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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Akuntansi 

American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) 

mengungkapkan bahwa Akuntansi dikenal sebagai seni dalam mengidentifikasi, 

menganalisis, mencatat, dan menyajikan data yang memiliki hubungan atas 

seluruh transaksi perusahaan. Akuntansi merupakan kegiatan identifikasi analisis 

dan menginformasikan data transaksi menjadi sebuah laporan yang dapat 

diandalkan sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan pemilik perusahaan 

(Shaw & Chiappetta, 2011). 

Warren et al., (2014) mengungkapkan akuntansi merupakan sistem yang 

dapat memproses informasi, sehingga menerbitkan laporan keuangan yang 

berdampak terhadap kegiatan ekonomi dan keadaan perusahaan. Akuntansi juga 

dapat disebut juga sebagai kegiatan ekonomi dalam perusahaan yang dituangkan 

dalam bentuk laporan, serta disampaikan kepada pengguna laporan. 

Kieso et al., (2014) mengungkapkan laporan keuangan yang terdapat 

dalam ilmu akuntansi terdiri dari lima elemen yang digunakan dalam menyajikan 

informasi keuangan. Elemen-elemen tersebut yaitu: 

1. Aset merupakan sumber kekayaan ekonomi perusahaan untuk membantu

proses berlangsungnya usaha dimana kekayaan ini memiliki manfaat bagi

usaha kedepannya. Jenis-jenis aset dalam akuntansi, yaitu current assets

dan fixed asets. Current Assets adalah sumber daya ekonomi yang

dipergunakan dalam menjalankan usaha dimana masa manfaat aset hanya

dalam kurun waktu singkat. Current Assets dapat berupa kas, cash in bank

piutang, persediaan barang, dan peralatan. Fixed Assets yaitu kepemilikan

ekonomi yang memiliki wujud dengan jangka waktu pemakaian yang lebih

panjang. Aset tidak lancar disebut juga asset tetap dimana asset tersebut

memiliki nilai jual apabila diperjualbelikan. Aset tetap seperti kendaraan,

bangunan, mesin, dan lain-lain (Kieso et al., 2014).

2. Liabilitas merupakan keharusan membayar kewajiban perusahaan yang

terjadi sekarang maupun nanti. Liabilitas terdiri dari short-term debt dan
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long-term debt. Short-term debt yaitu kewajiban melunasi utang dalam 

kurun waktu secepatnya atau tidak lewat setahun meliputi utang usaha, 

pajak, wesel. Long-term debt adalah keharusan membayar utang dengan 

tempo waku boleh lebih setahun seperti utang bank, obligasi, dan utang 

hipotik (Kieso et al., 2014). 

3. Ekuitas merupakan dana bersih milik perusahaan yang dihasilkan dari

kekayaan ekonomi perusahaan dikurangi kewajiban (Kieso et al., 2014).

4. Pendapatan disebut juga pemasukan yang dihasilkan melalui kegiatan

operasi perusahaan selama periode akuntansi. Penghasilan yang diperoleh

perusahaan merupakan hasil dari kegiatan penyerahan barang atau jasa

(Kieso et al., 2014).

5. Beban ialah pengorbanan yang dibayarkan akibat dari menurunnya

manfaat ekonomi dengan mengeluarkan aset, sehingga mengurangi ekuitas

(Kieso et al., 2014).

2.2 Siklus Akuntansi 

Menurut Warren et al., (2014), proses menyusun laporan keuangan dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah dibawah ini, yaitu: 

1. Mengidentifikasi, menganalisis dan mencatat transaksi

2. Membukukan transaksi ke general ledger

3. Menyusun trial balance

4. Mencatat transaksi penyesuaian

5. Membukukan penyesuaian ke general ledger

6. Menyusun trial balance setelah penyesuaian

7. Menyusun laporan keuangan

8. Melakukan closing journal kemudian membukukannya ke general ledger

9. Menyusun trial balance setelah penutupan

10. Membuat jurnal pembalik beserta membukukan ke general ledger

2.3 Jurnal Umum 

Warren et al. (2014) mengungkapkan bahwa, jurnal umum merupakan 

sistem pencatatan dengan pengaturan debet dan kredit yang mencatat seluruh 
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transaksi keuangan perusahaan. Prinsip dasar dalam membuat jurnal umum yang 

harus diperhatikan, yaitu: 

1. Identifikasi seluruh bukti-bukti transaksi usaha, seperti nota, memo, faktur,

dan kwitansi.

2. Analisis akun yang apa saja yang terpengaruh atas terjadinya transaksi, serta

tergolong ke dalam jenis apa akun tersebut

3. Penentuan bertambah atau berkurangnya akun yang berpengaruh terhadap

transaksi

4. Menetapkan posisi debet atau kredit atas akun yang memiliki hubungan atas

setiap transaksi yang dicatat.

5. Mencatat transaksi yang sudah dipisahkan berdasarkan jenis transaksi ke

jurnal umum yang disertai bukti transaksi.

