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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Akuntansi 

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2016) pengertian dari akuntansi 

ialah suatu peristiwa ekonomi yang memberikan kepada pihak berkepentingan 

setelah melaksanakan tiga hal kegiatan dasar yang berupa mengidentifikasi, 

mencatat dan mengkomunikasi. Organisasi biasanya mengidentifikasikan suatu 

peristiwa ekonomi yang mencerminkan dengan bisnisnya dan kemudian 

menghasilkan catatan keuangan yang telah direkam sesuai dengan kegiatan 

ekonomi tersebut. Kronologis, sistematis dan dapat diukur dengan satuan mata 

merupakan sifat yang harus diterapkan pada saat melaksanakan rekaman. Pada 

tahap akhir, komunikasi data yang telah dikumpul dapat dibuat dalam bentuk 

laporan keuangan atau disebut juga sebagai laporan akuntansi untuk diberikan 

kepada pihak yang berkepentingan. 

Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association (AAA) 

dalam Hasanuh (2011) merupakan suatu prosedur yang mengidentifikasi, 

mengukur serta melaporkan informasi-informasi peristiwa ekonomi untuk 

mendapatkan keputusan dan penilaian yang transparan dan eksplisit bagi orang 

yang menggunakan informasi tersebut.  Perhitungan secara periodik antara hasil 

dan biaya merupakan tujuan utama dari akuntansi. Konsepsi ini adalah perintian 

dari teori akuntansi dan juga menggambarkan suatu tingkatan yang dijadikan 

sebagai rujukan dalam pelajari akuntansi, pengertian yang disampaikan tersebut 

menurut Littleton dalam (Muhammad, 2002). 

Pengertian akuntansi dapat didefinisikan berdasarkan penjelasan dari atas 

bahwa akuntansi merupakan suatu proses pengindentifiasikan, pengukuran, 

pencatatan dan informasi-informasi peristiwa ekonomi yang mencerminkan 

laporan keuangan. Informasi yang terkumpul diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pihak yang berkepentingan dalam pengambilan penilaian dan pengambilan 

keputusan yang jelas dan eksplisit. 
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2.2  Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi merupakan salah satu program perangkat yang saat ini 

yang paling dibutuhkan oleh setiap bisnis di Indonesia. Setiap bisnis pasti 

memerlukan manajemen keuangan dan mengelola keuangan sehingga akan sangat 

rumit jika tidak memiliki sistem akuntansi. Oleh sebab itu, kebutuhan dalam 

menggunakan sistem akuntansi otomatis menjadi meningkat. 

Pengertian sistem akuntansi menurut Mulyadi (2013) merupakan bentuk 

catatan, bentuk organisasi dan bentuk laporan yang dikoordinasikan untuk 

memberikan keuangan yang diperlukan oleh pihak manajemen dalam 

pengelolahan. Sistem akuntansi menurut Baridwan (2008) adalah alat-alat, 

catatan-catatan, formulir-formulir, dan prosedur-prosedur yang dipergunakan 

untuk mengelolah data mengenai unit ekonomi yang diusulkan dengan tujuan 

untuk memberikan suatu laporan keuangan yang diperoleh para manajemen untuk 

mengedalikan bisnis mereka serta para pihak berkepentingan untuk mendapatkan 

hasil operasional. Pihak berkepentingan yang dimaksud adalah lembaga atau 

pemegang saham. 

Kesimpulan yang berdasarkan pengertian diatas yaitu sistem akuntansi 

adalah mengelolah semua prosedur perusahaan untuk memberikan sekumpulan 

informasi yang dibutuhkan bagi pihak manajemen dalam pengelolahan untuk 

mengedalikan bisnis mereka. 

Menurut Mulyadi (2013) sistem akuntansi terbagi ke dalam lima elemen 

pokok, yaitu: 

 1. Formulir 

Formulir adalah merekam suatu transaksi ke dalam suatu dokumen. 

Formulir juga disebut sebagai media dan dokumen. Alasan formulir 

disebut sebagai media karena formulir merupakan sebuah media untuk 

merekam atau mencatat suatu peristiwa yang terjadi di dalam organisasi. 

Selain itu, formulir juga disebut sebagai dokumen karena organisasi 

biasanya mendokumentasikan ke dalam selembar kertas pada saat 

peristiwa itu terjadi. Dengan formulir tersebut, informasi yang terikat 

dengan transaksi-transaksi akan diinput sebagai dasar untuk merekam 

dalam catatan untuk pertama kalinya. Beberapa tipe dari bagian formulir 
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yaitu formulir pembelian, formulir penjualan, formulir pengeluaran dan 

penerimaan kas. 

