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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Reeve, Warren dan Duchac (2010) mengatakan bahwa akuntansi bisa 

diartikan seperti sistem penyedia informasi dengan bentuk sajian berbentuk 

laporan yang dapat digunakan penguna laporan agar dapat memahami lebih lanjut 

tentang ekonomi dan kondisi bisnis biasanya disebut dengan bahasa bisnis 

Pernyataan mengenai akuntansi oleh American Institute of Certified Public 

Accountant mengatakan apabila terdapat tindakan yang berguna untuk menyajikan 

informasi kuantitatif khususnya bersifat keuangan yang berasal dari kesatuan 

ekonomi serta menjadi alat penentuan keputusan atas suatu keadaan maka dapat 

dikatakan bahwa itu merupakan akuntansi. 

Kieso, Weygandt dan Warfield (2014) mengatakan jika akuntansi 

didefinisikan dapat menjelaskan 3 karakteristik utama secara rinci mengenai 

akuntansi sendiri yang secara singkat dikatakan bahwa akuntansi merupakan suatu 

tahap dalam pengidentifikasian, pengukuran dan komunikasi informasi ekonomis. 

2.2 Sistem Akuntansi 

2.2.1 Pengertian Sistem Akuntansi 

Sistem adalah satu kesimpulan penelitian yang bersatu berkelompok demi 

mencapai tujuan tertentu (Hartono, 2005). Mulyadi (2013) mendefinikasikan 

sistem akuntansi sebagai alat yang menyajikan data isian yang berwujud 

kesimpulan dan laporan yang menyajikan informasi keuangan yang tersusun 

secara aktual dapat dipercaya dan tepat waktu. 
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Menurut Kieso et al. (2016) tujuan dari sistem akuntansi ialah menyediakan 

data keuangan yang berguna bagi pihak perusahaan maaupun pihak eksternal yang 

bermula dari pengumpulan transaksi hingga pengolahan data transaksi yang 

tersedia. 

 

2.2.2  Tujuan Sistem Akuntansi 

 Tujuan sistem akuntansi adalah membenahi data yang sebelumnya telah 

tersedia, menyajikan data untuk pengelola usaha, menjadikan pengendalian dan 

pengevaluasian internal yang semakin baik dan juga pengurangan biaya dalam 

proses pencatatan akuntansi (Mulyadi, 2013).   

 Menurut Belverd, Needles dan Powers (2013) yang dimaksud pengendalian 

internal ialah tahapan dalam mengurangi kekeliruan material dengan mengunakan 

laporan keuangan dan catatan akuntansi agar aset perusahaan dapat dipastikan 

terlindungi 

 Sistem pengendalian internal merupakan kumpulan struktur organisasi, 

metode, ukuran yang berguna untuk meningkatkan kebijakan dan efisiensi 

manajemen, mempertahankan kekayaan entitas, kepastiaan keakuratan data 

akuntansi (Mulyadi, 2013).  

 

2.2.3 Unsur – Unsur Sistem Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2016) ada 5 unsur utama dalam sistem akuntansi, yakni:  

1. Formulir  

Didefinisikan sebagai dokumen yang dijadikan alat untuk perekaman 

penginputan transaksi 
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2. Jurnal 

Dokumen yang menjadi tempat pertama untuk mencatat, 

mengelompokkan dan menyimpulkan data.  

3. Buku Besar  

Dokumen ini berfungsi untuk membuat kesimpulan data yang diinput 

berdasarkan data yang ada di jurnal. 

4. Buku Pembantu  

Dokumen ini mejadi alat yang menerangkan lebih lanjut informasi data 

yang ada di buku besar 

5. Laporan Hasil  

Dokumen ini merupakan proses akhir dari laporan akuntansi yang 

menunjukkan hasil yang kita inginkan. 