2.4 Jurnal Khusus 

Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan dalam melakukan pencatatan 

atas transaksi perusahaan yang banyak dan memiliki pengelompokkan tertentu 

(Warren et al., 2014). Berikut empat jenis jurnal khusus: 

1. Jurnal penjualan dikenal sebagai jurnal yang berfungsi mencatat kegiatan

kredit atas penyerahan barang atau jasa.

2. Jurnal pembelian berguna dalam proses mencatat transaksi yang tergolong

dalam jenis kegiatan kredit atas penyerahan barang atau jasa.

3. Jurnal pengeluaran adalah jurnal yang berfungsi sebagai alat dalam proses

merekap seluruh transaksi keluar masuk kas seperti pembayaran listrik, air,

dan lain-lain.

4. Jurnal penerimaan jurnal yang berfungsi sebagai alat dalam proses merekap

seluruh transaksi aliran kas masuk, seperti dana masuk atas penjualan tunai. 

2.5 Jurnal penyesuaian 

Jurnal penyesuaian berguna dalam melakukan pencatatan peristiwa atau 

kejadian diakhir periode karena perlu disesuaikan agar saldo akun yang tertera 

pada laporan mencerminkan saldo akun yang benar adanya. Akun yang harus 
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dilakukan penyesuaian seperti sewa diterima dimuka yang telah jatuh tempo, 

utang gaji karyawan, penyusutan aktiva tetap (Warren et al., 2014). 

2.6 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yaitu hasil akhir rangkuman atas transaksi ekonomi 

tersaji dalam bentuk laporan untuk menggambarkan kondisi ekonomi selama 

suatu periode akuntansi (Kieso et al., 2014). Jenis laporan dalam ilmu akuntansi: 

1. Laporan laba rugi

Suatu laporan yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam

memperoleh penghasilan bersih dimana penghasilan tersebut harus dikurangi 

dengan beban atas kegiatan operasi usaha, sehingga mencerminkan untung atau 

rugi yang dialami pada periode tersebut (Reeve et al., 2014). 

2. Laporan posisi keuangan

Salah satu laporan keuangan yang didalam laporan tersebut memuat

informasi yang tertuju pada posisi aset, utang, dan modal akhir (SAK-EMKM, 

2016). 

3. Laporan perubahan modal

Laporan keuangan terkait informasinya menggambarkan pergeseran modal

perusahaan. Perubahan atas ekuitas dapat terjadi dikarenakan penambahan atau 

pengurangan investasi, serta dipengaruhi oleh terjadinya laba atau rugi dan 

dikurangi dengan prive (Reeve et al., 2014). 

4. Laporan arus kas

Laporan arus kas tertuju pada informasi yang meliputi sumber keluar

masuk dana perusahaan baik dari segi manapun aktivitas yang terjadi. Laporan 

arus kas disajikan dalam rangka menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

mengawasi penggunaan dana. Bagian dari laporan arus kas terbagi meliputi arus 

kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan invetasi, dan arus kas dari 

kegiatan pendanaan (IAI, 2012). 

5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi terkait

prinsi atau metode yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Informasi 
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yang disajikan tersebut menerangkan bahwa data yang diolah menjadi informasi 

pada laporan sudah memenuhi standar akuntansi keuangan (SAK-EMKM, 2016). 

2.7 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi adalah sistem berbasis software pada komputer 

berguna dalam memproses transaksi perusahaan secara akurat, sehingga informasi 

yang diolah dapat memberikan informasi pada pembuat keputusan (Mulyadi, 

2013).  Sistem adalah jaringan yang saling memiliki hubungan satu satu sama lain 

dalam rangka mencapai puncak tujuan yang dituju. 

Menurut Herususanto (2015), sistem yang telah dirancang akan 

menyimpan informasi dalam bentuk database. Database yang disimpan memiliki 

unsur atau komponen dalam pengolahan pada aplikasi Microsoft Access, yaitu: 

1. Tabel merupakan wadah penyimpan data hasil dari transaksi perusahaan.

Kolom nama dan dokumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

tabel. Field name merupakan bagian yang berfungsi mengelompokkan data

yang serupa dan record merupakan bagian isi data hasil dari field yang

memiliki hubungan.

2. Query merupakan kemampuan dalam menampilkan data dari database

yang ditarik dari tabel-tabel yang didalamnya terdapat database.

3. Form adalah wadah untuk menerima inputan dan mengolah hasil inputan

tersebut ke server.

4. Report adalah laporan yang dihasilkan dari proses pengumpulan informasi

transaksi hingga pencatatan pada sistem, sehingga terbentuklah laporan

guna membantu proses penentuan keputusan. Laporan yang dihasilkan

harus menyajikan informasi-informasi yang berguna serta dapat dipahami

oleh pembaca laporan.

5. Relationship adalah kesinambungan interaksi antara dua atau lebih tabel

yang memudahkan proses penginputan data atau informasi yang terjadi.

Sistem informasi sering digunakan oleh berbagai pihak karena informasi

yang disajikan dapat diinput dengan jangka waktu yang lebih singkat. Sistem 

akuntansi informasi berbasis komputer mampu meningkatkan efektifitas dan 
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efisiensi kegiatan perusahaan yang akan mempengaruhi setiap keputusan yang 

akan dibuat untuk mencapai keunggulan kompetitif. 
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