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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi dianggap seperti kalimat bisnis, informasi akuntansi 

dikomunikasikan kepada para pengguna informasi akuntansi melalui sebuah laporan. 

Awalnya sebuah transaksi akan dianalisis, dicatat, dan dilaporakan. Transaksi di sini 

dapat diartikan sebagai sebuah keadaan ekonomi yang dapat mempengaruhi perubahan 

posisi keuangan perusahaan. Secara garis besar, akuntansi dapat dimaksud seperti 

sebuah sistem yang melampirkan informasi berupa laporan keuangan kepada kelompok 

yang memiliki keperluan terhadap kondisi dan kinerja keuangan perusahaan (Hery, 

2014). Accounting Principle Board (APB) menyatakan bahwa, akuntansi ialah sebuah 

kegiatan yang menyiapkan informasi yang bersifat kuantitatif, dikarenakan informasi 

tersebut merupakan tolak ukur yang bertujuan untuk memutuskan keputusan dan 

kebijakan ekonomi dalam memilih alternatif yang terbaik.  

2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi ialah sistem yang didesain oleh manusia yang memiliki 

beberapa bagian dalam sebuah organisasi untuk memperoleh maksud yang dapat 

menciptakan sebuah informasi yang bermanfaat (Suryantara, 2014). Sistem informasi 

akuntansi yaitu sistem yang dibuat untuk kegiatan menyatukan dan memproses data 

yang berkaitan dengan transaksi keuangan, sehingga mengeluarkan output yang 

dihasilkan berupa laporan keuangan (Diana & Setiawati, 2013). 

Sistem informasi akuntansi menurut TMbooks (2017) memiliki enam 

komponen, yaitu: 

1. Pengguna sistem, yaitu user.

2. Instruksi dan prosedur berguna dalam menyatukan, mengolah, dan

menyimpan data.

3. Data yang berkaitan dengan kegiatan dan organisasi usaha.

4. Memanfaatkan software untuk melakukan pengolahan data.
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5. Komputer, perangkat tambahan (peripheral device), dan perangkat jaringan 

yang merupakan infrastruktur teknologi. 

6. Menjamin keamanan sistem informasi akuntansi dengan menerapkan 

pengendalian internal. 

Unsur-unsur pokok yang dimiliki oleh sistem yaitu (Romney & Steinbart, 

2014): 

1. Form  

Form merupakan dokumen yang berguna untuk melakukan pencatatan 

transaksi yang timbul, informasi yang berkaitan dengan transaksi dilakukan 

atas dasar pemasukan data dalam pencatatan. 

2. Jurnal 

Jurnal adalah sebuah penyalinan yang dimanfaatkan untuk menyimpan 

transaksi, menguraikan, serta meliputi data keuangan dan informasi yang 

berhubungan untuk membentuk laporan keuangan. 

3. Buku besar 

Buku besar ialah rangkuman catatan yang berasal dari informasi keuangan 

yang disalin dalam jurnal. Pada buku besar ini tertera daftar akun yang 

diperlukan. 

4. Buku besar pembantu 

Buku besar pembantu ialah proses pencatatan terakhir pada akuntansi, sebab 

setelah proses pencatatan, data keuangan akan dimanfaatkan untuk 

pengungkapan laporan keuangan. 

5. Laporan  

Laporan yakni langkah terakhir dalam siklus akuntansi yang mencakup 

laporan keuangan.  

 

2.3 Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi yaitu sebuah tahap yang diawali dengan melangsungkan 

analisis dan menjurnal transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan hingga 
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laporan keuangan dapat dimanfaatkan (Bahri, 2016). Hery (2015) menyebutkan 

beberapa proses dalam siklus akuntansi, yaitu:  

a. Transaksi yang terdapat pada dokumen pendukung dianalisis, kemudian 

dokumen yang memiliki informasi keuangan dituliskan dalam jurnal 

b. Data yang terdapat pada jurnal lalu dicatat ke buku besar. 

c. Neraca saldo sebelum penyesuaian akan diisi dengan saldo akhir yang 

dicantumkan pada seluruh buku besar. 