2.  Jurnal 

Jurnal adalah merekam, mengklasifikasi dan menyimpulkan semua data-

data keuangan yang dilakukan pada pertama kalinya ke dalam pencatatan 

akuntansi. Seperti yang disebutkan diawal, informasi dari rekaman jurnal 

ini merupakan sebuah formulir. Di jurnal ini data keuangan 

diklasifikasikan untuk pertama kali berdasarkan informasi yang disajikan 

ke dalam laporan keuangan. Pada jurnal ini juga terdiri hasil ringkasan 

aktivitas data-data yang dirangkum dalam anggaran transaksi dan setelah 

itu dicatat keakun yang relevan di dalam laporan buku besar. Beberapa 

tipe dari bagian jurnal yaitu jurnal umum dan jurnal penyesuaian. 

3.  Buku besar 

Buku besar merupakan akun-akun yang digunakan untuk memindahkan 

data keuangan yang telah direkam sebelumnya di dalam jurnal. Akun di 

buku besar ini diadakan sesuai dengan elemen informasi yang akan 

disajikan dalam laporan keuangan. Akun buku besar ini dapat dilihat ke 

dalam dua sisi, sisi pertama dapat dilihat sebagai sumber informasi 

keuangan untuk penyajian di laporan keuangan dan sisi kedua dapat di 

lihat sebagai forum untuk mengklasifikasi data keuangan. 

4.  Buku pembantu 

Data keuangan yang telah diklasifikasikan ke dalam buku besar 

memerlukan perincian lebih lanjut, dapat menggunakan buku pembantu. 

Buku pembantu itu terdiri dari akun-akun pendukung yang merinci data 

keuangan yang terkandung akun-akun yang terdapat di dalam buku besar. 

 5.  Laporan 

Laporan keuangan dapat menghasilkan laporan neraca, laporan laba yang 

ditahan, laporan laba rugi, laporan harga pokok produksi, laporan harga 

pokok penjualan, laporan biaya pemasaran, daftar saldo persediaan yang 

lambat penjualan, daftar umur piutang, daftar hutang yang akan dibayar. 

Laporan diatas tersebut berisi informasi yang dapat dihasilkan dari sistem 

akuntansi. Laporan tersebut dapat di cetak dan tayangan dilayar monitor. 
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2.3  Siklus Akuntansi 

Menurut Bahri (2016) bahwa siklus dalam akuntansi merupakan sebuah 

prosedur di mana terjadinya transaksi sampai dapat melakukan prosedur dalam 

menyusunkan laporan keuangan hingga bersedia untuk melakukan catatan pada 

periode berikutnya. Tahapan dari siklus akuntansi yaitu dimulai dari bagaimana 

merekam suatu transaksi-transaksi yang sudah pernah timbul, bagaimana akun 

yang terekam pada jurnal dapat dimuncul dan bagaimana akun itu dinilai serta 

dapat disajikan di laporan keuangan dan melakukan pencatatan transaksi 

berikutnya dengan tahapan proses yang sama.  

Pengertian siklus akuntansi menurut Hery (2015) merupakan bahwa 

seluruh transaksi yang sudah pernah timbul di dalam suatu perusahaan harus 

dianalisis terlebih dahulu dan kemudian direkam ke dalam jurnal.  Transaksi yang 

telah tercatat didalam jurnal akan direkam dibuku besar sesuai yang 

diklasifikasikan masing-masing pada akun yang terkait. Secara lebih rinci tahapan 

siklus akuntansi dapat disusun demikian: 

1.  Diawalnya dokumen yang mengandung transaksi dianalisis terlebih dahulu 

dan data yang terkait didalam sebuah dokumen akan direkam ke dalam 

jurnal. 

2.  Kemudian semua transaksi akuntansi yang terdapat didalam jurnal 

direkam ke dalam buku besar. 

3.  Semua saldo akhir yang terkandung dalam akun besar “terdaftar” 

(diahlikan) ke laporan neraca saldo untuk mendapat bukti kecocokan nilai 

secara keseluruh akun antara akun saldo debit dengan seluruh akun saldo 

kredit. 

4.  Analisis data penyusuaian dengan menlanjuti jurnal penyesuaian. 

5.  Posting entri jurnal penyesuian jurnal ke semua akun buku besar yang 

terkait. 

6.  Menggunakan optimal (pilihan) saldo lembar kerja sebagai kertas kerja, 

neraca saldo setelah penyesuian. 

