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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Dalam menjalankan usaha, akuntansi mempunyai peran penting. Pada 

dasarnya akuntansi adalah suatu prosedur yang melingkupi pengidentifikasian, 

pendataan, pengelompokkan, pengelolaan serta penyajian data dan transaksi 

keuangan untuk menyediakan informasi kepada eksternal maupun internal untuk 

dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan suatu putusan. Akuntansi 

merupakan bentuk tanggung jawab managemen terhadap pemegang saham akan 

kemampuan suatu entitas dalam jangka waktu terbatas. 

Menurut Dunia, Firdaus A (2013) akuntansi diartikan sebagai suatu sistem 

pencatatan yang akan membentuk laporan bagi pembuat keputusan akan kegiatan 

bisnis dari suatu usaha. Dari definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa akuntansi 

adalah “bahasa bisnis” karena berfungsi sebagai alat komunikasi untuk 

memberitahukan informasi tentang keuangan dalam suatu bisnis. Menurut Hans 

Kartikahadi, et al (2016), akuntansi adalah sistem finansial yang bermaksud 

menciptakan serta memberikan laporan atas hal yang berhubungan untuk 

kelompok yang membutuhkan.  

Kieso,Weygant & Warfield (2016)  menyatakan: “Accounting consist of 3 

basic activites - identification, recording, and communicate the economic activity 

of a company to users in need.” Menurut pernyataan tersebut bisa disimpulkan 

bahwa dalam akuntansi terdapat 3 aktivitas umum yang meliputi identifikasi, 

pendataan dan pengkomunikasian kegiatan ekonomi dalam sebuah organisasi 

kepada kelompok yang berkepentingan. Aktivitas awal dalam akuntansi yaitu 

mengindentifikasi kegiatan ekonomi yang sesuai dan relevan dengan usahanya 

dan menyediakan catatan mengenai aktivitas keuangan dengan mencatat kegiatan 

yang relevan tersebut. Pencatatan atas kegiatan tersebut harus dilakukan secara 

teratur dan berurutan dalam satu jenis mata uang yang sama yang pada akhirnya, 

data mengenai kegiatan ekonomi akan dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang 

berkeperluan dalam sebuah laporan akuntansi berupa informasi finansial. 
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2.2 Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi merupakan urutan pencatatan transaksi yang umumnya 

digunakan oleh entitas yang dimulai terlebih dahulu dari pendataan transaksi 

hingga menyusun laporan keuangan (Kieso, Weygant & Warfield, 2016). Urutan 

pendataan akuntansi bisa diuraikan sebagai berikut: 

 

Gambar I Siklus akuntansi, sumber: Kieso, Weygant & Warfield, 2016. 

Berikut penjelasan mengenai 10 siklus akuntansi: 

1.  Identifikasi Transaksi 

Langkah pertama yang perlu dijalankan oleh suatu entitas yaitu 

mengidentifikasi dan menganalisis transaksi apa saja yang timbul pada batas 

waktu tertentu. Kegiatan finansial yang perlu dicatat merupakan kegiatan 

keuangan yang dapat mengakibatkan perubahan pada kondisi keuangan dan bisa 

diukur dengan satuan angka (mata uang) yang disertai dengan bukti transaksi 

yang dapat diverifikasi seperti: faktur penjualan, faktur pembelian kwitansi, nota 

debit, nota kredit, cek, rekeningkoran, bilyet giro, memorandum, setoran bank, 

kas masuk dan kas keluar. 

2.  Menjurnal Transaksi 

Setelah melakukan analisis transaksi maka transaksi yang terjadi akan 

dicatat dalam sebuah jurnal. Pencatatan transaksi menggunakan sistem double 

entry. Sistem double entry menunjukkan bahwa pencatatan atas suatu akun akan 

mempengaruhi akun lainnya baik bertambah maupun berkurang. Jurnal ada 2 

jenis, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum (general ledger).  

Jurnal umum diperuntukkan melakukan pencatatan pada kegiatan keuangan 

yang tidak rutin seperti pembelian aset tetap jangka panjang, penerbitan saham 
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dan lainnya. Dalam pencatatan jurnal umum setidaknya meliputi 4 kolom 

pembagian yaitu akun, tanggal transaksi dan nominal di debit dan kredit serta 

keterangan transaksi. Sebaliknya, jurnal khusus digunakan agar pencatatan yang 

dilakukan lebih efisien atas kegiatan ekonomi yang terjadi secara rutin berupa 

penerimaan dan pengeluaran kas, pembelian, dan penjualan. 

