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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi merupakan sebuah proses identifikasi, mencatat, 

menggolongkan serta melaporkan laporan keuangan dalam sebuah organisasi 

dimana laporan keuangan diarahkan kepada pengguna internal ataupun eksternal 

yang membutuhkan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008). Akuntansi adalah sebuah 

keahlian mencatat, mengklasifikasi, menyimpulkan secara signifikan mengenai 

uang, transaksi dan kejadian yang setidaknya adalah bagian dari transaksi 

keuangan dan menghasilkan laporan keuangan (American Institute of Certified 

Public Accountants, 2012).  

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2018) akuntansi meliputi 3 

aktivitas utama, yaitu identifikasi, dokumentasi dan komunikasi mengenai 

peristiwa ekonomi dari suatu organisasi untuk orang yang membutuhkan. 

Perusahaan melakukan identifikasi pada peristiwa ekonomi yang berhubungan 

dengan perusahaan kemudian melakukan pencatatan atas peristiwa tersebut. 

Terakhir, mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa yang telah dikumpulkan 

kepada pihak yang membutuhkan melalui laporan keuangan. 

Akuntansi adalah pencatatan transaksi keuangan bersamaan dengan 

menyimpan, menyortir, mengambil, meringkas, dan menyajikan hasilnya dalam 

berbagai laporan dan analisis. Akuntansi merupakan bidang studi dan profesi yang 

didedikasikan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut (Averkamp, 2019). 

 

2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah 

UMKM dapat menggunakan SAK-EMKM sebagai patokan dalam menyusun 

laporan keuangan karena merupakan standar yang dibuat khusus untuk UMKM. 

SAK-EMKM mulai aktif dari tanggal 1 Januari 2018. SAK-EMKM mengatur 

unsur-unsur dalam laporan keuangan, yaitu aset, liabilitas, ekuitas untuk laporan 

posisi keuangan serta pendapatan dan biaya untuk laporan laba rugi. Aset 

merupakan sumber daya perusahaan yang dimiliki karena adanya kejadian dari 

masa lalu dengan harapan adanya manfaat yang diberikan di masa yang akan 
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datang. Liabilitas merupakan sebuah kewajiban yang muncul karena peristiwa 

masa lalu yang penyelesaiannya dapat memberikan manfaat. Ekuitas merupakan 

hasil pengurangan dari aset dan liabilitas. Pendapatan merupakan arus kas masuk 

atau kenaikan manfaat ekonomi pada periode tertentu entitas. Biaya merupakan 

arus kas keluar atau penurunan manfaat ekonomi pada periode tertentu entitas. 

Hasil akhir yang diperoleh dari pencatatan transaksi keuangan atas peristiwa 

bisnis yang terjadi adalah laporan keuangan. Menurut SAK-EMKM, komponen 

minimum laporan keuangan terdiri atas: 1) Laporan posisi keuangan memiliki tiga 

komponen penting yaitu aset, liabilitas dan ekuitas. Laporan ini memberikan 

gambaran tentang performa/kinerja perusahaan, seperti kemampuan perusahaan 

untuk menggunakan aset, membayar kewajibannya, maupun menghasilkan modal. 

2) Laporan laba rugi merupakan sebuah laporan yang memiliki dua unsur penting 

yaitu pendapatan dan biaya. Laporan ini memperlihatkan keuntungan perusahaan 

dalam periode tertentu. 3) Catatan atas laporan keuangan menjelaskan informasi 

lebih atas laporan keuangan yang dianggap penting dan harus disajikan. 

 

2.3 Siklus Akuntansi 

Rangkaian langkah dari mencatat transaksi bisnis dan akhirnya mengarah 

pada penyusunan laporan keuangan disebut siklus akuntansi (Warren & Jones, 

2017). Menurut Warren, Reeve, dan Duchac (2016) siklus akuntansi adalah 

sebuah proses dimulai dari menganalisis transaksi dan diakhiri neraca saldo 

setelah penutup. Warren dan Jones (2017) menggambarkan siklus akuntansi 

sebagai berikut:  

 

Gambar 1. Siklus Akuntansi, sumber: Warren & Jones, (2017). 

