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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi menunjukkan suatu tindakan mengidentifikasi, mencatat, 

meringkas dan memperjelas secara jelas kegiatan-kegiatan pada suatu organisasi 

(Tulis S. Meliala & Oetomo, 2008). Akuntansi adalah suatu penjelasan berupa 

laporan yang diberikan kepada internal maupun eksternal suatu perusahaan yang 

membutuhkan mengenai keadaan suatu perusahaan baik dari segi ekonomi, dan 

sering dimanfaatkan sebagai tolak ukur untuk mengelola suatu transaksi dengan 

internal dan eksternal perusahaan (Duchac, Warren, & Reeve, 2015). Akuntansi 

disebut sebagai bahasa dunia karena penjelasannya digunakan oleh investor, 

manajemen, kreditor dan lain-lainnya sebagai transaksi keuangan dalam 

lingkungan sehari-hari. Tindakan mencatat, meringkas, pelaporan dan 

menganalisa dapat memberikan kesimpulan atas tindakan positif maupun negatif. 

Dengan adanya tindakan tersebut, pihak yang membutuhkan dapat melakukan 

perbandingan dalam meningkatkan kinerja, memperkuat konsep pertumbuhan 

suatu organisasi bisnis, sehingga dapat memberikan laba yang maksimal (Kieso, 

Weygandt, & Warfield, 2019). 

Pada umumnya, akuntansi memiliki pengertian yang tidak jauh beda, dan 

memiliki inti yang sama, namun terdapat sedikit perbedaan dalam bahasa. Dalam 

akuntansi, secara dasar akan mengenal yang namanya debit dan kredit. Akun-akun 

yang digunakan secara umum terdiri dari harta, utang, modal, pendapatan, dan 

beban. Harta dan beban menunjukkan titik normal saldo berada di sebelah debit, 

sedangkan utang, modal, pendapatan, dan beban berada pada saldo normal di 

sebelah kredit. Laporan keuangan yang dihasilkan suatu perusahaan tentunya 

memberikan dampak positif seperti menjadi dasar pertimbangan pihak bank dalam 

melakukan pemberian kredit, bahan evaluasi bisnis bagi investor, dan mengetahui 

perputaran keuangan perusahaan. Laporan tersebut dapat berupa laporan laba rugi, 

perubahan modal, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Bastian, 

2014). Selain itu, laporan sangat berguna untuk keberlangsungan usaha, dan 

mempertimbangkan aspek-aspek keuangan. 
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 Menurut Accounting Principle Board (APB), akuntansi dikategorikan 

sebagai kegiatan jasa yang memberikan keterangan berupa angka-angka, yang 

digunakan untuk memberikan keputusan yang logis atas pilihan-pilihan yang ada. 

 

2.2 Siklus Akuntansi 

Proses terjadinya siklus akuntansi dapat berupa dokumen transaksi, 

dilanjutkan dengan jurnal, pengklasifikasian buku besar, pembuatan neraca saldo, 

transaksi jurnal penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian, penyajian 

laporan keuangan, hingga pembuatan jurnal penutup (Kieso et al., (2019). 

Penjelasan secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Analisis Transaksi 

Analisis transaksi adalah memahami dan mengelompokkan transaksi 

berdasarkan jenisnya. Transaksi-transaksi tersebut dapat mempengarhui laporan 

keuangan, sehingga diperlukannya penggolongan yang akurat (Kieso et al., 2019). 

2. Jurnal 

Jurnal memiliki fungsi yakni sebagai alat pencatatan, analisa, historis, 

informatif, dan instruksi. Sehingga, jurnal dari segala sisi memiliki peran yang 

cukup penting dalam siklus akuntansi, jurnal akan mempengaruhi debit dan kredit 

dalam pembuatan buku besar. Informasi yang berguna apabila dapat menerbitkan 

laporan keuangan yang informatif (Kieso et al., 2019). 

3. Buku Besar 

Buku besar diperoleh melalui hasil penggolongan transaksi operasional 

dari beberapa jurnal yang dibuat. Buku besar mampu mengelompokkannya sesuai 

dengan akun-akun yang dibuat pada jurnal dan peletakan debit dan kredit 

berdasarkan dengan transaksi yang terjadi. Manfaat yang diperoleh dengan adanya 

buku besar adalah mudah mengetahui adanya transaksi yang tidak wajar, dan 

sebagai alat rekam transaksi keuangan (Kieso et al., 2019). 

