan bisnis perusahaan secara keseluruhan (Mahatmyo, 2014). 
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Mahatmyo (2014) mengemukakan bahwa sistem akuntansi berupa 

kumpulan seluruh bukti transaksi, dokumen, catatan dan laporan akuntansi serta 

prosedur, kebijakan, tenaga kerja maupun yang lain dalam perusahaan yang 

dikoordinasikan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan entitas. 

 

  

2.3 Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi merupakan tahapan-tahapan terjadinya metode pencatatan 

transaksi hingga laporan keuangan dapat diperoleh sehingga dapat digunakan 

pada periode berikutnya (Bahri, 2016). Siklus akuntansi memiliki beberapa 

langkah yang diuraikan sebagai berikut  (Zamzami & Nusa, 2016): 

1. Analisis transaksi 

Analisis ini bertujuan untuk menentukan pengaruhnya akun-akun yang 

akan digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. 

2. Pencatatan transaksi 

Saat mencatat transaksi harus disesuaikan dengan dokumen pendukung 

yang berkaitan. 

3. Proses posting 

Melakukan posting ke buku besar yaitu dengan mencatat tanggal dan 

keterangan transaksi serta angka nominal pada sisi debit dan kredit. 

4. Menyusun neraca saldo 

Menyajikan nilai nominal yang bersumber dari buku besar untuk 

menyadari apakah prosedur yang telah dilakukan benar atau salah dengan 

melihat keseimbangan pada neraca yang sudah disusun. 
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5.   Membuat jurnal penyesuaian 

Pada hakikatnya, pembuatan jurnal ini untuk mencerminkan keadaan akun 

sebenarnya sehingga perlu membuat penyesuaian terhadap akun yang 

perlu dikoreksi pada  akhir periode. 

6.  Menyusun neraca saldo setelah penyesuaian 

Akan melakukan penyesuaian terhadap akun yang dibutuhkan sehingga 

neraca saldo harus diperbaharui. 

7.  Menyusun laporan keuangan 

Laporan yang akan disusun ialah laporan laba rugi, neraca saldo, 

perubahan modal dan arus kas. 

8. Membuat jurnal penutup 

Berguna untuk menutup akun yang ada pada laporan laba rugi.  

9. Neraca saldo setelah penutupan 

Daftar ini memuat angka akun-akun yang akan digunakan pada periode 

selanjutnya untuk memulai siklus akuntansi. 

 

 

2.4 Laporan Keuangan 

Hery (2017) mengemukakan bahwa laporan keuangan berupa hasil akhir 

metode akuntansi untuk melaporkan aktivitas perusahaan kepada pihak yang 

berkaitan. Selain itu, berguna juga sebagai alat yang memaparkan kondisi 

keuangan dan kinerja entitas. 

Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) mengemukakan bahwa informasi yang 

berpengaruh pada perubahan posisi keuangan dalam entitas akan disajikan dalam 

laporan keuangan bagi para pihak, berikut rinciannya: 
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1. Pemegang saham (investor), laporan keuangan dapat menyajikan 

informasi bagaimana entitas dapat memberikan keuntungan berupa dividen. 

2. Kreditur, laporan keuangan bertujuan untuk meyakinkan tentang 

kelancaran pembayaran bunga pinjaman dan angsuran pokok. 

3. Pemerintah/pajak, laporan keuangan menyajikan informasi bagaimana 

entitas dapat meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menyumbangkan 

kontribusi pajak dan menyediakan lapangan kerja. 

4. Manajemen, laporan keuangan berguna dalam mengukur kinerja entitas. 

Berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan, dapat diketahui gambaran 

kinerja keuangan entitas (Hidayat, 2018). Menurut Hery (2017), laporan keuangan 

terdiri dari laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, laporan neraca, laporan arus 

kas dan catatan atas laporan keuangan. 