3.  Posting ke Buku Besar 

Pemindahan ke buku besar ialah kegiatan memindah pencatatan transaksi 

yang sudah didata dalam jurnal ke masing-masing akun buku besar yang terkait 

untuk mempermudah proses perancangan laporan neraca. Ada 4 pembagian 

bentuk buku besar yang dipakai yaitu akun berbentuk T, akun 4 kolom, akun 3 

kolom dan akun 2 kolom.  

4.  Neraca Saldo 

Siklus keempat ini mencakup seluruh akun yang ada dipakai entitas dengan 

nominal yang ada di buku besar. Tujuan adanya neraca saldo guna  memeriksa 

apakah nilai sisi debit dan kredit sama, apabila tidak sama menunjukkan bahwa 

adanya kesalahan dalam menginput data. 

5.  Jurnal Penyesuaian 

Apabila pada akhir periode ada kegiatan keuangan yang salah catat atau 

tidak tercatat maka akan dilakukan jurnal penyesuaian. Selain itu, jurnal 

penyesuaian juga bertujuan untuk memastikan apakah semua pendapatan dan 

beban sudah diakui untuk periode yang sesuai. Beberapa jenis akun yang harus 

disesuaikan yaitu: Beban yang perlu dibayar, Beban dibayar diawal, Penghasilan 

diterima diawal, penghasilan yang wajib diterima, pemakaian perlengkapan dan 

depresiasi aset tetap. 

6.  Neraca Saldo Setelah dilakukan Penyesuaian 

Bagian ini melakukan pemindahan saldo yang sudah disesuaikan pada akhir 

periode. Neraca ini bertujuan guna mengevaluasi apakah saldo di debit dan di 

kredit sesudah dilakukan penyesuaian sama. Neraca saldo setelah penyesuaian 

dapat digunakan sebagai referensi dalam menyusun laporan keuangan.  
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7.  Penyusun Laporan Keuangan 

Ada lima laporan finansial yang perlu dirancang yaitu laporan laba-rugi 

untuk menjelaskan prestasi suatu entitas, laporan neraca guna memperkirakan 

likuiditas, solvensi dan fleksibilitas suatu entitas, laporan perubahan modal untuk 

mengetahui penyebab pergeseran modal yang timbul pada periode tertentu, 

informasi arus kas agar mengetahui lebih rinci transaksi yang mengakibatkan arus 

kas keluar-masuk dan tambahan yang berhubungan dengan penyusunan laporan 

finansial.  

8.  Jurnal Penutup 

Siklus ini digunakan untuk menghabiskan beberapa akun nominal agar 

saldonya menjadi nol yaitu: prive, ikhtisar laba/rugi, beban dan pendapatan. Pada 

akhir periode, akun-akun tersebut perlu dihabiskan karena akun tersebut 

digunakan untuk menilai prestasi suatu entitas pada periode berjalan.  

9.  Neraca Saldo Setelah Jurnal Penutup 

Tahap ini melakukan pemindahaan saldo-saldo dari akun riil ke neraca 

saldo. Tujuannya untuk menjamin bahwa jumlah saldo yang didapatkan sudah 

seimbang di sisi debit dan sisi kredit. Neraca saldo sesudah penutupan akan 

dijadikan sebagai saldo awal untuk periode selanjutnya bila saldo sudah 

seimbang. 

10.  Jurnal Pembalik 

Jurnal ini memiliki sifat opsional, tidak harus dibuat. Biasanya jurnal 

pembalik dibuat pada awal periode setelah penyusunan neraca saldo sesudah 

jurnal penutup. Adanya jurnal pembalik bertujuan guna membalikkan jurnal 

penyesuaian setelah penutupan untuk menghindari terjadinya akun ganda. Ada 

beberapa jurnal penyesuaian yang perlu dilakukan jurnal pembalik yaitu: 

pemakaian perlengkapan, penghasilan diterima diawal, beban yang wajib dibayar, 

penghasilan yang masih perlu diterima dan beban dibayar diawal. 

2.3 Elemen Laporan Keuangan 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro (SAK 

EMKM) dibuat secara spesial agar dijadikan panduan dalan menyusun laporan 

finansial UMKM. Laporan finansial adalah laporan pertanggungjawaban manager 
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atas pengendalian entitas yang telah dipercayakan oleh pemegang saham 

(Wahyudiono, 2014). 

