BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Pengertian Akuntansi
American Institute of Certified Public Accountant seperti yang telah

disampaikan Riahi-Belkaoui (2006), akuntansi dapat dijelaskan suatu seni proses
mengidentifikasi, mengukur, dan penyampaian informasi financial sehingga bagi
pihak yang menggunakannya dapat memperoleh info yang penting yang dapat
dijadikan referensi untuk menentukan keputusan untuk tahap selanjutnya. Maka
akuntansi dapat disimpulkan sebagai alat komunikasi untuk informasi ekonomi
kepada pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan unsur penting dalam
suatu usaha yang beperan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.
Akan tetapi Grady (1965) pernah mengatakan bahwa akuntansi bukan
sekedar seni yang menjelaskan kegiatan, akan tetapi juga memiliki fungsi yang
bermanfaat. Dan juga diperdalam lagi oleh Suwardjono (2014) yang menyatakan
akuntansi bisa didefinisikan sebagai sautu yang dapat meyediakan jasa berupa
menghasilkan informasi moneter kuantitatif badan usaha sebagai fungsi dasar
maupun referensi keputusan ekonomik dihasilkan.
Apabila pada sebelumnya akuntansi dijelaskan sebagai ilmu ataupun
pengetahuan, maka adanya teori penjelasan akuntansi.

Teori akuntansi dapat

menjadi sumber dasar yang medefinisikan dan prediksian aktivitas peristiwa
dalam akuntansi (Suwardjono, 2014). Adanya teori akuntansi karena adanya
kebutuhan mengenai visi misi dan berisi tujuan dan pelaksanaan yang telah
dilaksankan oleh semua akuntan (Riahi-Belkaoui, 2006).

8

Universitas Internasional Batam

Leny Handayani. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan pada Perusahaan Jasa Forwarding PT. Eddi Batam Logistik.
UIB Repository©2019

9

Akuntansi memiliki kaitan erat dengan teknologi jika ditinjau
berdasarkan karakter yang dimilikinya. Oleh karena itu, pengembangannya perlu
dilakukan menggunakan teknologi agar manfaat yang dihasilkan lebih maksimal
dan memberikan pengaruh riil bagi kehidupan sosial (Sudibyo, 1987). Munculnya
interpretasi mengenai kaitan akuntansi dengan teknologi tersebut bermula dari
pemahaman mengenai rekayasa dalam akuntansi yang cenderung berkaitan
dengan teknologi.
Selain berkaitan dengan teknologi, akuntansi sering pula diartikan
sebagai suatu bahasa bisnis. Jenner dan Silvester (2003) mendefinisikan akuntansi
sebagai suatu media yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan
informasi dan kondisi keuangan. Lebih lanjut, Horngren, Harrison, dan Bamber
(2004) menambahkan bahwa akuntansi juga menjadi bagian penting dalam proses
pengolahan data keuangan menjadi laporan yang berisi informasi bagi pengambil
keputusan.
Secara ringkas, akuntansi memiliki tiga tahap yaitu:
a.

Identifikasi
Transaksi dalam suatu perusahaan sangat bervariasi, mulai dari transaksi

yang berkaitan dengan keuangan seperti transaksi jual beli, hingga transaksi nonkeuangan seperti penandatanganan perjanjian. Keragaman transaksi tersebut
mengakibatkan perlu adanya proses identifikasi agar proses analisa data menjadi
lebih mudah.
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b.

Pencatatan
Setiap transaksi tersebut wajib disertai dengan bukti transaksi yang

memadai. Bukti tersebut digunakan dalam proses pencatatan transaksi secara
sistematis dan kronologis sesuai dengan identifikasi yang telah ditentukan.
c.

Penyampaian Informasi
Tujuan akhir dari keseluruhan proses akuntansi adalah penyampaian

informasi kepada pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, seluruh transaksi
tersebut diolah menjadi laporan yang berisi informasi sesuai kebutuhan pihak
tertentu.

