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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi didefinisikan sebagai seni mencatat, mengklasifikasi, 

meringkas, dan menafsir kegiatan, transaksi atau peristiwa finansial perusahaan 

yang  memberikan informasi kuantitatif guna untuk dijadikan bekal dalam rangka 

membuat keputusan (Lim, 2013). Informasi yang dihasilkan sangat penting karena 

merupakan salah satu aspek penetapan keputusan yang akan mempengaruhi 

kompetensi ekonomi dan kelangsungan hidup perusahaan. 

Para peneliti mempunyai pemahaman yang berbeda-beda terhadap 

definisi akuntansi. Ghasemi, Shafeiepour, Aslani, dan Barvayeh (2011) 

memberikan pernyataan bahwa akuntansi adalah sistem yang digunakan 

perusahaan untuk mengukur kinerja keuangannya melalui hasil pencatatan dan 

pengelompokkan semua transaksi ekonomi seperti aset, liabilitas, penjualan, 

pembelian berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Definisi akuntansi yang 

disampaikan oleh Wauran (2016) adalah sarana komunikasi yang menghubungkan 

para pebisnis, karena melalui akuntansi secara mayoritas informasi keuangan 

dapat dikomunikasikan. Komunikasi informasi dijadikan sebagai dasar penilaian 

kualitas suatu organisasi. Informasi keuangan dikatakan berkualitas jika dapat 

memberikan pengaruh yang kuat pada keputusan yang akan dibuat investor. 

Berdasarkan uraian di atas, akuntansi dapat dideskripsikan sebagai 

sebuah keterampilan yang dikembangkan melalui rangkaian kegiatan akuntansi 

dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap perusahaan hingga membentuk keluaran 

berupa laporan keuangan. Pihak internal dan eksternal perusahaan membutuhkan 

laporan keuangan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan pergerakan 

perusahaan dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Salim (2015) 

menyatakan bahwa  akuntansi terdiri atas 3 kegiatan utama, antara lain: 

1. Kegiatan identifikasi yaitu mengenali transaksi-transaksi ekonomi dalam 

sebuah perusahaan. 

2. Kegiatan pencatatan yaitu kegiatan mendokumentasi transaksi-transaksi 

yang telah diidentifikasi secara sistematis dan kronologis. 
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3. Kegiatan komunikasi yaitu kegiatan untuk membahas informasi 

akuntansi yang dihasilkan dalam bentuk laporan keuangan kepada pihak 

yang bersangkutan. 

 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Patel (2015) Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah formasi 

yang diterapkan bisnis untuk mengelompokkan, mengarsip, mengendalikan, 

mengolah data finansial hingga membentuk sebuah informasi. Sistem informasi 

akuntansi telah menciptakan manfaat signifikan bagi departemen akuntansi yaitu 

mempersingkat waktu yang dibutuhkan oleh akuntan dalam menyiapkan dan 

menyajikan informasi keuangan kepada manajemen dan pemangku kepentingan 

(Ghasemi et al., 2011). 

Soudani (2012) mengusulkan bahwa SIA merupakan kombinasi antara 

bidang sistem informasi dan teknologi, kemudian dirancang untuk membantu 

dalam pengelolaan dan pengendalian data yang bersangkutan dengan aspek 

keuangan organisasi. Data keuangan tersebut diperlukan manajer keuangan untuk 

menilai histori kinerja perusahaan dan merencanakan strategi untuk ke depannya. 

Penerapan SIA yang optimal dalam suatu organisasi akan memperoleh 

keuntungan utama, yaitu adaptasi terhadap globalisasi yang lebih baik, 

pengelolaan transaksi yang cenderung memenuhi prinsip kewajaran dan tingkat 

daya saing yang tinggi. 

Sistem informasi akuntansi harus dapat diimplementasikan secara efektif 

dan efisien supaya perusahaan memperoleh informasi yang berkualitas. Lim 

(2013) menegaskan bahwa secara umum entitas bisnis menggunakan tiga jenis 

sistem informasi akuntansi, diantaranya: 

1. Sistem manual yaitu sistem sistem yang menggunakan jurnal dan buku 

besar berbasis kertas, serta bergantung pada pemrosesan manusia. 

