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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi merupakan kemampuan atau penyisteman dimanfaatkan 

sebagai penilaian dan pengkontrolan transaksi keuangan dan penyajian hasil 

dituangkan berupa informasi kepada pengguna dalam dan luar perusahaan 

(Supawarto, 1990). Sedangkan menurut Horngren, Harrison, & Bamber.L.S 

(2009) menyatakan bahwa penganalisaan informasi tentang kemampuan 

perusahaan, pemprosesan data menjadi laporan keuangan, dan penyampaian hasil 

terhadap pengambilan keputusan yang lebih akurat.  

 Menurut Andrey Hasiholan Pulungan,et al., (2013) menyatakan proses 

pengidentifikasi, pencatatan, dan komunikasian kejadian-kejadian perekonomian 

suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan di dalam laporan 

keuangan merupakan arti dari akuntansi. Berdasarkan arti yang diuraikan, 

sehingga disimpulkan akuntansi terdapat tiga unsur aktivitas pokok adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengidentifikasi, merupakan segala transaksi yang menjadi faktor pada 

perusahaan dideskripsikan. 

2. Pencatatan, merupakan segala kegitan yang dilakukan untuk pencatatan 

segala transaksi yang telah teridentifikasikan dengan rinci. 

3. Komunikasi, merupakan salah satu kegiatan informasi digunakan dalam 

pelaporan keuangan harus ada pengkomunikasian yang baik antar dalam 

perusahaan maupun luar perusahaan. 

Menurut APB dan AICPA menyatakan bahwa suatu aktivitas pelayanan, 

yang berfungsi dalam pemberian informasi kuantitatif, terutama yang bersifat 
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keuangan, dari suatu entitas perkonomian yang memiliki arti berguna dalam 

penentuan keputusan perkonomian, dalam penentuan secara bijak di antara 

alternatif tindakan (Kartikahadi, et al., 2012). Dalam buku Teori Akuntansi 

(Belkaoui Ahmed., et al, 1997) menyatakan bahwa akuntansi jika dilihat dari 

sudut pandang penggunaan maka akuntansi bisa dijadikan sebagai 6 fungsi: 

1. Akuntansi sebagai Suatu Ideologi, berfungsi sebagai alat dalam 

mempertahankan dan pengesahan susunan sosial, ekonomi, dan politik 

masa kini. 

2. Akuntansi sebagai Suatu Bahasa, berfungsi dengan memiliki 2 

komponen bahasa:  

a. Lambang-lambang atau karakteristik leksikal adalah unit-unit 

yang bermakna atau kata-kata yang dikenali dalam setiap 

bahasa. 

b. Aturan tata bahasa dari sebuah bahasa adalah susunan 

sintaksis yang seperangkat prosedur umum yang digunakan, 

yang diikuti untuk menciptakan data keuangan bagi bisnis. 

3. Akuntansi sebagai suatu Catatan Historis, yaitu sarana yang digunakan 

untuk menyediakan historis sebuah perusahaan dan transaksi-transaksi. 

4. Akuntansi sebagai Realitas Ekonomi Berjalan, berfungsi untuk 

penentuan laba yang sebenarnya (true income), yaitu konsep yang 

mencerminkan perubahan dalam kekayaan perusahaan selama suatu 

jangka waktu tertentu. 

5. Akuntansi sebagai suatu Sistem Informasi, berfungsi untuk menjalin 

sumber pemancar (akuntan), saluran komunikasi, dan seperangkat 

Megawati. Penyusunan dan Penerapan Pencatatan Sistem Akuntansi pada Cia Cia Laundry. 
UIB Repository©2019



10 

 

 
Universitas Internasional Batam 

penerima (eksternal perusahaan). 

6. Akuntansi sebagai suatu Komoditi, berfungsi sebagai akuntansi yang 

memberikan landasan yang ideal bagi peraturan, memberikan dampak 

terhadap kebijaksanaan masyarakat dan memantau segala jenis kontak 

antara perusahaan dengan lingkungannya. 