4. Neraca Saldo 

Neraca saldo menunjukkan nilai akhir dari berbagai akun pada buku 

besar selama periode tertentu. Berdasarkan tabel neraca saldo, maka akan 

tercantum kode dan nama akun, saldo debit dan kredit. Penjumlahan akhir saldo 

debit dan kredit harus memiliki angka yang sama atau yang disebut dengan 
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balance. Jika tidak balance maka terdapat beberapa kemungkinan yaitu kesalahan 

dalam pencatatan ataupun terdapat error, dan lain-lainnya (Kieso et al., 2019). 

5. Jurnal Penyesuaian 

Kegiatan melakukan penyesuaian terhadap saldo akun setiap akhir 

periode untuk menunjukkan saldo yang sebenarnya disebut sebagai jurnal 

penyesuaian. Biasanya penyesuaian atas penyusutan aktiva tetap, transaksi sewa 

gedung dibayar dimuka, asuransi dan pendapatan dibayar dimuka, dan lain 

sebagainya. Jurnal penyesuaian akan sangat membantu akuntan dalam 

memisahkan antara beban dan pendapatan (Kieso et al., 2019). 

6. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 

Kegiatan untuk menyesuaikan saldo-saldo pada akun buku besar dalam 

neraca saldo dikategorikan dalam neraca saldo setelah penyesuaian, sehingga 

dibuatlah jurnal penyesuaian yang telah dibahas diatas. Kegiatan ini disesuaikan 

pada saat membuat laporan keuangan suatu entitas (Kieso et al., 2019).   

7. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan didefinisikan sebagai informasi mengenai letak posisi 

keuangan periode tertentu, yang menyatakan grafik keuangan dan kinerja suatu 

perusahaan. Laporan keuangan akan mempermudah suatu entitas dalam 

mengetahui keuangannya sesuai dengan jenis yang disajikan, misalnya 

keuntungan dan kerugian yang dialami,  arus kas, dan lain sebagainya (Kieso et 

al., 2019). 

8. Jurnal Penutup 

Jurnal penutup memiliki fungsi sebagai penutup akun-akun sementara 

yang menunjukkan saldo pendapatan dan beban menjadi nol. Hal tersebut berguna 

untuk menunjukkan saldo-saldo yang sesuai pada akhir periode, dan 

mempermudah pemeriksaan karena telah memisahkan transaksi yang lalu dengan 

transaksi yang selanjutnya (Kieso et al., 2019). 

9. Neraca Saldo Setelah Penutupan 

Setelah jurnal penutupan, langkah berikutnya yaitu membuat neraca 

saldo setelah penutupan yang berguna untuk menegaskan bahwa saldo dibuku 

besar setelah jurnal penutup adalah seimbang antara debit dan kredit, dan 
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memastikan bawah setiap transaksi telah dicatat dalam buku besar (Kieso et al., 

2019). 

 

2.3 Elemen Laporan Keuangan 

Elemen laporan keuangan terbagi menjadi lima yakni aset, liabilitas, 

ekuitas, penghasilan, dan beban. Berikut penjelasan dari masing-masing elemen 

laporan keuangan:  

1. Aset 

Aset merupakan elemen penting perusahaan yang memiliki saldo normal 

disebelah debit. Aset adalah sumber daya yang ditimbun pada masa lalu, yang 

diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih dikemudian hari. Aset dapat 

berupa kas, aset berwujud, mapun aset tidak berwujud. Asat berwujud dapat 

berupa gedung, mesin, dan lain sebagainya, sedangkan aset tidak berwujud dapat 

berupa hak cipta, dan lain sebagainya. Aset dapat diukur dengan satuan mata 

uang, seperti rupiah dan dollar (SAK EMKM, 2016). 