2. Sistem transaksi sistematis yaitu sistem dengan bantuan teknologi 

komputer dalam menata penjurnalan, mencetak daftar transaksi yang 

terperinci dan menyiapkan laporan keuangan.  
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3. Sistem berbasis data yaitu sistem yang mengumpulkan dan 

menghubungkan semua data finansial serta non-finansial entitas untuk 

mempermudah pengguna memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

Perusahaan perlu untuk mendokumentasikan segala informasi yang 

menyangkut kegiatan bisnisnya seperti persediaan, karyawan, dan konsumen. 

Data yang dicatat pada komputer akan diarsip dalam fields berupa catatan 

perusahaan. SIA mempunyai berkas induk (master file) yang berfungsi sebagai 

buku besar untuk mendokumentasikan seluruh informasi perusahaan. Transaksi 

ekonomi perusahaan dicatat dan dijalankan melalui berkas transaksi (transaction 

file). Kumpulan file yang serasi dan berkorelasi disebut basis data (database) 

(Romney & Steinbart, 2018). 

Software yang digunakan untuk mendukung perancangan luaran proyek 

kerja praktik yaitu Microsoft Office Access. Romney dan Steinbart (2018) 

menegaskan bahwa ada poin-poin yang perlu diketahui dalam merancang sistem 

informasi akuntansi, dan poin tersebut juga merupakan elemen-elemen utama 

yang wajib dirancang untuk membentuk sebuah sistem pada Microsoft Office 

Access, yaitu: 

1. Tabel, kumpulan fields yang dijadikan lokasi penyimpanan kumulatif 

data perusahaan yang sejenis. 

2. Query, bahasa yang digunakan untuk mengaplikasikan database, 

sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Pengguna dapat 

memasukkan kriteria pada query yang dibuat, sehingga query akan 

menguasai, menganalisa, serta mempresentasikan sesuai permintaan. 

3. Relationship, fitur yang digunakan untuk mengilustrasikan hubungan dari 

beberapa database. Ilustrasi tersebut mengindikasikan formasi dan 

korelasi penting antara satu tabel dengan tabel lainnya.  

4. Form, tampilan formulir yang berfungsi untuk memasukkan dan 

mengubah data dalam suatu database. Tampilan formulir merupakan 

jembatan yang menghubungkan pengguna dengan sistem. 

5. Report, elemen terakhir pada sistem yang berperan sebagai 

mempresentasikan dan mencetak data ke dalam bentuk laporan.  
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2.3 Pencatatan Akuntansi 

Pencatatan akuntansi mencakup transaksi bisnis sehari-hari perusahaan 

misalnya transaksi sehubungan dengan penerimaan dan pengeluaran. Pencatatan 

akuntansi juga dapat meliputi daftar aset dan kewajiban perusahaan (Abdul-

rahamon, 2014). Tujuan dari pencatatan ini adalah membantu perusahaan untuk 

mengevaluasi kinerja mereka dalam periode waktu tertentu biasanya pada akhir 

periode keuangan. 

Fitriastuti dan Sari (2017) menyampaikan bahwa sebagian besar 

perusahaan melakukan pencatatan transaksi ekonominya dengan menggunakan 

sistem double entry (tata buku berpasangan) dan metode accrual basis. Sistem 

double entry merupakan sistem pencatatan transaksi secara berpasangan yakni sisi 

debit dan kredit untuk menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Metode 

accrual basis adalah metode yang melakukan penjurnalan saat terjadinya transaksi 

walaupun belum ada aliran fisik kas. 

Setiap perusahaan mempunyai karakteristik, ukuran maupun bentuk yang 

berbeda, namun menerapkan persamaan akuntansi yang sama (Weygandt et al., 

2012). Persamaan akuntansi menyediakan kerangka kerja yang dijadikan pedoman 

bagi perusahaan untuk mendokumentasikan dan menyimpulkan peristiwa 

ekonomi. Proses akuntansi mencakup aktivitas yang dapat dikelompokkan 

menjadi dua unsur dasar, yaitu apa yang dimiliki dan apa yang menjadi 

kewajiban. Apa yang dimiliki dikategorikan dalam kelompok aset dan apa yang 

menjadi kewajiban dikategorikan dalam kelompok liabilitas dan ekuitas. 

