
7 
  Universitas Internasional Batam 

BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1  Pengertian Akuntansi 

 Akuntansi merupakan suatu proses mencatat dan mengelola data yang 

berhubungan dengan keuangan menjadi informasi yang utuh supaya mudah 

dimengerti untuk mengambil sebuah keputusan, peran utamanya adalah untuk 

menyediakan dan menberikan infomasi kepada penggunan informasi akuntansi yang 

digunakan untuk pengambilan keputusan. Pada saat yang sama akuntansi juga adalah 

metode yang menggunakan serangkaian prosedur khusus dan metode ilmiah untuk 

memberikan serangkaian informasi berguna untuk pembuatan kebijakan, dan 

mengevaluasi kinerja bisnis, mengendalikan proses ekonomi dan mencapai manfaat 

ekonomi yang optimal (Nofianti, 2007). 

Secara umum akuntansi juga merupakan kegiatan yang menggunakan uang 

sebagai pengukuran utama, mencatat, menghitung, mengendalikan, menganalisis, dan 

melaporkan kegiatan ekonomi perusahaan, lembaga, kelompok, dan organisasi lainya 

untuk memberikan informasi keuangan dan manajemen (Rajagukguk, 2011). Dan 

fungsi utamanya adalah mencerminkan dan mengendalikan proses kegiatan ekonomi, 

untuk memastikan legalitas, kebenaran, akurasi dan kelengkapan informasi akuntasi, 

untuk memberikan informasi keuangan yang diperlukan untuk pengelola ekonomi, 

dan untuk berpatisipasi dalam pengambilan keputusan yang terbaik (Ediraras, 2010). 
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2.2  Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi manual diselesaikan dengan hanya satu jurnal umum serta 

satu buku besar yang telah digunakan selama ratusan tahun dan masih digunakan oleh 

beberapa perusahaan yang sangat kecil. Secara bertahap, beberapa sistem akuntansi 

manual telah berevolusi untuk memasukkan berbagai jurnal dan buku besar untuk 

meningkatkan efisiensi. Misalnya, dalam sistem manual, dengan banyak jurnal dan 

buku besar (Lindrawati, 2008). Ini biasanya termasuk jurnal penjualan untuk 

mencatat semua pembelian, jurnal pembelian untuk mencatat semua konsumsi kredit 

dan jurnal pembayaran tunai untuk mencatat semua pembayaran tunai. Selain buku 

besar, sistem seperti itu dalam keadaan normal memiliki piutang buku besar 

pembantu dan piutang usaha, yang dapat menunjukkan jumlah tunggakan setiap 

pelanggan dan jumlah utang perusahaan kepada masing-masing pemasok. Buku besar 

menunjukkan jumlah total piutang dan hutang, tetapi rincian spesifik pada buku besar 

memungkinkan perusahaan untuk mengirim tagihan kepada pelanggan dan pemasok. 

Inovasi lain dalam sistem akuntansi manual adalah sistem "one write" atau 

pegboard. Dengan membuat dokumen di pegboard dan menyesuaikan catatan lain di 

bawah dokumen, perusahaan dapat mencatat transaksi lebih efisien. Sistem ini 

memungkinkan satu cek ditulis dalam setiap jurnal pembayaran tunai dan memeriksa 

catatan simultan. Meskipun beberapa dari sistem ini masih digunakan sampai 

sekarang, komputer membuatnya using (Yahyuni, Jaya, & Hati, 2012) . 

Perkembangan komputer pribadi (PC) pada tahun 1976 dan meluasnya 

penggunaan komputer 10 tahun kemudian telah secara dramatis mengubah sistem 

akuntansi untuk usaha kecil dan menengah. Kuantitas dan kualitas perangkat lunak 
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akuntansi komputer dan kemampuan komputer pribadi semakin meningkat  (Astutin, 