d. Menganalisa data penyesuaian dan melakukan jurnal penyesuaian jika 

diperlukan. 

e. Memindahkan data pada jurnal penyesuaian menuju buku besar akun yang 

bersangkutan. 

f. Membuat neraca lajur (worksheet), neraca soldo setelah penyesuaian 

(adjusted trial balance), dan mempersiapkan laporan keuangan. 

g. Menyediakan jurnal penutup (closing entries). 

h. Memindahkan data jurnal penutup ke setiap buku besar akun yang 

bersangkutan. 

i. Menyediakan neraca saldo setelah penutupan (post-closing trial balance). 

j. Menyediakan jurnal pembalik (reversing entries). 

 

2.4 Jurnal Akuntansi 

Jurnal ialah sebuah pencatatan transaksi di perusahaan dalam bentuk catatan 

akuntansi yang bersifat tetap, karena jurnal melambangkan proses akuntansi yang 

pertama. Jurnal dalam akuntansi terbagi dua yaitu jurnal umum dan jurnal khusus 

(Mulyadi, 2010).  

2.4.1 Jurnal Umum 

Jurnal umum atau general journal ialah jurnal dengan dua kolom yang 

digunakan untuk melangsungkan pencatatan transaksi. Jurnal umum juga sering 

disebut buku memorial atau jurnal standar (Soemarso, 2009). 
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2.4.2 Jurnal Khusus 

Jurnal khusus ditandai dengan banyak kolom yang disediakan sebagai sub 

kolom debit dan kredit. Dalam jurnal khusus nama jurnal telah tersedia untuk tiap 

kelompok transaksi berdasarkan jenisnya. Jurnal khusus memiliki beberapa jenis, yang 

terdiri dari (Samryn, 2015): 

1. Jurnal pembelian 

Jurnal pembelian yaitu penyimpanan semua transaksi yang bersangkutan 

dengan pembelian secara kredit yang berbentuk jurnal. 

2. Jurnal penjualan 

Jurnal penjualan yaitu penyimpanan semua transaksi yang bersangkutan 

dengan penjualan secara kredit yang ditulis dalam bentuk jurnal.  

3. Jurnal penerimaan kas 

Jurnal penerimaan kas berguna untuk menyimpan seluruh transaksi 

penerimaan kas.  

4. Jurnal pengeluaran kas 

Jurnal pengeluaran kas berguna untuk menyimpan berbagai transaksi 

pengeluaran kas.  

 

2.5 Elemen Laporan Keuangan 

2.5.1 Aset  

Aset atau aktiva adalah harta sebuah perusahaan yang dihasilkan dari 

kejadiaan masa lampau, yang memiliki manfaat dimasa depan bagi perusahaan (Hery, 

2015). Menurut Hery (2013) aset terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. 

1. Aset lancar 

Aset lancar yakni aset dan kas lainnya yang bisa dikonversi dalam waktu 

singkat menjadi kas, dijual, atau digunakan dalam rentang waktu yang dekat 

(Hery, 2013). Menurut Hery (2013), kas, investasi jangka pendek, piutang, 

persediaan, dan beban dibayar di muka merupakan cakupan dari aset lancar. 

2. Aset tidak lancar 
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Aset tidak lancar yakni aset yang tidak mudah dikonversi menjadi kas (Hery, 

2013). Menurut Hery (2013), investasi jangka panjang, aset tetap, dan 

intangible asset merupakan cakupan dari aset tidak lancar. Menurut (Hery, 

2015) aset tetap memiliki kemampuan yang dapat diberikan kepada 

perusahaan, kemampuan aset tetap tersebut akan semakin menurun dalam 

jangka waktu yang panjang. Pada kasus ini, tanah tidak dapat disusutkan 

karena tanah memiliki umur yang tidak terbatas (unlimited life). Penyusutan 

bukanlah sebuah proses pengurangan kas untuk menggantikan aset tetap. 

Penyusutan adalah penentuan biaya yang dilakukan secara sistematis dan 

periodik dari harga yang diperoleh selama aset yang bersangkutan digunakan. 