Hubungan ketiga elemen tersebut membentuk sebuah kerangka dasar dalam 

pencatatan akuntansi (Fitriastuti & Sari, 2017). 

 

 

Aset merupakan fondasi dalam sebuah perusahaan yang digunakan untuk 

mengoperasikan bisnis operasionalnya. Aset memiliki spesifikasi sebagai 

kapasitas untuk memberikan layanan atau manfaat di masa mendatang. Aset 

perusahaan dapat diklaim oleh kreditor dan pemilik. Kreditor memaksakan 

likuidasi bisnis yang tidak melunasi utangnya melalui jalur hukum, dalam 

peraturan yang berlaku menetapkan bahwa perusahaan harus membayar klaim 
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kreditor sebelum klaim kepemilikan, sehingga dalam persamaan akuntansi, 

liabilitas selalu ditampilkan sebelum ekuitas (Weygandt et al., 2012). 

 

2.4 Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi diartikan sebagai proses mengolah data keuangan 

mentah hingga menjadi informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan 

keuangan. Prosesnya melingkupi pembuatan transaksi bisnis, menganalisis, dan 

mencatat transaksi ke dalam jurnal, transaksi di-posting dari jurnal ke buku besar, 

menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian, membuat jurnal penyesuaian, 

posting penyesuaian dari jurnal ke buku besar, menyiapkan neraca saldo setelah 

penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan, membuat jurnal penutupan, posting 

entri penutup dari jurnal ke buku besar, dan menyiapkan neraca saldo pasca 

penutupan (Abdul-rahamon, 2014).  

Siklus akuntansi adalah gambaran yang memuat prosedur atas proses 

pembuatan dan pembentukan laporan keuangan. Siklus akuntansi pada dasarnya 

dikelompokkan menjadi 3 tahapan, yaitu: 

1. Tahap pencatatan transaksi 

Tahap ini diawali dengan mengidentifikasi terjadinya transaksi yang akan 

memunculkan dokumen. Dokumen terbagi menjadi dokumen eksternal berupa 

dokumen sumber dan didampingi dengan pembuatan dokumen internal 

perusahaan. Berdasarkan dokumen tersebut, akuntan akan melakukan analisis dan 

mencatat transaksi ke jurnal dengan menggunakan sistem pencatatan double entry. 

Langkah selanjutnya yaitu mencatat jurnal ke dalam buku besar, dan saldo setiap 

akun dalam buku besar akan menghasilkan sebuah laporan awal yang disebut 

neraca saldo. 

2. Tahap pencatatan penyesuaian 

Tahap pencatatan penyesuaian dilakukan ketika neraca saldo mengalami 

perubahan yang timbul karena perubahan kondisi perusahaan, kebijakan internal 

perusahaan, kondisi tidak terduga dengan pihak eksternal, dan pengukuran sebuah 

akun (misalnya penyusutan aset dan analisa umur piutang). Akuntan akan 

melakukan proses perubahan yang disebut penyesuaian terhadap neraca saldo, dan 

saldo yang telah disesuaikan akan menghasilkan laporan yang disebut neraca 
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saldo setelah penyesuaian. Langkah selanjutnya, akuntan akan menyediakan 

kertas kerja atau neraca lajur (opsional). 

3. Tahap pelaporan 

Tahap pelaporan dilakukan setelah perusahaan menyesuaikan neraca 

saldo dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya, yaitu menyediakan laporan 

keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, 

laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Tahap pelaporan juga mencakup 

pencatatan jurnal penutup dalam laporan laba rugi, menyesuaikan ke dalam saldo 

laba ditahan di laporan posisi keuangan, setelah itu menyajikan proses terakhir 

siklus akuntansi yaitu laporan neraca saldo setelah tutup buku. 

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi, sumber: (Warren et al., 2014). 