Andrey Hasiholan.,et al, (2013) terdapat persamaan akuntansi terdapat di 

bawah ini: 

 

Tabel 1 Persamaan Akuntansi, Sumber: Akuntansi Keuangan Dasar, 

2013 

Dari tabel diatas, terdapat pengertian mengenai persamaan akuntansi 

tersebut diantaranya asset, liabilitas dan ekuitas. Asset merupakan sumber daya 

yang dikontrolkan perusahaan untuk hasil peristiwa masa lalu dan bisa 

menghasilkan masuknya manfaat ekonomis di masa datang ke dalam perusahaan, 

seperti kas, peralatan, bangunan untuk kegiatan operasional perusahaan. Asset 

akan bertambah di bagian debet dan akan berkurang di bagian kredit. Yang kedua, 

liabilitas adalah kewajiban masa sekarang perusahaan berasal dari kejadian masa 

lampau yang dapat menyebabkan keluarnya sumber daya dari dalam entitas di 

masa selanjutnya, seperti utang usaha, utang gaji, dan lain-lain. Liabilitas akan 

bertambah di bagian kredit dan akan berkurang di bagian debet. Sedangkan 

ekuitas merupakan residual aset yang merupakan pengurangan dari aset dikurangi 

liabilitas dengan menggambarkan klaim pemilik perusahaan terhadap residual aset 

entitas, khususnya pada perusahaan perorangan. Ekuitas untuk penambahan 

ekuitas di bagian kredit dan akan berkurang di bagian debet.  

Asset = Liabilitas + Ekuitas
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Unsur lainnya yang terdapat di buku Akuntansi Keuangan berdasarlan 

SAK berbasis IFRS yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan merupakan 

peningkatan manfaat perekonomian selama satu tahun akuntansi yang berupa 

penerimaan aktiva dan pengurangan liabilitas yang menyebabkan ekuitas tidak 

bersumber dari konstribusi penginvestasian saham meningkat. Sedangkan 

berkurangnya manfaat perekonomian selama satu tahun akuntansi yang berupa 

pengeluaran atau berkurangnya aktiva atau terjadinya liabilitas yang 

menyebabkan berkurangnya modal yang tidak menyangkut pembagian kepada 

investor. 

2.2  Sistem Akuntansi 

Sistem informasi formal dengan pencakupan semua kriteria dengan 

mencakup tujuan, tahapan, tugas, pemakai dan sumber daya disebut dengan 

sistem informasi akuntansi (Wilkinson & Sinaga 1992). Sedangkan menurut  

Reeve,Warren & Duchac (2014) sistem akuntansi merupakan cara dimanfaatkan 

oleh organisasi untuk mengkumpulkan, menggelompokkan, merangkum, dan 

pelaporan data finansial untuk pemakai internal maupun eksternal perusahaan. 

Kieso, Weygandt, & Warfield (2011) menyatakan bahwa sistem 

informasi akuntansi adalah segala aktivitas pengumpulan atau pemrosesan 

transaksi data yang kemudian disebarluaskan informasi keuangan kepada 

pengguna yang berprioritas. Sistem informasi akuntansi berupa sistem data 

akuntansi yang perancangannya berfungsi dalam pencatatan, pemprosesan, dan 

pelaporan informasi yang berhubungan dengan operasional perusahaan kepada 

pemakainya (Gelinas, U. J., Sutton, S. G., & Hunton, 2005). 

Menurut Mulyadi (2001), sistem informasi keuangan yang pemerolehan 
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berupa dari perusahaan formulir, catatan, laporan yang berguna bagi manajemen 

untuk pengetahuan situasi perusahaan yang bermanfaat bagi pengelola perusahaan 

dinyatakan dengan arti sistem akuntansi. Dari pengertian sistem akuntansi, 

terdapat lima pilar dalam sistem akuntansi utama sebagai berikut ini: 

1. Formulir, berkas yang dimanfaatkan untuk pencatatan terjadinya 

transaksi. Seperti pencatatan dalam form pembelian, form penjualan, 

form penerimaan piutang, form pembayaran hutang. 

2. Jurnal, berkas yang dimanfaatkan untuk pencatatan segala kejadian 

atau transaksi pertama-tama dibukukan. Seperti jurnal umum, jurnal 

pendapatan kas, dan jurnal pengeluaran kas. 

3. Buku besar, adalah kumpulan akun asset, utang, modal, pendapatan, 

beban dan pendapatan komprehensif lain, berbentuk buku, kumpulan 

kartu, atau cetakan komputer. 

4. Buku bantu, merupakan perkumpulan perkiraan-perkiraan yang 

memberikan rincian kepada perkiraan buku besar. 

5. Laporan, digunakan untuk pemberian informasi mengenai laporan 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang berguna bagi  

pengguna laporan keuangan dalam penentuan keputusan 

perkonomian. 