Penyusutan ini umumnya berlangsung pada saat aset tetap yang dimanfaatkan 

dan menjadi bagian dari periode tersebut. Penyusutan ini dilaksanakan karena 

masa kegunaan aset yang dimiliki perusahaan semakin menyusut. 

Menyusutnya aset tersebut dijadikan beban secara bertahap ke setiap periode 

yang menerima masa manfaat aset yang bersangkutan. 

2.5.2 Liabilitas 

Liabilitas ialah kewajiban yang masih harus dilunasi kepada pihak ketiga 

(Samryn, 2015). Liabilitas terbagi menjadi (Samryn, 2015): 

1. Liabilitas jangka pendek 

Liabilitas jangka pendek yakni kelompok utang yang masa jatuh temponya 

akan tiba dalam tempo waktu satu tahun. Liabilitas jangka pendek mencakup 

utang usaha, utang pajak, utang lain-lain, dan pendapatan diterima dimuka. 

2. Liabilitas jangka panjang 

Liabilitas jangka panjang adalah kelompok utang yang masa jatuh temponya 

lebih lama dari liabilitas jangka pendek atau dalam jangka waktu lebih dari 

satu tahun. Utang bank, kredit investasi, dan utang lainnya yang dibayar lebih 

dari satu tahun merupakan bagian dari liabilitas jangka panjang. 

2.5.3 Ekuitas  

Ekuitas yaitu hasil akumulasi dari investasi dan penarikan pemilik serta laba 

atau rugi bersih sebuah perusahaan (Hery, 2013). Ekuitas terdiri dari modal pemilik. 
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Modal adalah kepemilikan pemilik usaha atau perusahaan yang berkaitan. Ekuitas ini 

menggambarkan penambahan atau pengurangan kekayaan bersih pemilik selama 

perusahaan beroperasi (Samryn, 2014). 

2.5.4 Pendapatan  

Pendapatan adalah kas masuk yang bersumber pada aktivitas normal dari 

sebuah entitas yang biasanya berasal dari penjualan (sales), pendapatan jasa (fess), 

bunga (interest), dividend, dan royalty (Martani, Siregar, & Wardhani, 2015). Menurut 

Samryn (2014) pendapatan terdiri dari: 

1. Pendapatan utama 

Pendapatan utama merupakan pendapatan dari kegiatan utama perusahaan. 

2. Pendapatan lain-lain 

Pendapatan lain-lain ialah pendapatan yang dihasilkan bukan bersumber dari 

aktivitas operasional utama perusahaan. 

2.5.5 Beban 

Beban adalah pembayaran biaya yang mengakibatkan pengeluaran sejumlah 

kas atau aktiva lainnya serta munculnya utang baru (Samryn, 2014). Beban 

dikelompokkan dalam tiga kategori besar, yaitu: beban usaha, beban lain-lain, dan akun 

untuk mencatat kerugian tidak terduga yang terjadi (Samryn, 2014). 

 

2.6 Metode Pencatatan Persediaan 

Dalam laporan posisi keuangan nilai persediaan merupakan akun yang paling 

signifikan dibandingkan dengan nilai akun lainnya yang terdapat pada bagian aset 

lancar (Hery, 2015). Pada laporan laba rugi, nilai harga pokok penjualan merupakan 

akun utama yang menentukan hasil kegiatan operasional usaha selama periode (Hery, 

2015). 

Perusahaan mengelompokkan persediaan berdasarkan jenis perusahaan, yang 

terdiri dari perusahaan dagang (trading company) dan perusahaan manufaktur 

(manufacturing company). Pada perusahaan dagang, persediaan dikatakan sebagai 

persediaan dagangan, persediaan dagangan yang perusahaan miliki sudah dalam 

bentuk siap jual dalam kegiatan operasional. Dalam perusahaan manufaktur, 
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persediaan belum dapat dijual, sehingga perlu diproses terlebih dahulu. Dalam 

perusahaan manufaktur, persediaan digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu bahan 

baku, barang dalam proses, dan produk jadi (Hery, 2013). Menurut Hery (2015), 

metode pencatatan persediaan terdiri dari: 

1. Metode pencatatan perpetual 

Metode pencatatan perpetual dilakukan dengan mencatatkan barang yang di 

beli dari supplier dengan cara mengdebitkan akun persediaan dan 

mengkreditkan akun kas atau utang. Begitu pula saat terjadi kegiatan 

penjualan barang dagangan, maka perusahaan mencatat harga pokok 

penjualan di sebelah debit dan persediaan di sebelah kredit. 