2.2

Sistem Informasi Akuntansi
Pengolahan data dan penyampaian informasi akuntansi dapat dilakukan

menggunakan suatu sistem. Kehadiran sistem informasi akuntansi yang baik
sangat mendukung tercapainya tujuan perusahaan di tengah persaingan yang ketat
(Bahari, Dwiatmanto, & Endang, 2017). Sistem itu sendiri diartikan sebagai
susunan prosedur yang berdasar pada keseluruhan skema yang saling berkaitan
dan berguna dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan (Baridwan, 2009).
Sebuah perusahaan harus memiliki sistem yang andal agar tujuan
perushaan dapat tercapai dan dapat membuat usahanya semakin maju dan
berkembang dengan baik (Dharma, 2010). Sistem ini harus dapat memenuhi
keperluan operasional perusahaan sehingga dapat mempermudah dalam
mengerjakan kerjaan sehari – hari dan juga mepermudah pihak menajemen dalam
menentukan langkah perusahaan yang akan datang (Nuryanti & Suprantiningrum,
2016).
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Ada banyak sistem informasi yang digunakan secara umum, contohnya
seperti sistem informasi HRD yang berisi data karyawan dan contoh lain yaitu
sistem akuntansi. Niswonger, Warren, Reeve, dan Fees (1999) berkata bahwa
akuntansi adalah proses mengelolah data dari bentuk dokumen transaksi sampai
menghasilkan laporan keuangan tentang proses dari uang keluar untuk
memperoleh asset perusahaan hingga uang masuk menjadi laba perusahaan.
Jogiyanto (2005) menjelaskan bahwa sistem akuntansi tersebut adalah
media perubahan aktivitas perusahaan ke dalam bentuk reportase keuangan. Dan
juga Bodnar dan Hopwood (2010) mengungkapkan sistem informasi akuntansi
adalah perkumpulan beberpa sumber daya yang dapat dimanfaatkan dapat
diumpamakan sebagai mesin dirancang untuk mengganti data yang ada menjadi
sumber informasi bagi pihak yang memerlukannya.
Mulyadi (2001) menjelaskan bahwa ada liam unsure dalam akuntansi,
terdiri dari :
a.

Dokumen Transaksi (Document Transaction)
Dokumen transaksi tersebut merupakan dasar yang berisi informasi yang

akan diolah menjadi laporan yang akan dipakai nantinya.
b.

Jurnal (Journal)
Jurnal berfungsi untuk pengelompokan transaksi yang terjadi berdasarkan

kategorinya. Kategori jurnal terdiri dari jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal
pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan terkahir apabila transaksi tersebut
tidak dapat diklasifikasi kedalam empat jurnal tersebut maka dicatat dalam jurnal
umum contoh transaksi dalam jurnal umum adalah pencatatan depresiasi asset.
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c.

Buku Besar (Ledger)
Data dasar dari dokumen transaksi tersebut setelah dicatat kedalam jurnal

lalu diringkas ke dalam bentuk buku besar berdasarkan jumlah akun yang ada.
Buku besar tersebut merupakan media pembantu untuk penyusunan laporan
keuangan .
d.

Buku Pembantu (Sub Ledger)
Buku besar mepunyai buku besar pembantu yang isinya mengenai

informasi lengkap yang tidak bisa dijelaskan dalam buku besar, biasanya ada buku
besar pembantu piutang yang berisi nama dan infomasi lain mengenai pelanggan
yang mengutang pada kita dan juga buku besar pembantu hutang yang berisi nama
dan data yang berhubungan dengan pemasok.
e.

Laporan
Tujuan dari sistem akuntansi tersebut yaitu menghasilkan sebuah laporan

keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi
keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, terakhir catatan atas
laporan keuangan. Akantetapi laporan tersebut dapat ditambah berdasarkan
keperluan informasi yang dinginkan oleh perusahaan.

2.3

Siklus Akuntansi (Accounting Cycle)
Siklus akuntansi yaitu prosedur mengelolah data mentah menjadi laporan

sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas. (Harahap, 2003) menjelaskan siklus
akuntani adalah transaksi yang mepunyai bukti yang diakui secara sah sebagai
dasar, lalu dinput dan kelolah sehingga mendapatkan hasil berupa informasi dalam
laporan keuangan.
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Dari penjelasan diatas, Warren, Reeve, dan Duchac (2014) meringkas
menjadi bahwa siklus akuntansi merupakan proses yang berawal dari dokumen
transi yang berakhir dengan neraca saldo penutup setalah jurnal penutup. Langkah
– langkah yang disusun untuk menghasilkan laporan keuangan adalah :
1.