2. Liabilitas 

Liabilitas adalah kemampuan perusahaan atau entitas untuk melunasi 

hutang-hutangnya atau yang disebut sebagai kewajiban. Kewajiban perusahaan 

mengeluarkan kas atau aset untuk entitas lainnya. Kewajiban suatu perusahaan 

dapat diukur menjadi kewajiban jangka panjang berupa hutang obligasi, hutang 

hipotek yakni berupa pinjaman dana dengan memberikan jaminan berupa 

sertifikat gedung dan lain-lainnya, sedangkan kewajiban jangka pendek dapat 

berupa hutang wesel (SAK EMKM, 2016). 

3. Ekuitas 

Ekuitas menggambarkan nilai akhir dari pengurangan total aset dengan 

total hutang. Ekuitas dapat diartikan sebagai kekayaan bersih suatu perusahaan 

yang diperoleh baik dari hasil invetasi maupun hasil dari operasional 

perusahaannya. Ekuitas mencerminkan kepemilikan perusahaan atas harta 

perusahaan (SAK EMKM, 2016). 

4. Penghasilan 

Penghasilan dapat terbagi menjadi dua bagian yaitu pendapatan dan 

keuntungan. Perbedaanya adalah pendapatan dapat berasal dari aktivitas 
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perusahaan seperti penjualan, bunga, sewa, dan lain sebagainya, sedangkan 

keuntungan merupakan penghasilan yang bukan dari hasil investasi perusahaan, 

seperti kenaikan aktiva, kenaikan modal yang berasal dari transaksi sampingan 

(SAK EMKM, 2016). 

5. Beban 

Beban merupakan kas atau aktiva berkurang yang dapat disebabkan oleh 

hutang pada kegiatan sebelumnya, dan dapat menyebabkan penurunan manfaat 

ekonomi atau penurunan pada akun ekuitas pada periode akuntansi tertentu. 

Kegiatan entitas dalam bentuk normal yang dapat menyebabkan timbulnya beban 

seperti upah dan beban pokok penjualan, serta kerugian yang termasuk dalam 

pengertian beban tetapi tidak tergolong beban seperti kerugian dari pelepasan aset 

(SAK EMKM, 2016). 

 

2.4 Komponen Laporan Keuangan 

Dalam SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik), definisi UMKM adalah suatu unit atau entitas tanpa 

akuntabilitas yang signifikan dengan menggunakan ED SAK EMKM. Komponen 

laporan keuangan dapat berupa laporan posisi keuangan yaitu menjelaskan 

keadaan atas suatu aset, liabilitas, dan ekuitas pada suatu periode yang ditentukan. 

Laporan posisi keuangan dapat dibuat kapan saja pada saat dibutuhkan untuk 

mengetahui kondisi pada suatu entitas, dan biasanya dibuat pada akhir tahun atau 

setiap tiga dan enam bulan sekali. Laporan keuangan yang disajikan oleh EKMK 

tidak mewajibkan adanya laporan arus kas (SAK EMKM, 2016). Komponen 

laporan keuangan lainnya yaitu catatan atas laporan keuangan, hal tersebut 

berisikan intisari kebijakan akuntansi, informasi lebih lanjut mengenai akun 

tertentu yang memberikan manfaat bagi pembaca laporan keuangan. Catatan 

laporan keuangan dapat berupa gambaran umum perusahan, informasi relevan 

yang tidak tampilkan dalam laporan keuangan, dan pengungkapan lainnya.  

 

2.5 Sistem Informasi Akuntansi 

Pada umumnya, sistem informasi akuntansi terbentuk atas tiga suku kata 

yaitu sistem, informasi, dan akuntansi, yang berarti buatan manusia yang saling 
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berhubungan dan perkembangannya menggunakan teknologi informasi untuk 

mengolah suatu transaksi. Keberadaan sistem informasi akuntansi tentunya 

membantu manajemen merencanakan, dan mendukung operasional sehari-hari, 

serta memenuhi pengelolaan perusahaan. Pengendalian internal yang efektif dapat 

dicapai apabila sistem yang dihasilkan lengkap dan benar pengunaannya. Dengan 

demikian, akan membentuk pencatatan yang relevan, lengkap, mudah dipahami, 

dan mendorong kebijakan dalam mencapai tujuan (Sahlan, 2019). 

Jeniffer, Penyusunan Sistem Pengendalian Internal dan Pencatatan Akuntansi pada Toko Vegindo 
UIB Repository©2019