 

2.5 Jurnal dalam Akuntansi 

Jurnal merupakan buku catatan yang berisi daftar kronologis transaksi 

dan peristiwa ekonomi perusahaan (Skousen & Walther, 2010). Sebagian besar 

perusahaan memiliki lebih dari satu jenis jurnal, jenis yang paling sederhana dan 

paling fleksibel adalah jurnal umum. Bisnis juga akan memiliki beberapa jurnal 

dengan tujuan khusus, masing-masing untuk mencatat transaksi umum, seperti 

penjualan kredit, pembelian kredit, penerimaan kas, dan pengeluaran uang secara 

tunai. 
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2.5.1 Jurnal Umum 

Jurnal umum merupakan bentuk jurnal paling dasar dalam pencatatan 

akuntansi perusahaan, dimana jurnal ini berkontribusi dalam mengungkapkan efek 

debit kredit dari suatu transaksi, menyediakan berkas transaksi secara berkala, dan 

membantu meminimalisasi terjadinya kesalahan melalui perbandingan antara sisi 

debit kredit setiap transaksi (Weygandt et al., 2012). Transaksi yang tidak dapat 

dimasukkan ke dalam jurnal khusus akan dicatat pada jurnal ini, termasuk 

mengoreksi, menyesuaikan, dan menutup entri. 

2.5.2 Jurnal Khusus Penjualan 

Jurnal khusus penjualan adalah jurnal yang dicatat ketika terjadi 

penjualan secara kredit. Keunggulan yang dirasakan yaitu dapat mempersingkat 

waktu dan meminimalisasi kesalahan dalam pencatatan, karena tidak perlu 

mencatat setiap entri melainkan hanya perlu merekap hasil total dari penjualan ke 

buku besar (Weygandt et al., 2012). 

2.5.3 Jurnal Khusus Penerimaan Kas 

Jurnal khusus penerimaan kas dicatat ketika perusahaan menerima kas 

secara tunai. Transaksi tersebut dapat berupa penjualan barang dagangan secara 

tunai, koleksi piutang dagang, dan menerima uang dari pinjaman bank (Weygandt 

et al., 2012).  

2.5.4 Jurnal Khusus Pembelian 

Jurnal khusus pembelian dilakukan ketika perusahaan membeli barang 

dagang dengan metode kredit (Weygandt et al., 2012). Jurnal ini tidak mencakup 

pembelian kredit yang bukan merupakan barang dagangan dan pembelian secara 

kas. 

2.5.5 Jurnal Khusus Pengeluaran Kas 

Jurnal khusus pengeluaran kas bertujuan untuk merekam transaksi yang 

berhubungan dengan pembayaran secara tunai atas keperluan perusahaan 

(Weygandt et al., 2012). Jurnal ini tidak mencakup pembelian barang selain 

barang dagangan dan pembelian secara kas. 

2.5.6 Jurnal Penyesuaian 

Jurnal penyesuaian dicatat berdasarkan hasil analisis dan pembaruan 

akun-akun di akhir periode sesuai dengan perubahan kondisi perusahaan atau 
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lainnya sebelum menyediakan laporan keuangan (Fitriastuti & Sari, 2017). Jurnal 

penyesuaian mempengaruhi sekurang-kurangnya satu akun dalam laporan laba 

rugi (pendapatan/beban) dan laporan posisi keuangan (aset/liabilitas). 

2.5.6.1 Jurnal Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka 

Beban dibayar dimuka adalah beban yang dikeluarkan perusahaan 

dengan manfaat lebih dari satu periode, misalnya beban sewa dan asuransi. 

Sebagian beban yang dibayar dimuka akan digunakan atau kadaluarsa, sehingga 

memerlukan jurnal penyesuaian pengurangan aset untuk memaparkan jumlah 

yang tersisa pada akun aset dan peningkatan biaya guna mengungkapkan biaya 

yang berlaku untuk periode akuntansi yang sekarang (Weygandt et al., 2012). 

Beban asuransi (Dr) 

Asuransi dibayar dimuka (Cr) 

2.5.6.2 Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka  

Pendapatan dibayar dimuka adalah penghasilan yang diterima sebelum 

menyerahkan barang atau memberikan pelayanan. Pendapatan ini dikategorikan 

sebagai liabilitas yang harus dituntaskan entitas. Pendapatan diakui ketika 

perusahaan telah menuntaskan kewajibannya. Entri penyesuaian dibuat untuk 

mencatat pendapatan yang diperoleh selama periode tersebut dan untuk 

menunjukkan liabilitas yang tersisa pada akhir periode akuntansi (Weygandt et 

al., 2012). 

