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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Akuntansi 

Menurut Horngren dan Harisson (2007), akuntansi ialah suatu sistem 

informasi mampu dipakai untuk mengevaluasi kegiatan operasi perusahaan, 

menjalankan data-data yang akhirnya dapat membentuk sebuah laporan keuangan 

dan dapat digunakan untuk menginformasikan hasilnya kepada para pengambil 

keputusan. Dalam buku Principle Accounting yang ditulis oleh (Reeve, Warren, & 

Duchac, 2013) mengatakan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang 

menampilkan sebuah laporan keuangan kepada pihak-pihak pengguna yang 

memerlukan laporan keuangan untuk mengatur dan memberi keputusan mengenai 

kondisi ekonomi dalam entitas. 

Para pengguna laporan keuangan usaha adalah pihak internal dan pihak 

eksternal perusahaan. Para pihak bagian dalam perusahaan terdiri dari para 

pengambil keputusan seperti manajer dalam membuat perencanaan dan 

pengembangan perusahaan di masa depan, sedangkan para pihak eksternal 

perusahaan adalah kreditor, pemerintah, calon investor dan masyarakat umum 

(Simamora, 2000). 

Kegunaan akuntansi adalah sebagai informasi laporan keuangan suatu 

perusahaan yang akhirnya bisa dijadikan sebagai patokan untuk mengambil 

kesimpulan (Bastian, 2005). Perusahaan dengan skala yang kecil lebih mudah 

untuk diatur dan pengambilan keputusan tidak terlalu sulit dibandingkan dengan 

perusahaan besar yang memiliki banyak tenaga kerja seperti banyak manajer dan 

banyak karyawan yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan 
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sehingga terjadi kesulitan dalam pengawasan dan diperlukan pengendalian 

internal perusahaan yang kuat dan benar agar tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan berjalan dengan lancar. 

Dalam sebuah laporan keuangan terdapat elemen – elemen dasar untuk 

pengklasifikasian transaksi keuangan. Reeve, Warren, dan Duchac (2009) 

memperlihatkan lima bentuk akun dalam mengklasifikasikan transaksi keuangan 

antara lain sebagai berikut: 

1.  Aset 

Aset menurut Pernyataan Standar Akuntansi dapat diartikan suatu 

sumber daya yang dikendalikan sebagai hasil dai peristiwa sebelumnya oleh 

suatu perusahaan dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomis bagi 

perusahaan kedepannya. Pengorbanan yang dilakukan sebelumnya untuk 

mendapatkan sebuah manfaat dari sumber tersebut dapat dirasakan sekarang 

merupakan bentuk refleksi suatu aset. Sumber ini biasanya bisa dilihat 

berdasarkan bentuknya seperti uang tunai berupa uang kertas ataupun uang 

logam, sedangkan aset tidak berwujud seperti piutang, asuransi dan lain 

sebagainya.  

2.  Kewajiban 

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011), kewajiban ada dan 

terjadi dikarenakan adanya peristiwa masa lalu yang mengakibatkan suatu 

tanggungan bagi entitas dan penanggulangan dari kewajiban ini 

mengakibatkan adanya pengurangan dari aset perusahaan. Menurut Reeve et 

al. (2009), utang terdiri dari dua bentuk yaitu utang jangka pendek yang 

berarti pembayaran utang harus dilunasi dalam waktu singkat yaitu kurang 
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dari satu tahun, dan utang jangka panjang dimana pembayarannya biasanya 

lebih dari satu tahun dari tanggal neraca tersebut dan jangka waktunya lebih 

panjang. 

3.  Ekuitas 

Menurut Warren, Reeve, dan Fess (2005), ekuitas diartikan sebagai 

kombinasi total dari laba ditahan dan modal disetor sebagai dua sumber 

utama ekuitas. Ada 2 sumber modal yakni sumber modal internal dan 

sumber modal eksternal (Riyanto, 2001). Sumber modal internal biasanya 

berasal dari akumulasi penyusutan dan laba ditahan, berbeda dengan sumber 

modal eksternal adalah sumber yang berasal dari para pemegang saham atau 

para kreditor. 

4.  Pendapatan 

Pendapatan diartikan sebagai suatu peningkatan dari aset tertentu dari 

suatu perusahaan diperoleh dari penjualan atas produksi, penyerahan jasa 

dan hal lainnya yang mendukung kegiatan operasional utama dari entitas 

(Stice, Stice, & Skousen, 2009). Pendapatan juga mencerminkan adanya 

penambahan dari manfaat ekonomi seperti penambahan aset, penurunan 

kewajiban, penambahan ekuitas diluar kontribusi dari investor yang terjadi 

pada periode pelaporan keuangan. 