2.4.1 Laporan Laba Rugi 

 Laporan laba rugi merupakan data mengenai laba atau rugi yang berlaku 

pada suatu periode (Hery, 2015). Menurut Sugiono et al. (2009) laporan ini 

memiliki empat unsur penting, diantaranya yaitu: 

1. Pendapatan, yaitu hasil yang diterima dari penjualan barang atau jasa 

kepada konsumen. 

2. Harga pokok penjualan, yaitu harga pokok barang dagangan yang telah 

terjual pada satu periode. 

3. Biaya, yaitu biaya yang timbul akibat penjualan barang atau jasa dan 

akibat biaya umum dan administrasi entitas. 

4. Penghasilan dan biaya lain-lain, yaitu biaya atau penghasilan diluar dari 

kegiatan utama usaha. 
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2.4.2 Laporan Ekuitas Pemilik 

Laporan ini menunjukkan ekuitas pemilik usaha mengalami perubahan 

dalam periode yang sama dengan laporan laba rugi. Ekuitas pemilik akan 

meningkat ketika bisnis yang dijalankan dapat menghasilkan laba dan akan 

menurun ketika mengalami kerugian (Weygandt et al., 2019). Laporan perubahan 

modal memiliki tiga komponen ekuitas yaitu: 

1. Investasi oleh pemilik, yaitu kontribusi dalam bentuk uang tunai atau aset 

lainnya oleh pemilik untuk menjalankan suatu bisnis. 

2. Prive, yaitu pemilik dapat menarik uang tunai untuk penggunaan pribadi. 

Penarikan prive akan mengakibatkan penurunan aset dan kenaikan pada ekuitas 

pemilik. 

3. Laba atau rugi, yaitu dimana perusahaan mengalami laba maka akan 

meningkatkan ekuitas pemilik dan akan menurunkan ekuitas pemilik jika 

mengalami kerugian. 

2.4.3 Laporan Neraca 

Laporan akan disajikan secara sistematis mengenai aktiva atau harta, 

kewajiban dan modal sendiri oleh suatu perusahaan. Laporan ini berupa informasi 

yang memaparkan kondisi entitas pada kurun waktu tertentu (Sugiono et al., 

2009). Menurut Hery (2015), untuk memastikan bahwa dalam memposting jurnal 

ke buku besar tidak mengalami kesalahan maka diperlukan neraca. 

2.4.4 Laporan Arus Kas 

Laporan ini memaparkan secara terperinci tentang arus kas masuk dan arus 

kas keluar. Laporan ini akan disusun menurut tiga aktivitas, yaitu aktivitas 

operasi, investasi dan pendanaan. Untuk mengetahui kenaikan bersih kas dan 
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saldo kas entitas ataupun penurunan dapat diketahui dengan melihat laporan ini 

selama berjalannya periode tersebut hingga akhir periode (Hery, 2015). 

 

 

2.5 Elemen- elemen Laporan Keuangan 

2.5.1 Aset 

 Merupakan sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan dan bisa 

memberikan manfaat di masa yang akan datang (Sochib, 2018). Menurut Bahri 

(2016), aset tergolong menjadi tiga yaitu: 

1. Aset Lancar 

Merupakan uang tunai dan sumber lainnya yang bisa dikonversikan 

sebagai kas dan dijual atau dikonsumsi selagi tidak lebih dari satu tahun (Sochib, 

2018). Aset ini terbagi menjadi lima bagian yang akan diuraikan seperti : 

a. Kas : uang tunai atau alat pembayaran yang leluasa dipakai untuk 

aktivitas umum perusahaan. 

b. Piutang wesel : tagihan untuk kreditur beserta surat kesanggupan untuk 

melunasinya. 

c. Piutang usaha : tagihan yang disebabkan oleh adanya penjualan barang 

dagangan atau jasa secara kredit. 

d. Beban dibayar di muka : beban yang telah dibayar terlebih dahulu 

sebelum dimanfaatkan pada aktivitas perusahaan. 

e. Perlengkapan : alat yang akan dipakai habis manfaatnya dalam waktu 

satu tahun. 
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2. Aset Tetap Berwujud 

Aset yang akan digunakan untuk operasi perusahaan yang relatif permanen 

(Sochib, 2018). Aset ini berupa tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan. 