Pendapatan diterima dimuka (Dr) 

Pendapatan (Cr) 

2.5.6.3 Jurnal Penyesuaian Beban Terutang 

Beban terutang adalah beban yang dikeluarkan tetapi masih belum 

dibayarkan atau dicatat pada tanggal laporan saat itu. Contoh umum dari beban 

terutang antara lain bunga, pajak, dan gaji. Penyesuaian dilakukan pada biaya 

yang masih harus dibayar untuk mencatat kewajiban yang ada pada tanggal neraca 

dan mengidentifikasi biaya yang berlaku untuk periode sekarang (Weygandt et al., 

2012).  

Beban gaji (Dr) 

Utang gaji (Cr) 
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2.5.6.4 Jurnal Penyesuaian Pendapatan Belum Diterima 

Pendapatan belum diterima adalah pendapatan yang diterima tetapi 

belum dicatat pada laporan periode itu. Setiap pendapatan yang diperoleh tetapi 

tidak dicatat selama periode akuntansi memerlukan entri penyesuaian yang 

mendebit akun aset dan mengkredit akun pendapatan (Weygandt et al., 2012).  

Piutang (Dr)  

Pendapatan (Cr) 

2.5.6.5 Jurnal Penyesuaian Penyusutan  

Penyusutan adalah jumlah yang dialokasikan atau pengakuan beban dari 

aset jangka panjang perusahaan selama estimasi masa manfaatnya. Sebuah 

perusahaan biasanya memiliki berbagai aset yang berumur panjang, seperti 

bangunan, peralatan, dan kendaraan bermotor. Aset yang memberikan manfaat 

dan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan tersebut akan menurun selama 

masa manfaat aset, sehingga perusahaan perlu untuk mengalokasikan sebagian 

dari beban ini sebagai beban selama setiap periode masa manfaat aset. Jurnal 

penyesuaian dibuat dengan akun kontra aset yang biasanya disebut akumulasi 

penyusutan guna mewakili jumlah total biaya aset yang dibebankan oleh 

perusahaan (Weygandt et al., 2012). 

Beban penyusutan (Dr) 

Akumulasi penyusutan (Cr) 

 

2.6 Buku Besar 

Buku besar adalah buku yang berisi rekapan saldo setiap akun untuk 

transaksi bisnis perusahaan. Buku besar dicatat secara berkala dan merupakan 

tujuan akhir dari semua entri yang dicatat dalam buku-buku pembantu 

(Abdulraheem et al., 2012).  

2.6.1 Buku Besar Umum 

Buku besar umum adalah buku besar yang digunakan untuk memperbarui 

setiap akun perusahaan. Perusahaan menyusun buku besar umum berdasarkan 

urutan proses penyajian laporan keuangan, yaitu diawali dari akun posisi 

keuangan yang terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas dan dilanjutkan dengan 

pendapatan dan beban (Weygandt et al., 2012) . 
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2.6.2 Buku Besar Pembantu Piutang 

Buku besar pembantu piutang adalah buku besar yang berisi akun dari 

semua piutang dagang perusahaan secara individual. Buku besar ini 

mengumpulkan data transaksi setiap pelanggan yang disusun sesuai abjad 

(Weygandt et al., 2012). 

2.6.3 Buku Besar Pembantu Utang 

Buku besar pembantu utang adalah buku besar yang berisi akun dari 

semua utang dagang perusahaan secara individual. Buku besar pembantu utang 

merekap data transaksi setiap kreditor berdasarkan urutan abjad (Weygandt et al., 

2012). 

 

2.7 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan sarana utama untuk mengomunikasikan 

informasi ekonomi dan keuangan kepada mereka yang memiliki minat dalam 

bisnis. Laporan keuangan umumnya saling berkaitan, sehingga ketika salah satu 

laporan terjadi kesalahan maka akan berpengaruh pada laporan keuangan lainnya 

(Fitriastuti & Sari, 2017).  