5. Beban 

Kondisi dimana beban terjadi adalah ketika terjadinya beban setelah 

memberikan suatu produktivitas (mendukung kegiatan produksi) dan 

kemudian terdapat pengurangan dalam aset atau penambahan 

liabilitas/kewajiban yang berhubungan dengan kegiatan operasional dalam 
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perusahaan untuk menghasilkan laba. Ada dua jenis beban yaitu beban 

administrasi dan umum yang artinya beban yang berhubungan dengan 

kegiatan umum sehari-hari perusahaan seperti beban utilitas, beban 

penyusutan peralatan kantor, beban gaji karyawan. Ada juga beban 

penjualan yang mencakup beban yang berhubungan dengan kegiatan 

penjualan seperti beban komisi, beban angkut penjualan, beban iklan dan 

sebagainya. 

 

2.2  Sistem Pencatatan Akuntansi 

Pencatatan didefinisikan sebagai proses untuk mengerjakan laporan 

keuangan dan merupakan proses kedua setelah proses dari pengidentifikasian 

transaksi keuangan (Soemarso, 2005). Menurut Bastian (2005), ada 2 metode 

pencatatan akutansi sebagai berikut: 

1.  Basis Kas 

Basis Kas ialah basis yang mengakui terjadinya pendapatan ketika kas 

sudah diterima dan pengeluaran akan diakui ketika telah dibayarkan atau 

terjadi pengeluaran kas. Pencatatan akan dilakukan ketika terdapat 

penerimaan dan pengeluaran kas. 

2.  Basis Akrual 

Basis Akrual merupakan basis yang menerima pengakuan transaksi 

atau kejadian keuangan pada saat terjadi perolehan. 

 

Persamaan dasar dari pencatatan akuntansi adalah sebagai berikut: 

Aset = Kewajiban + Ekuitas 
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Persamaan dasar akuntansi terbagi menjadi 3 komponen, yaitu aset, 

kewajiban dan modal (Soemarso, 2005). Menurut PSAK, aset adalah sumber daya 

yang dikendalikan sebagai hasil dari peristiwa sebelumnya oleh suatu perusahaan 

dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomis bagi entitas untuk masa 

depan. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011), kewajiban ada dan terjadi 

dikarenakan adanya peristiwa masa lalu yang mengakibatkan suatu tanggungan 

bagi entitas dan penanggulangan dari kewajiban ini membuat terjadinya 

pengurangan aset perusahaan. Menurut Warren, Reeve, dan Fess (2005), ekuitas 

diartikan sebagai kombinasi total dari laba ditahan dan modal disetor sebagai dua 

sumber utama ekuitas. 

 

2.3 Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi diawali dengan menganalisa transaksi dan kemudian 

membuat jurnal atas transaksi tersebut yang akan disimpulkan dan disajikan 

dalam bentuk laporan keuangan untuk akhir periode tertentu (Reeve, Warren, & 

Duchac, 2014). Menurut Suharli (2006), siklus akuntansi terbagi menjadi tiga 

tahap yaitu:  

1. Tahap pencatatan dan penggolongan 

Tahapan awal yang dilakukan dalam siklus atau proses akuntansi 

adalah mencatat semua transaksi operasional yang berhubungan dengan 

keuangan yang telah terjadi. Setelah melakukan pencatatan maka 

selanjutnya adalah mengklasifikasikan berbagai data keuangan tersebut 

dengan tujuan untuk mempermudah proses menganalisis data keuangan. 
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Pencatatan dan penggolongan dilakukan dengan menjurnal dan hasilnya 

dicatat ke buku besar. 

2. Tahap peringkasan  

Tahapan kedua adalah membuat suatu ikhtisar laporan keuangan. 

Tahap ini berisi jurnal penyesuaian, jurnal pembalik dan neraca lajur. Hal 

ini diawali dengan pembuatan neraca saldo dan pengambilan data dari buku 

besar, kemudian pada akhir periode dilakukan jurnal penyesuaian, neraca 

lajur, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan dan jurnal pembalik. 