Menurut IAI, laporan keuangan berisikan informasi tentang keadaan 

keuangan dan kemampuan keuangan entitas yang bertujuan untuk menyampaikan 

data yang akurat sehingga mampu memutuskan hal yang berhubungan dengan 

benar. Selain itu, SAK EMKM  juga bermaksud agar usahawan Indonesia bisa 

berperan signifikan dalam pertumbuhan UMKM menjadi lebih baik. Menurut 

(Kasmir, 2014) laporan keuangan adalah suatu bentuk penyampaian yang 

membuktikan keadaan keuangan yang sebenarnya pada entitas tertentu dalam 

jangka waktu tertentu. Berikut merupakan unsur-unsur dalam laporan keuangan: 

2.3.1 Aset 

Menurut IAI, aset adalah kekayaan yang diwenangi dan dimiliki suatu 

perusahaan sebagai dampak atas transaksi yang timbul pada waktu lampau yang 

kedepannya akan memiliki kegunaan ekonomis. Aset suatu perusahaan dilaporkan 

di laporan posisi keuangan. Aset dibedakan menjadi 2 yang terdiri dari: aset likuid 

dan non likuid. Aset likuid ialah aset yang sangat liquid atau aset yang sangat 

mudah untuk dicairkan menjadi cash dengan jangka waktu satu tahun. Aset yang 

tergolong aset lancar yaitu: kas, piutang usaha, wesel tagih, persediaan, investasi 

jangka pendek, penghasilan yang perlu diterima, perlengkapan, dan beban yang 

dilunasi diawal.  

Sedangkan aset non likuid ialah harta yang mampu diuangkan menjadi cash 

untuk durasi lebih dari satu tahun. Aset non likuid digolongkan menjadi aset tetap, 

aset tidak berbentuk dan investasi jangka panjang. Dalam PSAK No.16 (2015) 

Aset tetap ialah kekayaan yang nyata dan berbentuk yang diambil ahli oleh entitas 

yang bersifat permanen untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dan 

ada biaya penyusutan atas aset tetap seperti  gedung, peralatan kantor, mobil, 

mesin dan sebagainya. Aset tidak berbentuk adalah sumber daya yang dikuasai 

perusahaan di mana bentuknya tidak bisa dilihat secara langsung. Aset tidak 

berwujud ini biasanya berupa hak perusahaan yang kepemilikannya diatur oleh 

undang-undang seperti hak paten, hak sewa, franchise, goodwill, trademark, hak 

guna bangunan dan lainnya. Investasi jangka panjang mencakup semua pendanaan 

untuk jangka panjang yang ditanamkan oleh entitas. 
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2.3.2 Liabilitas 

Liabilitas adalah keharusan entitas di kemudian hari untuk memenuhi atau 

melakukan sesuatu kepada pihak ketiga seperti membayar uang, penyerahan 

barang atau jasa dan lainnya yang didasari atas perjanjian kedua belah pihak. 

Menurut Warren et al. (2014), liabilitas dibedakan menjadi 2 yaitu liabilitas tidak 

lancar dan liabilitas lancar. Liabilitas tidak lancar merupakan kewajiban yang 

wajib dibayarkan untuk periode lebih dari satu tahun seperti utang obligasi, utang 

bank, utang hipotik dan utang lainnya. Sedangkan Liabilitas lancar ialah 

tanggungjawab entitas untuk melakukan pelunasan dalam batas waktu kurang dari 

satu tahun seperti utang usaha, utang dagang, wesel bayar, pendapatan dibayar 

dimuka dan lainnya. 

2.3.3 Ekuitas 

Menurut Reeve et al. (2014), ekuitas menunjukkan besarnya kepemilikan 

suatu perusahaan pada aset perusahaan yang diperoleh dari selisih antara aset dan 

kewajiban perusahaan. Ekuitas dapat berkurang yang disebabkan karena adanya 

penarikan pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi dan adanya pembagian 

keuntungan dan kerugian. Komponen ekuitas terdiri dari laba ditahan dan modal 

yang disetor. 

2.3.4 Pendapatan 

Menurut PSAK No. 23, pendapatan adalah adanya arus kas masuk selama 

suatu periode tertentu dari kegiatan perusahaan yang menyebabkan terjadinya 

peningkatan modal yang bukan berasal dari partisipasi investor. Pendapatan 

dibedakan menjadi 2 yaitu pendapatan usaha dan pendapatan diluar usaha. 

