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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi memiliki kontribusi yang sangat vital dalam suatu bisnis, baik 

itu dagang, manufaktur, maupun jasa. Informasi penting entitas dapat diketahui 

dengan diterapkannya akuntansi. Definisi akuntansi banyak ditaksir oleh lembaga, 

peneliti, pengarang, dan banyak lagi sehingga arti akuntansi bervariasi. 

Akuntansi ialah sistem informasi yang mampu menciptakan laporan 

kondisi entitas dan kegiatan ekonomi kepada pihak yang berkepentingan (Reeve, 

Warren, & Duchac, 2012). Horngren, Datar, dan Rajan (2015) mengartikan 

akuntansi sebagai sistem informasi yang dimanfaatkan untuk merekam  peristiwa 

ekonomi melalui proses menghimpun, mengklasifikasi, menarik kesimpulan, dan 

menganalisa data beserta informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan 

keuangan. Menurut Olusola, Olugbenga, Zacchaeus, dan Oluwagbemiga (2013), 

akuntansi adalah sistem informasi yang dipakai untuk tujuan komunikasi dan juga 

tujuan untuk membantu pengambilan keputusan. 

Akuntansi didefinisikan sebagai bagian dari ekonomi dan hukum, yang 

dimana ekonomi menunjukkan cara entitas bertindak dari aset yang dikuasai 

(Donleavy, 2018). Selain itu, akuntansi juga didefinisikan sebagai ilmu 

pengetahuan yang menekuni rekayasa penyedia informasi keuangan entitas yang 

ditafsir dengan angka dan membantu pengambilan keputusan yang sifatnya 

ekonomis (Suwarjdono, 2014). Akuntansi adalah sistem akuntansi finansial yang 

bermaksud memperoleh informasi yang sesuai untuk digunakan oleh pihak yang 

membutuhkan (Kartikahadi, Wahyuni, Sinaga, Syamsul, & Siregar, 2016).
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Proses akuntansi terdiri dari kegiatan dasar yang mengatur. Kieso, 

Weygandt, dan Warfield (2014) merumuskan tiga kegiatan dasar akuntansi, yaitu: 

1. Identification, yaitu aktivitas utama dengan mengidentifikasi kejadian 

ekonomi di suatu entitas. 

2. Records, yaitu mencatat kejadian tersebut dalam rangka menyimpan 

aktivitas keuangan dan menyusunnya secara kronologis dan sistematis 

yang diukur secara kuantitatif. 

3. Communicates, yaitu tahap menyampaikan informasi kepada pengguna 

dalam wujud laporan keuangan. 

Akuntansi dikatakan sebagai bahasa bisnis karena informasi finansial 

bisnis akuntansi digunakan untuk berkomunikasi dengan pemakai. Pengguna 

informasi akuntansi dibedakan menjadi dua grup (Reeve et al., 2012): 

1. Akuntansi manajemen 

Pengguna internal yang dimaksud adalah karyawan dan manajer. Pihak ini 

berkaitan langsung dalam mengoperasi bisnis. 

2. Akuntansi finansial 

Pengguna eksternal yang dimaksud adalah pemerintah, pelanggan, 

kreditur, dan investor. Pihak ini tidak berkaitan langsung dalam 

mengoperasi bisnis. 

 

2.2 Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi sangat berperan untuk memproses data akuntansi. Tanpa 

adanya sistem akuntansi, sulit bagi entitas untuk mengolah dan menyusun data 

akuntansi secara cepat dan rentan terhadap salah saji. Sistem informasi adalah 
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dimana teknologi komputer di sebuah organisasi untuk menghasilkan bahan atau 

informasi untuk pengguna (Bodnar & Hopwood, 2013). Sistem akuntansi adalah 

bahasa dalam berbisnis, yaitu sebuah media untuk menyajikan informasi akuntansi 

(Romney & Steinbart, 2017).  

Sistem akuntansi ialah kumpulan catatan, formulir, beserta laporan yang 

disusun sedemikian rupa untuk menyajikan informasi yang dibutuhkan ketika 

mengelola entitas (Mulyadi, 2013). Rudianto (2009) menyatakan bahwa sistem 

akuntansi ialah bagian akuntansi yang terpusat pada kegiatan merancang, 

menerapkan prosedur, dan penyimpanan data finansial perusahaan. Rangkaian 

tahapan formal, yaitu data finansial dipersatukan, diolah menjadi informasi, dan 

diinformasikan kepada pengguna merupakan pengertian sistem akuntansi (Hall, 

2011). 