3. Tahap Pelaporan Keuangan 

Tahap yang ketiga adalah kegiatan untuk membuat laporan keuangan 

yang meliputi: 

a. Laporan neraca, 

b. Laporan laba rugi, 

c. Laporan  perubahan modal, 

d. Laporan arus kas, 

e. Catatan atas laporan keuangan. 

 

2.4  Jurnal 

Jurnal adalah bentuk pencatatan akuntansi pertama yang bertujuan untuk 

menggolongkan dan merangkum data finansial dan data lainnya. Berikut ini 

adalah jenis-jenis jurnal yang terdiri dari: 
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1.  Jurnal Umum 

Menurut Soemarso (2005), jurnal umum adalah suatu pencatatan 

transaksi yang secara umum dan berurutan yang terjadi dalam perusahaan 

yang sesuai dengan nama dan jumlah yang perlu didebit dan dikredit.  

2.  Jurnal Khusus Penjualan 

Jurnal penjualan bertujuan untuk mencatat dan merangkum data untuk 

transaksi penjualan. Bentuk penjurnalan disesuaikan dengan kebutuhan 

perusahaan, apakah pencatatannya secara terperinci yaitu penjualan perjenis 

atau secara keseluruhan. 

3.  Jurnal Khusus Pembelian 

Jurnal pembelian bertujuan untuk mencatat data berupa pembelian 

atas kebutuhan operasional perusahaan seperti pembelian bahan baku dari 

pemasok, pembelian harta tetap (harta jangka panjang), pembelian obligasi 

dan sebagainya. 

4.  Jurnal Penyesuaian 

Jurnal penyesuaian bertujuan untuk mencatat transaksi penyesuaian 

pada akhir periode. Jurnal penyesuaian mencatat penyesuaian atas adanya 

perubahan saldo akhir sehingga menggambarkan jumlah yang sesuai dengan 

kondisi sebenarnya. Contoh dari jurnal penyesuaian berupa depresiasi aktiva 

tetap, persediaan, beban dibayar dimuka. 

 

2.5 Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

Kinerja merupakan suatu hasil dari performa kerja yang dijalankan oleh 

orang maupun badan usaha. Pengukuran kemampuan biasanya berorientasi 

Claudia, Perancangan dan Penerapan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Usaha D'Taste - Mr. Steak. 
UIB Repository©2019



15 
 

  Universitas Internasional Batam 

kepada bidang keuangan dalam hal penghasilan atau kemampuan menghasilkan 

laba perusahaan. Suatu perusahaan memiliki kemampuan yang baik jika pada 

laporan keuangannya terdapat keuntungan sesuai budget yang telah direncanakan 

sebelumnya (Mulyadi, 2010). 

Menurut Warren, Reeve, dan Fess (2008), laporan keuangan diartikan hasil 

dari siklus akuntansi yang prosesnya dimulai dengan menggolongkan dan 

menjurnal transaksi dan diakhiri dengan membuat pelaporan atas transaksi 

tersebut. Menurut PSAK 1 pada tanggal 27 Agustus 2014 mengenai Penyajian 

Laporan Keuangan bahwa elemen laporan keuangan yang menyeluruh terdiri dari 

5 laporan keuangan, yaitu: 

1. Laporan posisi keuangan 

Daftar aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada periode tertentu, 

biasanya pada akhir periode yaitu akhir bulan atau akhir tahun merupakan 

definisi dari laporan posisi keuangan (Warren et al., 2008). 

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009), laporan laba rugi 

komprehensif didefinisikan sebagai laporan yang menyediakan informasi 

mengenai total dari pendapatan usaha dan beban perusahaan dalam suatu 

periode. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2007), ekuitas dari pemilik 

ialah salah satu bagian yang sulit untuk dipahami yang dikarenakan 

kerumitan perjanjian modal saham dan hal lainnya. 
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4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas adalah arus kas berupa penerimaan kas dari 

penjualan dan pengeluaran kas untuk biaya selama periode waktu tertentu 

(Warren et al., 2008). 

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2008), catatan atas laporan 

keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Semua 

pos yang ada pada laporan keuangan merujuk kepada informasi dalam 

catatan atas laporan keuangan. 