Analisa dokumen transaksi

2.

Mencatat hasil analisa kedalam jurnal

3.

Melakukan posting jurnal ke dalam buku besar

4.

Menghasilkan neraca saldo sebelum penyesuaian

5.

Mencatat jurnal penyesuaian bila perlu

6.

Maka akan menghasilkan neraca saldo setelah penyesuaian

7.

Men-posting transaksi pada jurnal penyesuaian kedalam buku besar

8.

Setelah itu, meyusun neraca lahur (Worksheet)

9.

Menyusun laporan berdasarkan worksheet

10.

Menjurnal jurnal penutup untuk menutup akun nominal.

11.

Men-posting jurnal penutup ke dalam buku besar

12.

Dan terakhir, menghasilkan neraca saldo setelah penutupan.

Tahapan

siklus

akuntansi

menurut

Sugiono

et

al.

(2009),

mengelompokan menjadi tiga tahap sebagai berikut :
1.

Tahap Mencatat, yaitu :
a. Membuat ataupun menerima dokumen transaksi lalu dianlisa.
b. Mencatat hasil analisa tersebut ke dalam jurnal berdasarkan
kategorinya.
c. Men-posting ke dalam buku besar
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d. Menbuat buku besar pembantu yang diperlukan.
2.

Tahap Merangkum, yaitu :
a. Menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian
b. Membuat jurnal penyesuaian
c. Menyusun neraca saldo setelah penyesuaian dan neraca lajur.

3.

Tahap pelaporan, yaitu :
a. Meyusun Laporan keuangan
b. Menbuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup
c. Laporan keungan diberikan kepada pihak yang berhubungan.
Gambaran siklus akuntansi dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:
Menganalisa dokumen
transaksi
Membuat Jurnal
Pembalik

Penjurnalan
Posting ke
Buku Besar

Menyiapkan Neraca
Saldo Setelah
Penutup (Opsional)

Membuat Jurnal
Penutup

Menyiapkan
Neraca Saldo
Membuat Jurnal
Penyesuaian

Neraca Lajur
(Opsional)

Menyiapkan
Laporan
Menyiapkan Neraca
Saldo Setelah
Penyeseuaian
Gambar 1 Siklus akuntansi, sumber: Kieso et al., 2011, Intermediate Accounting.
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2.4

Sistem Pengendalian Internal
Dalam suatu perusahaan pengendalian internal sangat diperlukan untuk

mengukur metode yang diterapkan supaya tercpainya tujuan perusahaan
(Widjayanto, 1985). Pengendalian internal ini diterapkan oelh semua pihak
internal perusahaan mulai dari teratas dewan komisaris, dan juga pihak
manajemen, dan juga karyawan dalam perusahaan agar tujuan tercapai (Agoes,
2008).
Terdapat tiga garis besar tujuan entitas yang dijelaskan oleh Agoes
(2008) terdiri dari, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, kebenaran
laporan keungan yang disajikan dan terkahir adalah apakah perusahaan telah
menaati peraturan yang telah ditetapkan. Karena pengendalian internal memiliki
tujuan utama yang mematuhi ataupun menaati peraturan yang berlaku yang diatur
oleh undang – undang maupun kebijakan internal yang ditetapkan oleh pihak
manajemen perusahaan tersebut.
Susanto (2004) menjelaskan penjabran dari lima unsur pengendalian
internal, terdiri dari:
1.

Lingkungan pengendalian
Yang dimaksud dari lingkungan pengendalian ini yaitu lingkungan dasar

organisasi yang akan menerapkan pengendalian internal tersebut
2.