Menganalisis dan 

mencatat transaksi ke 

jurnal 

Memposting transaksi 

ke buku besar 

Menyiapkan neraca 

saldo sebelum 

penyesuaian 

Analisis data yang 

perlu disesuaikan 

Mempersiapkan 

kertas kerja akhir 

periode (opsional) 

Melakukan jurnal 

penutup dan posting 

ke buku besar 

Menyediakan neraca 

saldo setelah 

penutupan 

Mempersiapkan 

laporan keuangan 

Menyiapkan neraca 

saldo setelah 

penyesuaian 

 

Menyesuaikan akun 

yang perlukan dan 

posting ke buku besar 

Iven Julia. Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Tans Flour. 
UIB Repository©2019



7 

                      Universitas Internasional Batam 

Cara dan prosedur data keuangan dikumpulkan, diklasifikasikan, diringkas 

dan dilaporkan untuk pengguna internal ataupun pengguna eksternal disebut 

dengan sistem akuntansi (Warren et al., 2016). Sistem pencatatan akuntansi yang 

dirancang dalam proyek ini terdiri atas: 1) Jurnal khusus untuk merekam satu 

jenis transaksi yang sering terjadi di jurnal yang terpisah. Perusahaan umumnya 

memiliki jurnal khusus seperti jurnal pembelian, penerimaan piutang, penjualan 

dan pembayaran hutang (Warren & Jones, 2017). Jurnal umum dipakai ketika 

transaksi yang dicatat tidak cocok dimasukkan di jurnal khusus, seperti jurnal 

penutup dan jurnal penyesuaian. Seluruh transaksi dan peristiwa yang terjadi 

dicatat pada jurnal umum sehingga disebut sebagai buku catatan (Warren et al., 

2016). Jurnal penutup fungsinya menutup akun sementara dan memindahkannya 

ke akun permanen pada akhir periode. Akun sementara terdiri atas pendapatan dan 

beban sedangkan akun permanen terdiri atas aset, hutang dan ekuitas. Pada saat 

awal periode seluruh akun sementara harus memiliki saldo nol. Jurnal 

penyesuaian berperan untuk mencatat biaya dan pendapatan yang sebenarnya 

terjadi tetapi belum tercatat. Jurnal penyesuaian harus dilakukan sebelum laporan 

keuangan disusun (Warren & Jones, 2017).  

Buku besar merupakan bagian kedua dari sistem yang memuat rincian 

setiap akun yang digunakan. Buku besar berisi seluruh detail pencatatan yang 

telah kita catat pada jurnal khusus. Ketiga: Neraca saldo yang berisi ringkasan 

saldo untuk setiap akun dalam buku besar dimuat dan digunakan untuk verifikasi 

saldo debit dan kredit seimbang (Warren & Jones, 2017).  

Bagian terpenting dari sistem adalah laporan keuangan yang terdiri atas 

laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Laporan posisi keuangan 

merupakan ringkasan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas tanggal 

tertentu. Laporan laba rugi merangkum pendapatan serta pengeluaran untuk 

periode waktu tertentu. Total pendapatan yang lebih banyak dibandingkan biaya 

disebut keuntungan bersih dan sebaliknya disebut kerugian bersih. Laporan 

lainnya dihasilkan juga oleh sistem, seperti: laporan piutang, hutang, serta sisa 

stok. Laporan piutang berisi sisa piutang setiap pelanggan sesuai urutan abjad. 

Laporan hutang merupakan laporan sisa hutang masing-masing pemasok. 

Laporan sisa stok memberikan informasi mengenai sisa stok untuk setiap 
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persediaan yang dijual berdasarkan nomor atau kode barang (Warren & Jones, 

2017). 

 

2.4 Analisis Rasio 

Rasio merupakan suatu cara untuk untuk menilai kinerja keuangan sebuah 

perusahaan. Pada laporan proyek ini pelaku usaha diberikan hasil perhitungan 

rasio lancar, rasio rata-rata hari piutang tertagih, dan rasio rata-rata umur 

persediaan. Rasio lancar menyatakan relasi antara aset lancar dan hutang jangka 

pendek. Rasio ini dihitung dengan membagi aset lancar dan hutang jangka 

pendek. Rasio lancar menilai kinerja perusahaan umelunasi hutang jangka 

pendeknya. Rasio rata-rata hari piutang tertagih untuk mengevaluasi 

kemampuan perusahaan menagih piutang perusahaan. Rasio ini dihitung dengan 

rumus rata-rata piutang bagi total penjualan kali 365 hari. Rasio ini menunjukkan 

jumlah hari rata-rata piutang yang belum lunas menjadi lunas. Rasio rata-rata 

umur persediaan berfungsi mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam 

mengelola persediaannya secara efektif. Rasio ini diperoleh dengan rumus rata-

rata persediaan bagi harga pokok penjualan kali 365 hari. Rasio ini menganalisis 

seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengganti persediaan baru. (Warren 

& Jones, 2017). 
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