7.  Buat entri penutupan. 

8.  Merekam seluruh transaksi jurnal penutupan ke dalam buku besar pada 

akun yang berhubungan. 
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9.  Siapkan laporan neraca saldo setelah melakukan jurnal penutupan. 

10.  Buat entri jurnal pembalik setalah melakukan laporan neraca saldo. 

2.4  Analisis Transaksi 

 Penjelesan analisis transaksi ini berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 

untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK-EMKM) (2016): 

2.4.1  Aset dan Liabilitas 

 Aset adalah kekuasaan yang dikendalikan oleh suatu perusahaan yang 

memperoleh suatu hasil yang telah timbul dari suatu peristiwa masa lampau serta 

hasil tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Baik tidak 

langsung maupun langsung perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomi 

dimasa yang akan datang pada saat usaha tersebut sudah menerima potensi dari 

suatu aset yang disediakan kontribusi untuk arus kas ke perusahaan.  Arus uang 

tunai semacam itu dapat muncul dari pengunaan aset ataupun pelepasan aset. Aset 

keuangan adalah setiap aset dalam bentuk uang tunai, hak kontraktual untuk 

menerima uang tunai atau asset keuangan lainnya dari entitas lain dan instrument 

ekuitas entitas lain.  

 Liabilitas adalah suatu entitas liabilitas lancar yang muncul dari suatu 

peristiwa masa lampau, penyelesaian yang memberikan kekuasaan kepada entitas 

yang mengandungkan manfaat ekonomi. Liabilitas keuangan merupakan liabilitas 

dalam bentuk kewajiban kontraktual untuk memberikan uang tunai atau aset 

keuangan lain ke entitas. Contoh dari aset dan liabilitas meliputi pinjaman yang 

diterima ataupun diberikan, piutang dan hutang dan berinvestasi dalam instrument 

utang. 

2.4.2  Persediaan 

 Persediaan ialah suatu aset yang dijual dalam aktivitas normal maupun 

dalam suatu proses yang produksinya untuk penjualan nanti ataupun dalam bentuk 

perlengkapan maupun bahan yang dipergunakan di pemberian jasa atau dalam 

proses produksi. Metode biaya dan ritel merupakan salah satu contoh teknik 

dalam pengumpulan biaya persediaan yang dapat dipergunakan secara mudah dan 

dapat digunakan jika hasil biaya mendekati dengan biaya perolehan. Biaya 

peroleh dalam persediaan biasanya jika entitas mengakui persediaan ketika telah 

diakuisisi.  
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2.4.3  Aset tetap  

 Aset tetap merupakan suatu aset yang diharapkan bahwa suatu perusahaan 

akan dipergunakan untuk lebih dari suatu periode dan dimiliki oleh suatu 

perusahaan untuk dipergunakan dalam suatu kegiatan bisnis normal. Entitas 

melaksanakan kriteria pengakuan dalam menentukan pengakuan aset tetap, jika 

biaya tersebut dapat diukur dengan handal serta keuntungan ekonomi dipastikan 

masih mengalir ke atau dari suatu entitas maka entitas dapat mengakui beban 

tersebut menjadi biaya perolehan aset. Bangunan dan tanah merupakan salah 

contoh yang dapat dicatat secara dipisahkan. 

2.4.4  Aset tak berwujud 

 Aset tidak berwujud adalah suatu aset yang tidak mempunyai struktur 

bentuk dan dapat diidentifikasikan. Aset dapat diidentifikasikan jika dipisahkan 

dari entitas contohnya dapat disewakan, dijual atau ditukar, ditransfer dan dapat 

diidentifikasikan jika muncul dari hak kontraktual atau hukum-hukum lainnya, 

terlepas dari hak apakah yang bisa dipisahkan atau ditransfer dari suatu entitas. 

Jika entitas telah menyakinkan bahwa mereka dapat memperoleh manfaat 

ekonomi di masa yang akan datang dari aset dan biaya serta aset tersebut dapat 

diukur dengan handal maka entitas dengan yakin mengakui aset tidak terwujud 

secara terpisah. 

2.4.5  Ekuitas 

 Ekuitas ialah hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi semua 

kewajibannya. Pengakuan ekuitas ialah pengakuan tentang hak residual atas aset 

entitas setelah dikurangi semua kewajiban-kewajibannya dan pengakuan atas 

entitas yang tidak melengkapi syarat tanggung jawab. 

2.4.6 Pendapatan dan Beban 

 Pendapatan ialah pendapatan yang muncul di dalam entitas mengenai 

kinerja kegiatan normal, dapat ditahui dengan berbasis penyebutan contohnya 

terjadinya penjualan, menerima bunga, menerima penghargaan, sewa dan royalti. 