 

2.6  Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem digambarkan sebagai suatu jaringan yang menghasilkan pola-pola 

yang saling berkaitan antara satu sama lain untuk mencapai sasaran tertentu 

(Mulyadi, 2010). Semakin besar ukuran dari perusahaan maka nilai dari kegunaan 

informasi akan semakin besar dan informasi yang dibutuhkan adalah informasi 

dari hasil proses transaksi akuntansi. Informasi yang dihasilkan sangat bermanfaat 

untuk mengetahui hasil dari kinerja perusahaan selama periode tertentu. Jadi, 

adanya sistem informasi akuntansi akan meringankan proses untuk menghasilkan 

informasi akuntansi yang benar, andal dan akurat juga sesuai standar akuntansi 

yang berlaku.  

Menurut Romney dan Steinbart (2012), terdapat 6 elemen dalam sebuah 

sistem informasi akuntansi sebagai berikut: 

1. Pengoperasian sistem yang dilakukan oleh sumber daya manusia. 
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2. Langkah dan cara untuk mendokumentasikan data, memproses dan 

menghasilkan data. 

3. Kumpulan dokumen/data perusahaan dan aktivitasnya. 

4. Pemrosesan data dengan menggunakan perangkat lunak. 

5. Alat teknologi seperti komputer dan jaringan. 

6. Pengendalian internal atas keamanan data-data sistem informasi akuntansi. 

Enam komponen diatas bertujuan agar sistem informasi akuntansi dapat 

berjalan dengan baik dan lancar. Adanya Sumber Daya Manusia sebagai individu 

yang memproses sistem dengan alat teknologi seperti komputer atau laptop yang 

yang bisa digunakan untuk melakukan pemrosesan data dan ditambah dengan 

adanya pengendalian internal, hal ini dapat menghasilkan pengolahan data-data 

menjadi informasi yaitu laporan keuangan yang sangat bermanfaat bagi 

perusahaan dan pengguna informasi. 

Menurut Hall (2001), tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk memberikan dukungan kepada manajemen dalam suatu entitas, 

karena tugas dari manajemen adalah mengatur kegiatan operasional dan 

pengunaan sumber daya dengan tujuan tertentu. 

2. Untuk memberikan dukungan kepada manajemen dalam mempersiapkan 

informasi melalui sistem informasi akuntansi untuk dapat mengambil 

keputusan perusahaan. 

3. Untuk memberikan dukungan dalam kegiatan operasi perusahaan agar para 

karyawan operasional dapat bekerja dengan efektif dan efisien. 
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Dalam buku “Sistem Informasi Akuntansi” oleh Diana dan Setiawati (2011) juga 

memaparkan beberapa manfaat dan tujuan dari Sistem Informasi Akuntansi 

dengan lebih merincikan macam-macam informasi yang bias dihasilkan sebagai 

berikut: 

1. Mengamankan aset perusahaan. 

Adanya sistem informasi akuntansi berkualitas dan aman akan mencegah 

terjadinya penggunaan otorisasi dan hilangnya asset perusahaan. 

2. Menghasilkan berbagai informasi sebagai patokan pengambilan keputusan 

oleh manajemen. 

Hal pengambilan keputusan manajemen membutuhkan informasi yang 

benar dan akurat sesuai dengan kondisi dalam perusahaan. 

3. Menghasilkan informasi untuk pihak luar perusahaan. 

Sistem informasi akuntansi dapat menyediakan informasi mengenai nilai 

penjualan maupun keuntungan periode tertentu. Hal ini berguna untuk pihak 

eksternal perusahaan seperti pegawai pajak untuk menentukan besar pajak 

perusahaan. 

4. Menghasilkan informasi untuk menilai kemampuan karyawan. 

Dapat menghasilkan informasi mengenai data penjualan untuk menilai 

kinerja dari para salesman untuk periode tertentu. 

5. Menyediakan data masa lalu. 

Data dapat tersimpan dengan baik, rapi dan utuh. Hal ini dapat digunakan 

sebagai informasi untuk auditor dalam melakukan proses audit. 

6. Menghasilkan informasi untuk dapat dijadikan sebagai patokan untuk 

menyusun anggaran perusahaan. 
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Dapat menghasilkan informasi yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk 

penyusunan dan rencana anggaran setiap awal tahun. 

7. Menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pengendalian dan 

perencanaan. 

Data masa lalu dari hasil sistem informasi akuntansi dapat digunakan untuk 

mengendalikan dan membuat perencanaan masa depan perusahaan. 

 

Dengan sistem informasi akuntansi, dapat menimimalisir terjadinya 

kesalahan dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2006). Dengan penerapan sistem 

informasi akuntansi, akan membantu pemilik usaha untuk mencatat transaksi 

untuk setiap periode. 
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