Elemen-elemen akuntansi mempunyai peranan yang penting untuk 

mempermudah dalam melakukan proses pencatatan. Christian dan Lüdenbach 

(2013) menyampaikan bahwa laporan keuangan memuat elemen-elemen 

akuntansi sebagai berikut: 

1. Aset 

Aset adalah sumber daya berupa barang fisik (seperti uang tunai dan 

perlengkapan) maupun barang tidak berwujud (seperti hak paten) yang 

dimiliki suatu perusahaan. McLaney dan Atrill (2010) menegaskan 

bahwa sebuah item dapat dikategorikan sebagai aset jika memiliki 

karakteristik berikut: (a) mempunyai manfaat di masa yang akan datang, 

(b) perusahaan memiliki hak untuk mengontrol sumber daya, (c) manfaat 

harus muncul dari beberapa transaksi atau peristiwa sebelumnya, dan (d) 

dapat diukur dalam hal moneter. 
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2. Liabilitas 

Liabilitas adalah kewajiban yang mewakili klaim semua individu dan 

organisasi, terlepas dari pemiliknya. Transaksi masa lalu yang 

menimbulkan liabilitas dapat berupa memasok barang atau meminjamkan 

uang kepada bisnis dan penyelesaiannya akan mengurangi aset entitas. 

3. Ekuitas 

Ekuitas adalah harta bersih yang dapat dikuasai perusahaan terlepas dari 

kewajibannya. Ekuitas disebut juga sebagai modal perusahaan. Elemen 

yang tercantum dalam modal antara lain modal saham, laba ditahan, dan 

elemen modal lainnya. 

4. Penghasilan 

Penghasilan adalah target setiap perusahaan yang diarahkan untuk 

memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Pencapaian target 

digambarkan melalui peningkatan dalam ekuitas melalui aktivitas 

penjualan produk atau layanan.  

5. Beban 

Beban adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kelancaran bisnis 

entitas dalam menghasilkan pendapatan. Beban dapat timbul sebagai 

akibat dari pemakaian jasa atau aset. 

Menyajikan laporan keuangan yang akurat merupakan tahap terpenting 

dalam siklus akuntansi. Weygandt et al. (2012) menyampaikan bahwa standar 

akuntansi menetapkan struktur penyusunan laporan keuangan dan secara 

konvensional terdiri dari: 

1. Laporan laba rugi komprehensif 

Laporan laba rugi komprehensif adalah ringkasan hasil operasi 

perusahaan yang memberikan informasi mengenai meningkat atau 

menurunnya pendapatan dan beban selama periode akuntansi. Perbedaan 

antara pendapatan dan beban diidentifikasi sebagai laba bersih atau rugi 

bersih (Skousen & Walther, 2010). Laporan laba rugi juga komprehensif 

menunjukkan apakah perusahaan mencapai sasaran profitabilitasnya, 

yaitu apakah perusahaan menghasilkan pendapatan yang layak 

(Weygandt et al., 2012). 
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2. Laporan perubahan modal 

Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan 

ekuitas pemilik selama periode akuntansi. Fitriastuti dan Sari (2017) 

menegaskan bahwa jumlah ekuitas dipengaruhi oleh tiga hal, antara lain 

(a) penambahan ekuitas oleh pemilik maupun investor lain, (b) laba/rugi 

sebagai hasil operasional perusahaan dalam suatu periode, dan (c) adanya 

pengambilan pribadi oleh pemilik (prive). 

3. Laporan posisi keuangan 

Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menguraikan kondisi 

posisi aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki perusahaan pada periode 

akuntansi. Laporan ini menyajikan informasi atas jenis dan jumlah 

sumber daya ekonomi yang dimiliki entitas yaitu aset, serta klaim 

terhadap sumber tersebut berupa liabilitas dan ekuitas (Fitriastuti & Sari, 

2017).  