Pendapatan usaha merupakan penghasilan yang didapatkan secara langsung dari 

aktivitas operasional entitas sedangkan pendapatan diluar usaha merupakan 

penghasilan diterima tidak memiliki kaitan langsung dengan operasional entitas 

seperti penghasilan atas penjualan aset tetap, sewa dan lainnya. 

2.3.5 Beban 

Menurut IAI, beban merupakan pengorbanan atas aset yang menyebabkan 

terjadinya penurunan nilai ekonomi dengan tujuan untuk mendukung kegiatan 
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perusahaan pada periode tertentu. Beban dibedakan menjadi beban operasional 

dan beban non operasional. Beban operasional adalah besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk kegiatan utama entitas seperti beban sewa gedung, beban 

komunikasi dan lainya sedangkan beban non operasional ialah biaya yang 

dibayarkan yang bukan  berkaitan dengan aktivitas entitas seperti beban promosi, 

beban pinjaman dan lainnya.  

2.4 Komponen Laporan Keuangan 

Menurut SAK EMKM  (2016) bahwa informasi finansial setidaknya harus 

mencakup : 

1. Laporan posisi keuangan; 

2. Laporan laba rugi; 

3. Catatan atas laporan keuangan, berisi rincian akun-akun tertentu. 

2.4.1  Laporan Posisi Keuangan 

Laporan ini berisikan data mengenai kekuasaan, utang dan modal 

perusahaan pada waktu tertentu untuk menunjukkan kondisi keuangan yang 

sebenarnya. Penyajiannya untuk aset berdasarkan urutan likuiditas aset, liabilitas 

disusunkan menurut waktu jatuh tempo kewajiban dan modal disusunkan menurut 

masa ekonomisnya. Pengguna informasi finansial menggunakan laporan ini untuk 

mengevaluasi struktur pendanaan, menilai solvabilitas, fleksibilitas dan likuiditas 

keuangan. 

2.4.2  Laporan Laba Rugi 

Laporan ini berisikan informasi atas biaya yang dikeluarkan serta 

penghasilan yang didapat oleh entitas dalam satu waktu (SAK EMKM, 2016). 

Tujuan laporan laba rugi adalah untuk mendeskripsikan kemampuan entitas dalam 

menggapai keuntungan. Selain itu, dapat dijadikan pembanding prestasi entitas 

dengan periode lainnya.  

2.4.3  Catatan Atas Laporan Keuangan 

Tambahan atas informasi keuangan wajib disusun secara sistematis. 

Menurut SAK EMKM (2016) tambahan tersebut minimal harus mencakup: 

1. Pernyataan bahwa laporan keuangan sudah dibuat mengikuti aturan SAK 

EMKM , 

2. Peraturan akuntansi yang digunakan, 
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3. Penjelasan tambahan yang tidak terdapat dalam informasi keuangan serta 

rincian akun tertentu untuk menjelaskan peristiwa yang bersifat material. 

2.5 Sistem Informasi Akuntansi 

2.5.1  Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney dan Steinbart (2015), sistem informasi akuntansi (SIA) 

merupakan sistem untuk menggabungkan, mendata dan melaporkan informasi 

mengenai kegiatan operasional perusahaan serta kinerja keuangannya. Informasi 

yang diterima akan dijadikan sebagai patokan dalam membuat suatu keputusan. 

SIA adalah gabungan beberapa elemen yang berkaitan dan bekerja sama dalam 

mengelola kegiatan keuangan yang timbul di entitas (Azhar Susanto, 2013). 

2.5.2  Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

SIA harus dirancang sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan 

untuk mencapai tujuan tertentu terpenting untuk menunjang pengendalian internal 

yang baik. Menurut Azhar Susanto (2013) bahwa tujuan adanya SIA terdiri dari: 

1. Mempermudah pencatatan transaksi keuangan dan penyimpanan data yang 

mendukung kegiatan operasional sehari-hari 

2. Mengambil keputusan yang tepat dalam hal perencanaan, pengendalian serta 

hal lainnya yang berhubungan dengan kinerja entitas 

3. Sebagai tanggung jawab pengelola entitas kepada investor mengenai kinerja 

keuangan perusahaan 

4. Mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan finansial entitas 
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