2. Metode pencatatan periodik 

Ketika perusahaan melakukan pencatatan periodik, perusahaan hanya perlu 

mencatat pendapatan pada saat penjualan berlangsung dan tidak ada jurnal 

harga pokok penjualan yang tercatat. Saat akhir periode, persediaan akan 

dihitung secara fisik untuk memastikan besarnya sisa persediaan (persediaan 

akhir) dan harga pokok penjualan. 

 

2.7 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan ialah produk akhir yang dihasilkan dari kumpulan catatan 

transaksi keuangan. Produk akhir dalam proses siklus akuntansi adalah laporan 

keuangan untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Laporan keuangan 

ini bermanfaat sebagai media penghubung pemilik kepentingan untuk memperlihatkan 

kondisi dan kemampuan perusahaan (Hery, 2015).  

Laporan keuangan dirancang untuk meneruskan informasi yang bersangkutan 

dengan keadaan keuangan perusahaan kepada para pemilik kepentingan. Menurut 

Samryn (2015), tujuan dibuatnya laporan keuangan yaitu: 

1. Menghasilkan kesimpulan untuk melakukan kredit maupun investasi. 

Informasi pada laporan keuangan dapat digunakan sebagai patokan 

mengambil keputusan dalam melakukan investasi maupun kredit. 
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2. Peluang arus kas. Pada laporan keuangan terdapat informasi yang dapat 

dijadikan sebagai patokan untuk menilai kemampuan arus kas pada masa 

mendatang. 

3. Sumber daya perusahaan. Informasi yang terlampir pada laporan keuangan 

dapat dijadikan untuk merincikan kekayaan yang dimiliki perusahaan. 

4. Menyampaikan kewajiban, ekuitas, dan sumber daya ekonomi.  

5. Melaporakan kemampuan laba atau rugi perusahaan. Informasi yang terdapat 

pada laporan keuangan dijadikan sebagai alat untuk mengukur pencapaian 

manajemen. 

6. Menilai likuiditas, arus kas, dan solvabilitas (kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajibannya). Laporan keuangan memuat Informasi untuk 

dijadikan acuan untuk menilai kapasitas perusahaan dalam menepati 

kewajiban dan arus dana. 

2.7.1 Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi berguna untuk merumuskan pendapatan dan beban satu 

periode atau periode tertentu ke dalam bentuk rangkuman. Informasi yang terdapat 

pada laporan laba rugi berkaitan dengan hasil kegiatan operasional perusahaan, yaitu 

laba atau rugi pada periode tersebut (Hery, 2015). 

2.7.2 Laporan Perubahan Modal 

Laporan perubahan modal yakni laporan yang melampirkan dampak laba atau 

rugi tahun berjalan, serta peningkatan atau penurunan modal yang dimiliki oleh pemilik 

usaha. Saldo modal akhir tahun didapatkan dari perhitungan saldo awal modal yang 

ditambah atau dikurang dengan perubahan modal tahun berjalan (Samryn, 2014). 

2.7.3 Laporan Posisi Keuangan 

Laporan posisi keuangan yakni laporan pada periode tertentu yang berisi 

tentang posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Maksud dari laporan ini yaitu 

untuk menjelaskan posisi keuangan perusahaan (Hery, 2015). Dalam manajemen 

keuangan, sumber dana biasanya dikelompokkan sebagai liabilitas dan ekuitas, 

sedangkan objek pembelanjaan dikelompokkan sebagai aset (Samryn, 2014). 
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