4. Laporan arus kas 

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 

pergerakan aliran kas, dimana kas masuk berarti penerimaan, dan kas 

keluar yang berarti pembayaran dalam kegiatan operasional pada periode 

akuntansi. Laporan arus kas mengindikasikan kas yang dihasilkan operasi 

perusahaan serta transaksi yang berkenaan dengan investasi dan finansial 

perusahaan selama periode akuntansi (Weygandt et al., 2012). Laporan 

arus kas mengungkapkan: (a) pengaruh kas dari operasi perusahaan 

selama suatu periode, (b) transaksi investasi perusahaan, (c) transaksi 

finansial perusahaan, (d) kenaikan bersih atau penurunan kas selama 

periode tersebut, dan (e) jumlah uang tunai pada akhir periode. McLaney 

dan Atrill (2010) menjelaskan bahwa laporan arus kas terdiri atas 3 

kelompok, yaitu: 

a. Aktivitas operasional 

Laporan ini menguraikan arus masuk masuk atau keluar dari operasi 

perdagangan, setelah pembayaran pajak (atau penerimaan) dan uang 

tunai yang dibayarkan untuk memenuhi biaya keuangan sebagai 

keperluan dalam mendukung operasional perusahaan.  
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b. Aktivitas investasi 

Aktivitas investasi berkaitan pengeluaran tunai yang dilakukan untuk 

menambah aset tidak lancar dan penerimaan kas dari penjualan aset tidak 

lancar (seperti bangunan dan mesin). Bagian ini juga mencakup 

penerimaan kas dari investasi keuangan yang diadakan di luar 

perusahaan.  

c. Aktivitas finansial 

Laporan arus kas pada bagian ini berhubungan dengan pembiayaan 

jangka panjang perusahaan. Aktivitas finansial mencakup pergerakkan 

kas yang berkaitan dengan penanam modal, pembayaran dividen, dan 

transaksi saham lainnya.  

 

2.8 Persediaan 

2.8.1 Pencatatan Persediaan 

Menurut Weygandt et al. (2012), setiap perusahaan perlu menentukan 

jumlah persediaannya pada akhir periode akuntansi, baik dengan menggunakan 

sistem pencatatan perpetual maupun periodik. Sistem pencatatan perpetual 

mencatat pergerakan persediaan secara rutin setiap terjadi transaksi ekonomi. 

Perusahaan yang menggunakan sistem pencatatan perpetual, memanfaatkan fisik 

persediaan atas 2 dasar, yaitu untuk memeriksa keakuratan pencatatan persediaan 

berbasis perpetual, dan untuk menentukan  jumlah persediaan yang hilang karena 

bahan baku yang terbuang atau tercuri. Sistem pencatatan periodik mengontrol 

persediaan dengan cara mengukur dan menghitung persediaan yang tersisa di 

gudang pada akhir periode akuntansi. Perusahaan yang menggunakan sistem 

pencatatan ini menggunakan fisik persediaan untuk menentukan persediaan yang 

ada pada tanggal neraca, dan untuk menentukan harga pokok penjualan untuk 

periode tersebut. 

2.8.2 Pengukuran Persediaan 

Weygandt et al. (2012) menguraikan empat metode yang dapat 

digunakan dalam mengukur persediaan, diantaranya: 
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1. Metode identifikasi khusus 

Metode ini mewajibkan perusahaan mencatat biaya asli dari setiap item 

persediaan. Metode identifikasi khusus hanya mungkin terjadi ketika 

perusahaan menjual berbagai jenis barang tarif tinggi dan terbatas yang 

dapat diidentifikasi dengan jelas sejak saat pembelian hingga saat 

penjualan. Kelemahan dari metode ini adalah manajemen dapat 

memanipulasi laba bersih, seperti dapat meningkatkan laba bersih dengan 

menjual unit yang dibeli dengan biaya rendah, atau mengurangi laba 

bersih dengan menjual unit yang dibeli dengan biaya tinggi. 

2. Metode first in, first out (FIFO) 

Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang paling awal yang dibeli 

adalah yang pertama kali dijual. Berdasarkan metode FIFO, biaya barang 

paling awal yang dibeli adalah yang pertama kali diakui dalam 

menentukan harga pokok penjualan. 

3. Metode last in, first out (LIFO) 

Metode ini mengasumsikan bahwa barang terbaru yang dibeli adalah 

yang pertama kali dijual. Berdasarkan metode ini, biaya barang terakhir 

yang dibeli adalah yang pertama kali diakui dalam menentukan harga 

pokok penjualan. 

4. Metode average cost 

Metode ini mengasumsikan bahwa barang memiliki sifat yang serupa, 

sehingga perhitungan harga pokok penjualan didasarkan pada rata-rata 

tertimbang. Urutan biaya unit tidak akan mempengaruhi harga pokok 

penjualan, laba kotor, atau persediaan akhir. 