 

2.3 Siklus Akuntansi  

 Siklus akuntansi menurut Kieso et al. (2016) ialah suatu tahap pencatatan 

informasi transaksi keuangan pada suatu periode tertentu secara berturut-turut 

dilakukan. Siklus akuntansi akan berjalan periodik, dengan kata lain apabila 

periode yang ditetapkan telah berlalu maka akan diulang kembali pada proses 

awal begitu seterusnya. Beberapa proses yang dijalankan dalam terbentuknya 

siklus akuntansi yang tepat, yakni: 

1. Analisis dan penyatatan transaksi dari berkas menuju jurnal. 

2. Penginputan transaksi ke buku besar. 

3. Penggabungan akun dalam neraca. 

4. Analisa dan pencatatan jurnal penyesuaian. 
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5. Persiapkan neraca lajur. 

6. Pemindahan nominal pada jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. 

7. Penghimpunan pada neraca setelah proses penyesuaian 

8. penyajian laporan keuangan. 

9. Pembuatan jurnal saldo nominal yang berfungsi untuk menutup nilai yang 

ada, kemudian input dibuku besar 

10. Penyajian kembali neraca saldo sesudah penutup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Gambar 1 Siklus akuntansi, Sumber:  Kieso et al (2014) 
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2.4 Laporan Keuangan 

2.4.1  Pengertian Laporan Keuangan 

 Berdasarkan pernyataan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan 

Akuntan Indonesia (2018) dikatakan laporan keuangan merupakan kumpulan 

informasi tertulis pada perusahaan yang menguraikan kinerja perusahaan 

berdasarkan suatu periode akuntansi yang bermanfaat bagi pemilik, pihak bank, 

kreditor ataupun pihak lain yang berkepentingan terhadap hal yang menyangkut 

entitas tersebut. 

 

2.4.2  Karakteristik Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan adalah hal terpenting dalam akuntansi. Penyusunan 

laporan harus sesuai dengan karakteristik yang ditetapkan Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK), yakni: 

1. Mudah Dipahami (Understandability)  

2. Relevan 

3. Keandalan (Reliability) 

4. Dapat dibandingkan (Comparability) 
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Gambar 2 Karakteristik laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan 

per 1 Januari 2017, sumber: www.iaiglobal.or.id 

 

2.4.3 Pengakuan dalam Laporan Keuangan 

  Syarat pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan dan beban 

menurut SAK EMKM (2018) mempunyai dasar dan prinsip pervasif berdasarkan 

susunan kerangka dan penyajiannya terhadap laporan keuangan. Pembuatan 

laporan keuangan menerapkan dasar akrual yang berarti dicatat pada saat 

terjadinya peristiwa.  

Ada beberapa akun yang digunakan dalam laporan keuangan. Berikut 

merupakan definisi dari setiap akun: 

a. Aset  

Aset adalah suatu sumber daya yang dikuasai oleh suatu entitas sebagai 

akibat dari kejadian masa lampau yang memberikan manfaat ekonomis di 

masa mendatang. 

b. Liabilitas 

Liabilitas atau yang biasa dikenal dengan hutang adalah kewajiban masa 

kini yang berasal dari peristiwa masa lampau yang berakibat keluarnya uang 

apabila dilakukan penyelesaian kewajiban.  

c. Ekuitas  

Ekuitas atau yang biasa dikenal dengan modal merupakan hak kepemilikan 

perusahaan pada aset perusahaan setelah pengurangan liabilitas 

d. Penghasilan 
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Penghasilan atau dengan kata lain pendapatan merupakan kenaikan manfaat 

ekonomi dimasa depan yang memiliki pengaruh pada peningkatan aset 

maupun penurunan liabilitas.  

e. Beban 

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi di masa depan terkait 

naiknya liabiltas maupun turunnya aset demi berjalannya keberlangsungan 

hidup perusahaan.  

 

2.4.4 Proses Penyajian Laporan Keuangan  

Laporan keuangan disajikan dengan laporan minimum yakni: 

1. Laporan Posisi Keuangan 

2. Laporan Laba Rugi 

3. Catatan atas Laporan Keuangan 

 

2.4.5 Tujuan Laporan Keuangan 

 Tujuan laporan keuangan yang diungkapkan oleh Ningtiyas (2017) adalah 

untuk menyajikan posisi keuangan perusahaan beserta kinerja perusaahan untuk 

penentuan keputusan bagi yang berkepentingan serta pemenuhan informasi 

perusahaan.  
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