 

2.3 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi merupakan penggabungan sumber daya yang 

didesain untuk mengolah data lain dan keuangan menjadi informasi (Bodnar & 

Hopwood, 2013). Mancini, Vaassen, dan Dameri (2013) menguraikan sistem 

informasi akuntansi sebagai kompleksitas sistem yang mencakup gabungan elemen 

yang saling terhubung seperti informasi, teknologi, model akuntansi, data, sumber 

daya manusia, dan menjabarkan prosedur serta ikut dalam tahap penjabaran, 

pengumpulan, pengelompokkan, dan penyimpanan data akuntansi.  

Peran sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengoperasi 

fungsi dari pengumpulan data, pemrosesan, mengkategori, dan melaporkan 

kejadian finansial dengan maksud menyediakan informasi relevan untuk tujuan 
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menyimpan pencatatan persediaan dan pembuatan keputusan, serta menyediakan 

laporan finansial dalam basis harian dan mingguan (Salehi & Abdipour, 2011). Hall 

(2011) menyebutkan bahwa unsur sistem informasi akuntansi terdiri dari: 

1. Data, yang dimana transaksi entitas dicatat dalam sistem. 

2. Mengoleksi data, yaitu langkah pertama operasional untuk 

mengkonfirmasi bahwa data yang dicatat telah lengkap, benar, dan terlepas 

dari salah saji material. 

3. Pemrosesan data, yaitu mengolah data yang terkumpul dan memasukkan 

rumus. 

4. Menghasilkan informasi, yaitu pengaturan, modifikasi, penyusunan, dan 

menampilkan informasi. 

5. Pengguna, yaitu pemakai informasi keuangan.   

Sistem informasi akuntansi ialah sistem yang bermanfaat untuk 

mengoleksi dan mencatat informasi dan data terkait kejadian yang mempunyai 

pengaruh ekonomi pada organisasi, dilakukan pemrosesan dan mengomunikasikan 

informasi kepada kedua pengguna eksternal dan internal (Olusola et al., 2013). 

Sistem informasi akuntansi juga merupakan sistem yang digunakan untuk 

memfasilitasi pelaporan data eksternal dan internal, laporan keuangan dan 

kemampuan menganalisa tren dalam mempengaruhi performa organisasi (Fagbemi 

& Olaoye, 2016). Sistem informasi diartikan secara teknis sebagai sebuah set 

komponen interrelasi yang mengoleksi, memproses, dan mendistribusi informasi 

untuk membantu pembuatan keputusan dan kontrol disebuah organisasi (Laudon & 

Laudon, 2014).  
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Sistem informasi akuntansi sangat penting kepada kedua bisnis dan 

organisasi yang membantu memfasilitasi pembuatan keputusan karena 

memadainya informasi akuntansi yang diperlukan untuk setiap proses pengambilan 

keputusan. Tujuan utama bisnis-bisnis mengadopsi sistem ini adalah meningkatkan 

efisiensi bisnis mereka dan meningkatkan daya saing (Hla & Teru, 2015). Menurut 

Sinatriyo dan Andriana (2019), desain aplikasi sistem informasi akuntansi dengan 

Microsoft Access pada proyek ini terdiri atas: 

1. Table, yaitu mendesain tabel sebagai wadah menyimpan database. 

2. Query, yaitu mendesain query untuk mengkategorikan data dengan tabel 

sehingga hanya informasi data tertentu yang ditampilkan sesuai keperluan. 

3. Form, sebagai sarana menginput data ke tabel,  

4. Report, yaitu hasil luaran dari pemrosesan data yang diolah dalam bentuk 

laporan siap cetak. 

 

2.4 Siklus Akuntansi 

Akuntansi harus melewati alur atau proses sebelum dihasilkan informasi. 

Berawal dari mencatat transaksi hingga menyusun laporan keuangan, sampai 

akhirnya selesai dan dilakukan pencatatan transaksi baru untuk periode selanjutnya 

disebut siklus akuntansi (Bahri, 2016). Langkah akuntansi yang dipakai entitas 

dalam pencatatan transaksi hingga terciptanya laporan keuangan disebut sebagai 

siklus akuntansi (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2011).  