2017). Pada 1990-an, biaya komputer dan perangkat lunak akuntansi telah berkurang 

secara signifikan, paket perangkat lunak akuntansi telah menjadi semakin berorientasi 

pelanggan, dan fungsi komputer telah berkembang begitu pesat sehingga banyak 

pengusaha kecil telah beralih ke komputerisasi akuntansi. Namun, beberapa pemilik 

usaha kecil masih menggunakan sistem manual karena sudah terbiasa, dan yang 

masih menggunakan sistem manual mungkin belum menerima pembelajaran 

komputer (Astuti, 2010). Terlepas dari sistem, fitur akuntingnya meliputi: pengujian, 

dan pengamatan, identifikasi, pencatatan peristiwa ekonomi, klasifikasi, pengukuran 

ringkasan, pelaporan peristiwa ekonomi dan interpretasi laporan keuangan (Bahari, 

Dwiatmanto, & Endang, 2017). 

 

2.3  Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi adalah kumpulan tahap-tahap (beberapa selama periode dan 

beberapa pada akhir periode) yang dilaksanakan selama periode akuntansi untuk 

menganalisis, mencatat, mengklasifikasikan, merangkum, dan memberikan informasi 

keuangan yang berguna untuk penyusunan laporan keuangan (Halim, 2004). Sebelum 

dapat membayangkan delapan langkah dari siklus akuntansi, harus dapat 

mengidentifikasi transaksi. Transaksi bisnis adalah peristiwa terukur yang dapat 

memengaruhi situasi keuangan perusahaan (Dadang Haryanto, 2017).  

Dan beberapa unsur dan langkah-langkah dari siklus akuntansi yang 

dijelaskan diatas dapat dibahas sebagai berikut: 
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1. Mengidentifikasi dan Pencatatan Transaksi 

Tahap pertama dalam siklus akuntansi adalah menganalisa operasi ekonomi 

perusahaan dan memutuskan apakah perlu melakukan pencatatan atau tidak. 

2. Penjurnalan 

Pencatatan terhadap transaksi dan peristiwa yang terjadi kedalam suatu akun transaksi. 

3. Posting 

Posting adalah proses mentransfer semua entri akuntansi ke buku besar, termasuk 

jumlah debit dan kredit untuk setiap entri akuntansi di jurnal, berdasarkan pada 

dokumen akuntansi yang sama, dalam arah pinjaman yang sama, jumlah yang sama 

Dalam periode akuntansi yang sama, itu termasuk dalam akun yang relevan dari buku 

besar umum dan buku besar terperinci. 

4. Neraca Saldo 

Pada akhir periode akuntansi tertentu, setelah semua akun diposkan, spreadsheet pra-

penyesuaian harus disiapkan. Saldo percobaan adalah tabel yang mencantumkan 

semua akun di buku besar dan saldo mereka. Kita dapat menggunakan saldo 

percobaan untuk memverifikasi apakah jumlah debit dan kredit dalam buku sama. 

Tetapi neraca saldo percobaan tidak membuktikan bahwa semua transaksi telah 

dicatat, dan itu tidak membuktikan bahwa pembukuannya sepenuhnya benar. Karena 

beberapa kesalahan tidak ditemukan dalam neraca percobaan, seperti posting 

berulang, kehilangan seluruh klasifikasi akuntansi, pemberi pinjaman terbalik ketika 

memposting, kesalahan akun, dan sebagainya. 
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5. Jurnal Penyesuaian 

Penyesuaian akun aset atau kewajiban dengan jumlah yang benar diakhir periode 

akuntansi dan menentukan jumlah penghasilan dan imbalan yang sesuai dengan 

laporan laba rugi pada setiap periode akutansi. 

6. Laporan Keuangan 

Pada akhir setiap periode akuntansi, perusahaan harus menyiapkan laporan keuangan 

yang mencerminkan status finansial perusahaan, hasil operasi dan arus kas selama 

periode akuntansi. Laporan finansial mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan 

arus kas.  

7. Jurnal Penutup 

Penutupan mencakup penyerahan aset dan hutang, akun ekuitas pemilik, dan akun 

pendapatan dan beban. Akun-akun aset , hutang dan ekuitas pemilik dianggap sebagai 

akun nyata, dan saldo akhir mereka umumnya harus dibawa ke periode berikutnya, 

dengan tujuan membuat catatan terus menerus. Untuk akun pendapatan dan 

pengeluaran sebagai akun virtual, mereka tidak memiliki saldo setelah carry-over.  