3. Aset Tetap Tidak Berwujud 

Aset yang tidak mempunyai wujud namun bisa dimanfaatkan lebih dari 

satu tahun (Sochib, 2018). Aset ini berupa: 

a. Hak paten : hak yang dimiliki oleh perusahaan atas penciptaan suatu 

barang sehingga akan dilindungi oleh undang-undang dari duplikat lain. 

b. Hak merk : hak untuk menggunakan suatu logo dalam berbisnis yang 

dilindungi oleh undang-undang. 

2.5.2 Kewajiban 

Ialah suatu keharusan yang mengharuskan perusahaan untuk melunasi 

hutang (Christy, 2019). Menurut Bahri (2016) kewajiban digolongkan menjadi 

dua yaitu: 

1. Kewajiban jangka pendek 

Kewajiban yang wajib dilunasi oleh perusahaan selama jangka waktu 

kurang dari satu tahun (Christy, 2019). Bahri (2016) mengemukakan bahwa 

kewajiban ini dapat terbagi menjadi lima dan akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Hutang usaha : kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur 

akibat transaksi pembelian barang secara kredit. 

b. Hutang wesel : kewajiban terhadap kreditur dengan disertai janji tertulis 

untuk melunaskan hutang. 

c. Hutang gaji : hutang ini muncul dikarenakan adanya karyawan yang 

sudah bekerja namun belum mendapatkan pelunasan gaji oleh perusahaan. 
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d. Hutang pajak : hutang yang belum dibayarkan oleh perusahaan tetapi 

telah tiba saatnya untuk membayar pajak penghasilan. 

e. Pendapatan diterima di muka : pendapatan yang sudah didapatkan oleh 

perusahaan namun belum memberikan jasa. 

2. Kewajiban jangka Panjang 

Kewajiban yang memiliki kurun waktu lebih dari satu tahun yang harus 

dilunaskan oleh perusahaan. Kewajiban ini dapat berupa oligasi (Bahri, 2016). 

2.5.3 Ekuitas 

 Merupakan hak pemilik modal atau pemegang saham atas aset suatu 

perusahaan (Hery, 2015). Bahri (2016) menyajikan bahwa ekuitas dapat berupa: 

1. Modal : hak pemilik yang berupa perselisihan dari aset dan kewajiban. 

2. Prive : pemilik mengambil uang kas untuk pribadi dan hanya terjadi pada 

perusahaan perseorangan. 

3. Modal saham : modal yang berlaku pada perseroan terbatas dan berupa 

jumlah lembar saham yang diterbitkan oleh perusahaan. 

4. Agio saham : selisih harga normal saham dengan harga saham yang dijual. 

5. Laba ditahan : laba yang tidak dilepaskan kepada pemegang saham. 

6. Dividen : hak yang akan diterima oleh pemegang saham atas laba 

perusahaan. 

7. Saldo laba : umumnya akun ini digunakan pada perusahaan perseorangan 

yang terdiri dari kumpulan laba tahun-tahun sebelumnya. 

2.5.4 Pendapatan 

  Menurut Bahri (2016), pendapatan dibagikan menjadi dua yaitu: 
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 1. Pendapatan usaha : pendapatan yang diterima dari kegiatan pokok 

perusahaan seperti penjualan barang atau pemberian jasa. 

 2. Pendapatan non usaha : pendapatan yang diperoleh dan berasal dari 

kegiatan di luar usaha perusahaan. 

 2.5.5 Biaya 

  Christy (2019) menyatakan bahwa ada dua jenis biaya yaitu: 

 1. Biaya operasional : biaya yang dikeluarkan hanya untuk keperluan 

aktivitas operasional perusahaan. 

 2. Biaya di luar usaha : biaya yang akan dikeluarkan untuk aktivitas diluar 

usaha perusahaan. 
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