Mulya (2013) mendefinisikan siklus akuntansi sebagai tahapan 

mengidentifikasi transaksi entitas, kemudian mencatat transaksi tersebut dengan 

menghimpun dokumen hingga dihasilkan laporan keuangan. Siklus akuntansi ialah 
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aktivitas menghimpun dan menganalisa transaksi untuk ditampilkan dalam bentuk 

nominal, mengkategorikan sesuai jenis, melakukan pencatatan dan penyusunan 

hingga pelaporan dalam format informasi finansial (Rudianto, 2012). Menurut 

Kieso et al., (2014), siklus akuntansi dirangkum menjadi sembilan langkah berikut: 

1. Memasukkan transaksi suatu periode pada jurnal yang sesuai. 

2. Posting dari jurnal ke buku besar. 

3. Menyiapkan sebuah neraca saldo sebelum penyesuaian. 

4. Menyiapkan ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. 

5. Menyiapkan sebuah neraca saldo setelah penyesuaian. 

6. Laporan keuangan disiapkan menurut neraca saldo setelah penyesuaian. 

7. Menyiapkan ayat jurnal penutup dan melakukan pemindahan ke buku 

besar. 

8. Menyiapkan neraca saldo setelah penutup. 

9. Menyiapkan jurnal pembalik (opsional) dan dipindahkan ke buku besar. 
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Gambar 1 Siklus Akuntansi, sumber: Kieso et al., (2014). 

Identifikasi dan Pengukuran 

Transaksi dan Kejadian Lain 

Penjurnalan 

Jurnal Umum 

Jurnal Penjualan 

Jurnal Penerimaan Kas 

Jurnal Pembelian 

Jurnal Pengeluaran Kas 

Jurnal Spesial Lain 

Posting 

Jurnal Umum (Bulanan) 

Jurnal Pembantu (Harian) 

Persiapan Neraca Saldo 

Penyesuaian 

Akrual 

Pembayaran Dimuka 

Barang Estimasi 

Kertas Kerja 

(Opsional) 

Neraca Saldo Setelah 

Penyesuaian 

Persiapan Laporan 

Laporan Laba Rugi 

Laporan Laba Ditahan 

Laporan Posisi Keuangan 

Laporan Arus Kas 

Penutup 

(Akun Nominal) 

Neraca Saldo Setelah 

Penutup 

(Opsional) 

Jurnal Pembalik 

(Opsional) 

Ivo Valentine. Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada UD. Permata Collection. 
UIB Repository©2019



16 

Universitas Internasional Batam 

Siklus akuntansi berawal dari mengidentifikasi, mencatat transaksi, dan 

kejadian lain, yaitu menentukan apa yang perlu dicatat dan diakui. Transaksi yang 

dicatat mungkin adalah pertukaran antara dua entitas dimana masing-masing 

menerima dan menerima dan mengorbankan nilai, seperti penjualan dan pembelian 

jasa atau barang. Transaksi bisa juga terjadi di satu arah, contohnya investasi 

pemilik (Kieso et al., 2014). 

Entitas mencatat ke dalam akun atas transaksi dan peristiwa yang 

mempengaruhi akun aset, utang, dan ekuitas dengan menggunakan jurnal (the book 

of original entry). Jurnal spesial adalah tambahan dari jurnal umum, yaitu ikhtisar 

transaksi yang memiliki karakteristik yang sama, contohnya ialah penerimaan kas, 

penjualan, pembelian, dan penerimaan kas. Jurnal spesial berfungsi mengurangi 

waktu pembukuan. Jurnal umum mengandung semua akun tersebut dan secara 

kronologi mencatat transaksi serta kejadian lain yang diekspresikan dengan istilah 

akun debit dan kredit. Jurnal umum terdiri dari 4 bagian, yaitu (Kieso et al., 2014): 

1. Tanggal 

2. Akun dan jumlah yang didebitkan 

3. Akun dan jumlah yang dikreditkan 

4. Penjelasan, yaitu informasi tambahan dari transaksi dan juga “Ref”. 

Posting adalah prosedur mentransfer dari pencatatan jurnal ke akun buku 

besar. Langkah-langkah posting meliputi (Kieso et al., 2014): 

1. Pada buku besar, input di kolom secara tepat dari debit/kredit, tanggal, 

halaman, dan jumlah yang tertera di jurnal. 