Manajemen resiko
Manajemen resiko yang dimaksud adalah perusahaan harus bisa menilai

ataupun mengidentifikasikan apa saja resiko yang dicapai perusahaan untuk dalam
melakukan usahanya yang dapat yang merupakan hambatan baginya. Manajemen
resiko ini dilakukan saat ini juga untuk langkah – langkah kedepannya yang akan
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menimbulkan resiko pada waktu yang akan datang. Sehingga perusahaan telah
memiliki cara untuk mengatasinya.
3.

Pengendalian aktivitas
Tujuan adanya pengendalikan aktivitas ini adalah pelaporan untuk pihak

manajemen bahwa aktivitas sehari – hari perusahaan sudah sesuai dengan
standard pengendalian internal yang ada.
4.

Informasi dan komunikasi
Untuk menjaga kelancaran informasi yang diberikan, dan juga

memastikan semua pihak mendapatkan intrusksi yang benar dari pihak
manajemen dan juga supaya pihak manajemen dapar mengambil keputusan yang
tepat untuk kebaikan perusahaan.
5.

Pemantauan
Setelah

semua

pengendalian

internal

dijalankan

sesuai

dengan

harapanpun, tetap harus adanya pemantauan secara periodik untuk selalu
memastikan pengendalian internal ini dijalankan dengan tepat dan telah
disesuaikan dengan kondisi dan peraturan yang sedang berlaku.

2.5

Penyajian Laporan Keuangan
Media komunikasi terbaik mengetahui keadaan suatu entitas adalah

melalui laporan keuangan (Syadzali, 1991). Ditambah oleh Sundjaja dan
Barlian(2001) menyebutkan

semua pihak

dapat

mendapatkan

informasi

perusahaan melalui laporan yang dihasilkannya.
Para investor mengetahui keadaan perusahaan yaitu dengan cara melihat
laporan keuangannya, ini merupakan kewajiban pihak manjemen terhadap pihak
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luar seperti investor, pelanggan, pemasok dan lainnya (Wahyudiono, 2014). Dan
laporan keuangan

yang disajikan harus diberdasarkan periode tertentu

Kasmir(2014).
Laporan keuangan yang berkualitas dapat dinilai dari amanah yang
diberikan tidak mengandung unsur ketidakpastian (Widjajanto, 2001). Berikut ini
ada beberapa unsure yang harus dipenuhi baru laporan keuang tersebut dapat
dikatakan berkualitas :
1.

Accuracy
Memiliki tingkat akurat yang yang tinggi (Widjajanto, 2001).

2.

Timeliness
Dikarenakan kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan

suatu perusahaan sangatlah penting maka harus dilakukan dalam waktu yang
cepat, sehingga informasi yang disajikan juga harus memiliki batasan waktu yang
tepat supaya sesuai dengan waktu keputusan tersebut diambil (Widjajanto, 2001).
3.

Completeness
Informasi yang disajikan laporan harus sudah lengkap sesuai dengan

kenyataan yang telah terjadi, maka akan mengurangi kesalahan dalam membuat
keputusan.
4.

Conciseness
Yang disajikan dalam laporan merupakan rangkuman yang harus

diketahui oleh pihak penggunanya yang tidak bertele – tele dan berkualitas.
Berdasarkan aturan yang berlaku sejak 1Januari 2018 mengenai Standar
Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang
ditetapkan oleh IAI yang berisi laporan pada entitas mikro sampai menengah
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harus memenuhi kriteria yaitu lengkap, konsisten dan dapat dibandingkan. Dan
peraturan tersebut juga mengatur bahwa laporan keuangan yangberikan harus
terdiri dari Laporan Laba Rugi dan Laporan Neraca yang sekarang namanya
menjadi Laporan Posisi Keuangan.
Laporan posisi keuangan yang biasanya terdiri dari keadaan aktiva,
hutang dan modal entitas. Dan Laporan Laba Rugi terdiri dari penghasilan dari
aktivitas operasional dan beban maupun biaya yang ada dalam perusahaan.
Akantetapi tetap ada beberapa informasi yang tidak tersampai dengan jelas
dengan dua laporan tersebut maka diperlukan catatan atas laporan keuangan yang
berisi rincian dan penjelasan yang lengkap.
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