 

2.9 Penyusutan 

Seiring berjalannya waktu, kemampuan aset tetap (selain tanah) untuk 

memberikan manfaat melenyap. Berkurangnya kemampuan tersebut perlu 

dialokasikan dari biaya atau harga perolehan aset tetap ke akun beban secara 

sistematis yang menunjukkan berkurangnya nilai aset karena penurunan manfaat 

aset. Proses dari alokasi biaya ke beban dinamakan penyusutan (Fitriastuti & Sari, 

2017). Faktor-faktor yang menjadi penetapan jumlah beban penyusutan, yaitu: (a) 
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harga perolehan aset, (b) masa manfaat aset, dan (c) nilai residu atau nilai sisa 

aset. 

Setiap perusahaan memerlukan pencatatan penyusutan dalam 

menyiapkan laporan keuangannya. Penyusutan dapat dihitung dengan beberapa 

metode, namun hanya dua metode yang direkomendasikan oleh standar akuntansi 

yang berlaku dan disetujui dalam regulasi fiskal, yaitu metode garis lurus dan 

metode saldo menurun ganda (Fitriastuti & Sari, 2017). 

1. Metode garis lurus 

Metode ini menghitung nilai beban penyusutan yang tetap setiap 

tahunnya, dengan asumsi nilai manfaat aset berkurang dalam jumlah yang tetap.  

Beban penyusutan/tahun =  (harga perolehan - nilai residu)/masa manfaat 

2. Metode saldo menurun ganda 

Metode ini menghitung beban berkala yang semakin menurun dengan 

tarif penyusutan aset yang ditetapkan dua kali dari tarif metode garis lurus.  

Beban penyusutan/tahun =  (2 x tarif garis lurus) x nilai buku 

 

2.10 Sistem Pengendalian Internal 

Pengendalian internal adalah sebuah proses yang meliputi semua metode 

dan prosedur dalam organisasi untuk meminimalisasi penyalahgunaan aset dan 

meningkatkan efisiensi operasi. Pengendalian internal juga berperan dalam 

memastikan bahwa perusahaan menaati kebijakan atau peraturan yang berlaku 

untuk meningkatkan akurasi dan keandalan catatan akuntansinya (Weygandt et 

al., 2012). Menurut Romney dan Steinbart (2018), terdapat lima komponen yang 

dijadikan bahan pertimbangan dalam membangun struktur pengendalian internal, 

antara lain:  

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Komponen ini mencakup seluruh sikap karyawan termasuk kejujuran, 

disiplin, sopan santun, dan kapabilitas serta lingkungan kerjanya. Manajemen 

berperan untuk memperjelas mengenai nilai integritas perusahaan dan 

menekankan bahwa tidak ada toleransi untuk kegiatan yang merugikan 

perusahaan. 
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2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)  

Setiap perusahaan perlu untuk melakukan identifikasi, analisis, dan 

pengendalian terhadap risiko bisnis. Manajemen wajib untuk mengawasi 

transformasi dalam lingkungan eksternal maupun internal yang mungkin terjadi 

agar dapat mengendalikan risiko tersebut, sehingga tidak menghalangi tujuannya. 

3. Prosedur Pengendalian (Control Procedures) 

Prosedur pengendalian dirancang untuk mengurangi terjadinya 

kecurangan dalam perusahaan. Komponen ini membantu memastikan apakah 

tindakan yang diambil manajemen efektif dalam mengatasi risiko untuk mencapai 

tujuan organisasi.  

4. Infomasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Perusahaan melakukan pertukaran informasi dan komunikasi untuk 

mendukung kelancaran dalam mengatur operasional perusahaan. Pengendalian 

internal melalui komponen ini harus berlangsung secara internal dan eksternal, 

sehingga perusahaan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk 

mendukung kegiatan pengendalian tersebut. 

5. Pemantauan (Monitoring) 

Komponen ini bertujuan memberikan kepastian bahwa keempat 

komponen pengendalian internal ada, berjalan lancar, serta konsisten. Berdasarkan 

pemantauan secara rutin, manajemen dapat mengetahui kekurangan dalam sistem 

pengendalian internalnya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengendalian. 
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