2. Kolum referensi jurnal diisikan dengan nomor akun sesuai dengan akun di 

sisi debit, begitu juga dengan sisi kredit. Penomoran di kolom “Ref” pada 
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jurnal umum mengacu pada akun buku besar dimana entitas mencatat 

transaksi tersebut. 

Neraca saldo mengurutkan akun dan nilainya pada periode tertentu, dan 

biasanya menyiapkan neraca saldo pada akhir periode. Neraca saldo berisi akun 

sesuai urutan yang muncul di buku besar, dengan saldo debit terletak di kolom kiri 

dan saldo kredit terletak di kolom kanan. Total dari kedua saldo tersebut harus 

sama. Neraca saldo berfungsi dalam penyiapan laporan keuangan, dimana neraca 

saldo mampu menemukan kesalahan dalam penjurnalan dan posting. Namun disisi 

lain, neraca saldo tidak membuktikan bahwa entitas telah melakukan pencatatan 

transaksi atau buku besar dengan benar. Meskipun saldo debit dan kredit telah 

sesuai, masih terdapat kemungkinan entitas lupa menjurnal transaksi, pencatatan 

berganda, salah menggunakan akun dalam menjurnal atau posting, dan banyak lagi 

(Kieso et al., 2014). 

Entitas melakukan jurnal penyesuaian dalam rangka mengakui pendapatan 

dan biaya pada periode terjadinya. Penggunaan jurnal penyesuaian memungkinkan 

untuk melaporkan laporan keuangan dengan angka yang benar sesuai dengan 

tanggal pelaporan. Jurnal penyesuaian terdiri dari tangguhan dan akrual, yaitu 

(Kieso et al., 2014): 

1. Prepaid expenses, yaitu beban telah dibayar sebelum dipakai atau 

digunakan. 

2. Unearned revenues, yaitu pembayaran diterima sebelum kewajiban 

terlaksana. 

3. Accrued revenues, yaitu kewajiban telah dilaksanakan namun belum 

menerima pembayaran. 

Ivo Valentine. Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada UD. Permata Collection. 
UIB Repository©2019



18 

Universitas Internasional Batam 

4. Accrued expenses, yaitu beban telah terjadi tetapi belum dilunas. 

Tahap setelah penjurnalan dan posting jurnal penyesuaian, disiapkan 

neraca saldo selanjutnya yang disebut neraca saldo setelah penyesuaian. Tujuan 

neraca saldo setelah penyesuaian adalah membuktikan kesamaan jumlah debit dan 

jumlah kredit pada buku besar setelah disesuaikan. Akun-akun berisi data yang 

digunakan dalam laporan keuangan, sehingga neraca saldo setelah penyesuaian 

adalah basis untuk persiapan penyajian laporan keuangan (Kieso et al., 2014). 

Laporan laba rugi adalah tolak ukur kesuksesan operasional entitas pada 

periode tertentu. Masyarakat umum dan investor memanfaatkan laporan laba rugi 

untuk menghitung profitabilitas, nilai, serta pertimbangan pemberian kredit. 

Informasi tersebut membantu investor dan kreditur dalam memperkirakan total, 

waktu, serta tidak menentu atas arus kas masa depan. Laporan laba rugi juga 

membantu dalam mengevaluasi performa masa lalu dan memprediksi performa 

masa depan entitas (Kieso et al., 2014). 

Laporan laba ditahan menampilkan informasi pencapaian profitabilitas 

entitas. Laba bersih meningkatkan laba ditahan, sedangkan rugi bersih mengurangi 

laba ditahan. Disamping itu, terdapat penyesuaian yang bisa mempengaruhi laba 

ditahan, contohnya pembagian dividen. Laporan pernyataan perubahan akun modal 

dan total modal periode tertentu dinyatakan dalam laporan perubahan modal yang 

menyajikan sumber dari modal perusahaan (Kieso et al., 2014). 

Laporan posisi keuangan, juga disebut sebagai neraca, melampirkan aset, 

utang, dan modal dari usaha entitas pada tanggal tertentu. Laporan tersebut 

mengungkapkan informasi tentang dasar dan nilai investasi sumber daya entitas, 

utang kepada kreditur, dan sumber dari modal. Laporan posisi keuangan 
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menyediakan basis dalam mengevaluasi struktur modal, menghitung tingkat 

pengembalian, menghitung risiko dan arus kas masa depan, mengetahui 

solvabilitas, fleksibilitas, dan likuiditas entitas (Kieso et al., 2014). 