 

Gambar 2  Siklus Akuntansi , sumber:(Halim, 2004). 
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2.2.3  Pelaporan Keuangan 

Laporan finansial merupakan bentuk akuntansi yang disediakan oleh 

perusahaan yang didasarkan pada standar akuntansi dan mencerminkan bisnis dan 

status keuangan perusahaan di masa lalu. laporan finansial yang lengkap minimal 

harus mencakup: neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas,  laporan perubahan 

ekuitas pemilik (Maith, 2013).  

Laporan finansial adalah bagian utama dari laporan tahunan.Selain laporan 

finansial, laporan tahunan juga mencakup informasi tentang laporan direktur dan 

analisis manajemen. Dan ada beberapa kegunaan dan tujuan dari pembuatan laporan 

keuangan dijelaskan sebagai berikut (Sulistyowati, 2015): 

1. Memberikan pemilik dan investor tentang informasi realitas bisnis dan kinerja 

keuangan masa lalu. Tetapi pada kenyataannya, jarang memberikan informasi 

yang cukup, tetapi dapat membantu dalam membentuk penilaian yang konklusif 

pada kinerja perusahaan, memberikan petunjuk penting tentang operasi 

perusahaan, dan menyelidiki manajemen atau penipuan. 

2. Pemilik perusahaan dan investor memberikan target kinerja yang ditetapkan 

sambil memberlakukan batasan pada manajer bisnis. 

Laporan keuangan terus berkembang karena komunitas bisnis menuntut tingkat 

pengungkapan informasi akuntansi yang lebih tinggi. Suatu laporan keuangan yang 

lengkap terdiri atas (Fadlol, Kartini, & Kantun, 2018): 

1. Neraca 

Neraca adalah tabel perbandingan semua aset dan kewajiban perusahaan pada 

tanggal tertentu, seperti akhir tahun, akhir musim, dan akhir bulan, yang merinci 
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status keuangan perusahaan saat ini dan mencerminkan kewajiban perusahaan 

saat ini. Jika sebuah perusahaan memiliki terlalu banyak hutang, itu pasti akan 

membatasi perkembangannya. Pemegang saham tentu saja enggan untuk membeli 

saham perusahaan. 

2. Laporan Laba Rugi 

Laporan Laba Rugi mencerminkan laba yang telah diperoleh perusahaan dalam 

periode waktu tertentu dan merupakan perwujudan dari profitabilitas perusahaan. 

Secara umum, perusahaan dengan profitabilitas yang kuat menunjukkan bahwa 

perusahaan berfungsi dengan baik dan sahamnya memiliki ruang apresiasi yang 

besar di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan dengan profitabilitas yang lebih 

kuat lebih disukai oleh investor. 

3. Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas merupakan formulir yang mencerminkan likuiditas perusahaan, 

yang merupakan pelengkap laporan laba rugi dan neraca, yang dapat digunakan 

untuk menilai arus kas dari rekening giro perusahaan. 

4. Laporan Perubahan Modal 

Pernyataan perubahan ekuitas Ini mencerminkan perubahan dalam jumlah total 

ekuitas pemilik (ekuitas pemegang saham) pada periode berjalan, termasuk 

perubahan struktural, terutama keuntungan yang langsung dicatat dalam ekuitas 

pemilik. Dan kerugian. 

5. Laporan Atas Laporan Keuangan 

Catatan untuk laporan keuangan pada umumnya meliputi hal-hal berikut: 

informasi dasar perusahaan, dasar pembuatan laporan keuangan, pernyataan 

David Evan. Pembuatan Sistem Penjualan, Pembelian Serta Laporan Keuangan pada Toko J&M Collection. 
UIB Repository©2019



14 

 

 
  Universitas Internasional Batam 

kepatuhan dengan standar akuntansi untuk bisnis, kebijakan akuntansi penting 

dan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan estimasi akuntansi, 

dan penjelasan tentang koreksi kesalahan. Deskripsi item laporan penting. 
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