2.3 Siklus Akuntansi 

Menurut Kartikahadi.,et al, (2012), siklus akuntansi adalah bukti dasar 

pembukuan, proses pengolahan data, dan proses yang dijalankan dari satu tahun 

akuntansi ke tahun akuntansi berikutnya. Pernyataan siklus akuntansi diuraikan 

dengan beberapa langkah yang dikemukakan oleh Syaiful Bahri (2016) yaitu 
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sebagai berikut: 

1. Bukti transaksi, bukti-bukti yang digunakan untuk pencatatan dalam 

jurnal, sebagai sumber untuk pengisi buku pembantu. 

2. Jurnal, jurnal yang diolah akan langsung dimasukkan ke buku besar. 

3. Buku besar, melakukan posting selesai, maka disusun ke dalam neraca. 

4. Penyesuaian, melakukan pelaporan jurnal penyesuaian. 

5. Posting, melakukan posting ke buku besar. 

6. Penyusunan neraca setelah jurnal penyesuaian. 

7. Penyusunan laporan keuangan. 

8. Penutupan semua rekening-rekening di laporan laba-rugi. 

9. Melakukan jurnal penutup 

10. Melakukan neraca saldo dan laporan keuangan yang tepat dalam 

perusahaan. 

2.4  Penyajian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah laporan yang diolah dari pemrosesan 

pendataan transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu tahun pelaporan dan 

dimanfaatkan untuk mempertanggungjawabkan tugas yang telah dibebankan 

kepada pengelola organisasi. Adapun tujuan laporan keuangan yaitu: 

a. Sebagai penyedia informasi kinerja keuangan suatu entitas. 

b. Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

c. Sebagai petunjuk dalam tanggung jawab atas sumber-sumber daya 

yang dipercaya oleh pengguna manajemen. 

Penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM memiliki 

beberapa syarat untuk dalam pencapaian tujuan yaitu: 
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a. Relevan, informasi penentuan keputusan organisasi. 

b. Representasi tepat, informasi dengan penyajian secara tepat waktu 

dan bebas dari kesalahan. 

c. Keterbandingan, informasi dalam laporan keuangan perusahaan 

dapat menjadi perbandingan antar tahun dalam mengidentifikasikan 

kecenderungan kemampuan bidang keuangan. 

d. Keterpahaman, informasi yang disajikan gampang dipahami oleh 

pemakai informasi. 

Laporan keuangan yang komprehensif memiliki beberapa unsur sebagai 

berikut: 

a. Laporan Posisi Keuangan 

Laporan keuangan menjabarkan aktiva, liabilitas, dan modal 

perusahaan. Laporan yang digunakan berdasarkan menghitungkan 

tingkat pengembalian dan dasar evaluasi struktur modal perusahaan, 

penganalisaan kelancaran hutang, solvensi, dan fleksibilitas 

keuangan. 

b. Laporan Laba-Rugi 

Laporan laba-rugi menjabarkan keberhasilan operasi organisasi 

untuk satu tahun, untuk penentuan keuntungan, nilai saham dan 

kelayakan kredit. Unsur-unsur terdapat di laporan laba-rugi seperti 

pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Adapun pendapatan 

dan beban operasi berupa penjualan, harga pokok produksi, dan laba 

kotor, sedangkan pendapatan dan pengeluaran bukan operasi berupa 

pendapatan dan pengeluaran lain-lain, beban dan kerugian lain-lain, 
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dan laba operasi berkelanjutan sebelum pajak. 

c. Neraca  

Neraca berfungsi untuk penganalisisan perubahan situasi keuangan  

perusahaan secara berkelanjutan dari satu tahun ke tahun berikutnya, 

penganalisisan kelancaran utang entitas usaha sehingga dapat 

mengetahui kinerja perusahaan dalam mengkontrolkan kewajibannya 

dengan harta likuid, dan kemampuan suatu organisasi dalam 

pelunasan utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. 

d. Laporan perubahan ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang berisikan saham 

yang diperoleh organisasi dan bagaimana modal-modal tersebut bisa 

terjadi perubahan. Perubahan ekuitas disebabkan oleh adanya 

penambahan modal dalam bentuk investasi, keuntungan dan 

kerugian bisnis, dan penarikan modal seperti prive. Laporan 

perubahan ekuitas digunakan untuk meringkas secara rinci aktiva 

pembayaran dan penginvestasian serta dana yang dihasilkan selama 

satu tahun, dan untuk melengkapi perubahan modal kerja. 

 

Megawati. Penyusunan dan Penerapan Pencatatan Sistem Akuntansi pada Cia Cia Laundry. 
UIB Repository©2019