Tujuan dari laporan arus kas yaitu menyajikan informasi yang berkaitan 

dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas sebuah entitas pada suatu periode. 

Informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan bersih kas membuat 

pembaca laporan keuangan mengetahui pergerakan pada sumber entitas yang paling 

likuid. Tiga aktivitas pada laporan arus kas terdiri dari (Kieso et al., 2014): 

1. Aktivitas operasional, yaitu kas yang berhubungan dengan penentuan laba 

bersih. 

2. Aktivitas investasi, termasuk menerbitkan dan mengoleksi utang, 

memperoleh dan menjual investasi (utang dan modal), dan aset tetap. 

3. Aktivitas pendanaan, termasuk akun liabilitas dan modal, termasuk 

menerima modal dari pemilik dan memberikan pengembalian terhadap 

investasi, dan peminjaman serta pengembalian utang kepada kreditur. 

Jurnal penutup menghilangkan saldo akun nominal (temporer), yaitu 

menjadi nol dengan maksud mempersiapkan akun-akun untuk transaksi periode 

selanjutnya. Jurnal penutup disiapkan pada akhir periode. Semua akun pendapatan 

dan beban ditransfer ke suspense account yang disebut income summary (ikhtisar 

laba rugi). Akun ini mewakili laba atau rugi bersih selama periode tersebut (Kieso 

et al., 2014). 

Sebuah entitas akan menyiapkan neraca saldo ketiga yang disebut neraca 

saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup bertujuan untuk membuktikan 

kesetaraan dari saldo akun permanen yang dimana akan dibawa entitas ke periode 
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akuntansi selanjutnya. Akun temporer bernilai nol sehingga neraca saldo setelah 

penutup hanya akan berisi akun permanen (riil) – akun laporan posisi keuangan 

(Kieso et al., 2014). 

Jurnal pembalik merupakan keterbalikan dari jurnal penyesuaian yang 

dilakukan pada periode lalu. Ayat pembalik dilakukan pada awal periode akuntansi 

selanjutnya. Penggunaan jurnal pembalik adalah langkah prosedur yang opsional, 

dan tidak diwajibkan pada siklus akuntansi (Kieso et al., 2014). 

 

2.5 Laporan Keuangan 

2.5.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Luaran akhir dari seperangkat proses akuntansi yang disusun sesuai prinsip 

akuntansi menghasilkan informasi yang disebut laporan keuangan. Kasmir (2009) 

mengartikan laporan keuangan sebagai laporan yang dipakai untuk melihat situasi 

atau performa finansial entitas, baik sekarang maupun periode yang ditentukan. 

Laporan keuangan ialah alat yang dipakai entitas untuk mendapatkan informasi 

yang berhubungan dengan posisi finansial beserta hasil yang digapai entitas 

(Munawir, 2014). 

Laporan keuangan ialah informasi laporan akuntansi yang disajikan 

setelah transaksi telah tercatat dan terangkum (Reeve et al., 2012). Menurut SAK 

ETAP (2012), laporan keuangan ialah penyajian terorganisir dari posisi finansial 

dan performa keuangan suatu perusahaan. Sedangkan menurut SAK EMKM 

(2016), laporan keuangan badan yang memakai basis akrual dan konsep entitas 

bisnis dalam kelangsungan usaha selain EMKM. Laporan keuangan bertujuan 

untuk menyampaikan informasi posisi finansial perusahaan dalam mengambil 
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keputusan ekonomi bagi sebagian  besar pemakai dan oleh siapa saja yang tidak 

berwenang untuk meminta laporan keuangan demi mencukupi kebutuhan informasi 

(SAK EMKM, 2016).  

2.5.2 Penyajian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan disajikan untuk memenuhi kebutuhan pemakai, baik 

pihak eksternal maupun internal atas informasi tersebut. Persyaratan penyajian 

laporan keuangan yang wajar menurut SAK EMKM (2016) adalah sebagai berikut: 

1. Penyajian wajar, yaitu penyajian jujur sesuai kriteria dan mencapai tujuan 

keterbandingan, relevan, keterpahaman, dan representasi tepat. 

2. Kepatuhan, yaitu mematuhi SAK EMKM pada laporan keuangan dan 

membuat pernyataan pada catatan atas laporan keuangan. 