Untuk mengakui adanya pendapatan terdapat beberapa syarat yang harus di 

memenuhi yaitu ketika menerima hak atas pembayaran yang telah diterima atau 

pendapatan yang masih harus diterima baik dimasa sekarang maupun dimasa yang 

akan datang. Entitas merekam pendapatan untuk manfaat ekonomi yang sudah 
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diterima atau masih harus diterima secara kotor. Entitas menghapuskan jumlah 

pendapatan yang merupakan bagian dari pihak ketiga seperti pajak barang dan 

jasa, pajak penjualan, dan pajak pertambahan nilai. Entitas biasanya hanya 

mencatat jumlah pendapatan sebesar hasil komisi. Suatu entitas yang dapat 

mengakui suatu pendapatan pada saat barang sudah terjual maupun jasa sudah 

diberikan kepada pembeli atau pelanggan. Jika pelanggan mengeluarkan sejumlah 

uang untuk membayarkan barang atau jasa tetapi barang ataupun jasa tersebut 

belum disediakan maka entitas harus mengakui pendapatan tersebut sebagai 

kewajiban atau dikenal dengan pendapatan yang diterima dimuka. Namun, ketika 

barang atau jasa sudah disediakan oleh entitas tetapi pelanggan belum melakukan 

pembayaran, maka entitas mengakui keberadaan aset atau dikenal dengan piutang. 

 Beban adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas-

aktivitas entitas normal yang meliputi contohnya upah, harga pokok penjualan dan 

penyusutan. Ketika pekerja memberi layanan kepada entitas sewaktu periode 

laporan, maka entitas tersebut dapat mengakui biaya imbalan kerja dari taksiran 

diskon yang diperkiran akan dilunasi sebagai imbalan atas layanan. Paragraf ini 

diterapkan untuk tipe-tipe tunjangan karyawan: imbalan kerja jangka pendek yaitu 

imbalan yang jatuh tempo penuh 12 bulan, pesagon pemutusan kontrak kerja yaitu 

keputusan entitas untuk melepaskan pekerja sebelum mencapainya usia normal 

pension atau keputusan pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela yang 

telah menerima tawaran dan terakhir imbalan kerja lainnya ialah imbalan yang 

tidak seluruh jatuh tempo 12 bulan setelah memberikan jasanya. 

2.5  Laporan Keuangan 

 Berdasar SAK-EMKM (2016) tujuan dari laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi tentang kinerja keuangan dan posisi keuangan suatu entitas 

yang bermanfaat bagi pengguna dalam mendapatkan keputusan ekonomi bagi 

siapa saja yang tidak berada didalam posisi untuk meminta laporan keuangan 

khusus untuk yang memerlukan kebutuhan informasi. Pengguna ini termasuk 

penyedia sumber daya untuk entitas seperti investor ataupun kreditor. 

Menunjukkan kewajiban atas para manajer dalam sumber daya yang dapat 

dipercayai merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. 
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Laporan keuangan yang berdasarkan ED SAK-EMKM (2016) terdiri dari 

tiga laporan yang berupa: 

1.  Laporan posisi keuangan 

Laporan posisi keuangan memberikan suatu data yang mencakupi aset, 

liabilitas dan ekuitas di suatu entitas dalam akhir bulan laporan. Data yang 

terdiri dari laporan keuangan berupa uang tunai, piutang, utang usaha, 

utang bank, persediaan, aset tetap, dan terakhir ekuitas. Entitas menyajikan 

akun-akun dalam laporan keuangan bilamana penyajian tersebut telah ahli 

dalam posisi keuangan entitas.  

2.  Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi memberikan kinerja keuangan dalam suatu periode. 

Informasi yang terdapat dalam laporan laba rugi berupa pendapatan, beban 

pajak dan beban keuangan. Entitas menyajikan akun-akun dalam laporan 

keuangan bilamana penyajian itu telah ahli dalam posisi keuangan entitas.  

3.  Catatan atas laporan keuangan 

Catatan atas laporan wajib dibuat dalam bentuk sistematis dan bersifat 

praktis. Semua akun-akun di dalam laporan keuangan bereferensi silang 

pada informasi yang terkait catatan di atas laporan keuangan. Catatan atas 

laporan keuangan meliputi ringkasan kebijakan akuntansi, pernyataan atas 

laporan keuangan telah tersusun sesusai dengan ED SAK EMKM, dan 

informasi detail dan penjelasan tambahan untuk transaksi akun tertentu 

dan materi sehingga sangat bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan 

untuk memahami informasi keuangan. 
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