3. Frekuensi pelaporan, yaitu menampilkan secara lengkap atas laporan 

keuangan pada akhir jangka waktu pelaporan beserta informasi 

komparatif. 

4. Penyajian yang konsisten, yaitu disajikan secara konsisten kecuali diatur 

dalam SAK EMKM mengenai syarat perubahan. 

5. Informasi komparatif, yaitu informasi pada periode sebelumnya dapat 

dibandingkan dengan informasi pada periode berjalan. 

6. Kelengkapan laporan keuangan 

7. Identifikasi laporan keuangan, yaitu menunjukkan informasi jelas dan 

mengidentifikasi catatan atas laporan keuangan dan laporan keuangan 

secara jelas. 

SAK EMKM (2016) menyebutkan bahwa terdapat unsur yang terkandung 

dalam laporan keuangan, yaitu: 
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1. Aset adalah segala sumber yang dipegang perusahaan, berasal dari 

kejadian masa sebelumnya dan diekspektasikan akan memperoleh manfaat 

ekonomi di jangka waktu kedepannya. Aset terbagi menjadi berwujud dan 

tidak berwujud, serta berpotensi untuk berkontribusi dari pemanfaatan atau 

pelepasan aset. 

2. Liabilitas adalah tanggungan atau kewajiban sekarang perusahaan yang 

muncul akibat kejadian masa lampau dan menyebabkan sumber daya yang 

memiliki nilai ekonomi mengalir keluar. Karakteristik dari utang adalah 

perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu yang 

pelunasannya dapat berupa pemberian jasa, aset, kas, atau digantikan 

dengan kewajiban lain yang disepakati. 

3. Ekuitas adalah sisa hak atas aset yang dikuasai perusahaan setelah 

mengurangi semua liabilitas yang dimiliki.  

4. Penghasilan adalah bertambahnya manfaat ekonomi pada jangka waktu 

pelaporan dalam wujud kas masuk atau penambahan aset, atau 

pengurangan liabilitas dan peningkatan ekuitas yang tidak termasuk 

pemberian modal investor. Penghasilan meliputi revenues (pendapatan) 

yang diperoleh dari aktivitas normal entitas dan gains (keuntungan) 

diterima bukan berasal dari aktivitas normal, contohnya keuntungan 

pelepasan aset. 

5. Beban adalah menurunnya manfaat ekonomi pada jangka waktu pelaporan 

dalam wujud kas keluar atau pengurangan aset, atau penambahan liabilitas 

yang tidak dipengaruhi oleh pembagian kepada investor. Beban meliputi 
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expense (beban) yang berasal dari aktivitas normal dan loss (kerugian) 

tidak berasal dari aktivitas normal, contohnya kerugian pelepasan aset. 

2.5.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

Dalam SAK EMKM (2016), laporan keuangan yang lengkap minimal 

terdiri dari: 

1. Laporan neraca (statement of financial position). 

2. Laporan laba rugi (statement of profit or loss). 

3. Catatan atas laporan keuangan. 

Berikut definisi dari jenis laporan keuangan: 

1. Laporan neraca 

Laporan neraca menyediakan informasi seputar aset, utang, dan modal 

yang sifatnya relevan untuk memahami posisi finansial perusahaan pada 

akhir jangka waktu pelaporan (SAK EMKM, 2016). Menurut cara 

penyajian, urutan daftar aset disusun berdasarkan tingkat likuiditas dan 

urutan utang disusun berdasarkan jangka waktu tempo pelunasan. 

2. Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi adalah laporan yang isinya menyajikan informasi 

mengenai keterkaitan antara beban dan penghasilan perusahaan pada suatu 

periode (SAK EMKM, 2016). Pendapatan, beban pajak, dan beban 

keuangan merupakan akun yang disajikan di laporan laba rugi. 

3. Catatan atas laporan keuangan 

Rincian informasi pada catatan atas laporan keuangan mengenai laporan 

keuangan tergantung pada jenis usaha bisnis yang dijalankan perusahaan 
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secara sistematis. Menurut SAK EMKM (2016), catatan yang dimaksud 

terdiri atas: 

a. Pernyataan kalau laporan keuangan disusun berdasarkan SAK 

EMKM. 

b. Ringkasan kebijakan akuntansi 

c. Penjelasan akun tertentu dan informasi tambahan yang bersifat 

material bagi pemakai untuk lebih memahami laporan keuangan. 
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