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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

 Akutansi dikenal sebagai bahasa universal dalam dunia usaha, 

menggunakan laporan keuangan, akuntansi dapat menyampaikan informasi kepada 

para pengguna informasi. Pengertian akuntansi secara teknis telah disampaikan 

oleh organisasi akuntansi yang berbeda. Institut akuntan publik Amerika atau yang 

sering dikenal dengan sebutan AICPA mengartikan akuntansi sebagai sebuah seni 

mencatat, meklasifikasi dan meringkas secara signifikan informasi keuangan 

berdasarkan jumlah uang, transaksi dan karakteristik finansial.  

Dalam buku yang disusun oleh Kieso, Weygandt, dan Warfield (2014) 

memberikan pengertian tentang akuntansi merupakan tahap identifikasi, 

pengukuran dan penyampaian tentang informasi keuangan suatu organisasi kepada 

pihak yang berkepentingan (stakeholder). Dalam dunia akuntansi, akuntansi terbagi 

menjadi akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Akuntansi keuangan 

merupakan jenis akuntansi yang memiliki laporan keuangan sebagai produk output. 

Laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan akan digunakan oleh 

pihak internal ataupun pihak eksternal organisasi usaha. Akuntansi manajerial 

merupakan kegiatan akuntansi yang melakukan proses identifikasi, mengukur, 

menganalisa dan komunikasi informasi mengenai internal perusahaan yang 

diperlukan manajemen untuk menyusun strategi, kontrol dan mengevaluasi 

kegiatan operasional perusahaan. 

Dalam akuntansi keuangan, laporan keuangan merupakan hasil akhir yang 

dapat memberikan informasi mengenai entitas kepada pihak ketiga seperti investor, 

kreditur, dan supplier guna untuk pengambilan keputusan dalam penyediaan 

sumberdaya kepada entitas (Kieso et al., 2014). Tujuan laporan keuangan dibagi 

menjadi dua bagian utama, yaitu: 

1. Tujuan utama dari informasi keuangan yang tersaji dalam laporan 

keuangan adalah untuk membantu para investor dan kreditu dalam 

mengambil keputusan penyediaan sumberdaya kepada entitas. 
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2. Tujuan lain dari laporan keuangan adalah perspektif entitas yang 

mengartikan bahwa aset perusahaan merupakan milik perusahaan bukan 

milik investor ataupun kreditur walaupun memiliki hak dalam aset 

perusahaan seperti hutang ataupun ekuitas. 

 

2.2 Sistem Akuntansi      

Menurut Stettler yang dikutip didalam (Indrayati, 2016) sistem akuntansi 

merupakan sekumpulan catatan, prosedur dan informasi yang dapat digunakan 

sebagai data sumber informasi mengenai usaha dari sebuah organisasi yang 

bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan. Sistem informasi sangat luas, 

sistem informasi dipengaruhi oleh beberapa faktor dimulai dari jenis usaha dan 

transaksi yang ada didalam sebuah usaha, ukurang dari satuan usaha, jumlah data, 

dan nilai dari informasi tersebut. Sistem informasi memberikan informasi kepada 

pengguna dengan cara menghimpun dan mengolah data transaksi dari suatu usaha 

(Kieso et al., 2014).  

Warren, Reeve, dan Duchac (2014) mengartikan sistem akuntansi yang 

digambarkan sebagai sebuah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, 

mengklasifikasi, menghitung dan menghasilkan laporan yang memberikan 

informasi keuangan dan operasional dalam sebuah usaha. Informasi yang 

dihasilkan merupakan hasil dari pencatatan atas transaksi serta kejadian dalam 

usaha. Mengikuti pertumbuhan dan perubahan dalam dunia usaha, sistem informasi 

kini memiliki 3 tahap utama yang meliput tahap analisa informasi yang dibutuhkan 

oleh pengguna, tahap desain sistem informasi, dan tahap implementasi sistem 

tersebut.  

Pendapat Warren et al., (2014)  mengenai sistem informasi yang baik 

memiliki dua unsur berikut: 

1. Internal Control, merupakan serangkaian prosedur dalam usaha yang 

dibuat untuk melindungi aset-aset perusahaan dari penyalahgunaan,  

kepatuhan karyawan terhadap SOP (standar operasional pekerjaan), serta 

kepatuhan usaha terhadap peraturan yang berlaku. 
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2. Metode Pengolahan, merupakan tahap dimana sistem mengumpulkan, 

menghitung dan menyajikan informasi yang terbagi menjadi dua metode 

yaitu manual dan komputerisasi. 

Mulyadi (2001) menguraikan sistem informasi merupakan kumpulan dari 

catatan, dokumen dan laporan yang telah disusun sedemikian rupa untuk 

membentuk informasi keuangn yang dibutuhkan, dan hal pokok dalam akuntansi 

memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Formulir, merupakan dokumen yang mengandung informasi atas 

transaksi yang terjadi. Usaha pada umumnya menggunakan dokumen 

berupa kertas untuk mencatat transaksi ataupun kejadian yang terjadi, 

dokumen kertas digunakan dalam sistem akuntansi manual sedangkan 

untuk sistem akuntansi terkomputerisasi pada zaman modern ini dokumen 

tersimpan dalam sistem dan tidak memiliki wujud fisik. 

2. Jurnal, merupakan tahap pertama transaksi ataupun kegiatan usaha yang  

mencatat, meringkas dan mengklasifikasi data. Jurnal ini melakukan 

pencatatan (posting) dengan menggunakan informasi dari dokumen yang 

telah didapat ataupun dibuat serta mengklasifikasikan sesuai dengan jenis 

transaksi yang terjadi. 

3. Buku Besar (general ledger), merupakan hasil ringkasan dari penjurnalan 

yang telah dilakukan sesuai dengan masing-masing jenis transaksi dan 

akun. Buku besar disajikan dalam bentuk informasi dari total transaksi 

yang telah dijurnal disetiap akun yang akan disajikan dilaporan keuangan 

dan jika pengguna informasi membutuhkan informasi yang lebih rinci 

dapat melihat kedalam buku pembantu, yang merincikan transaksi 

disetiap akun yang lebih detail dari buku besar. Seperti akun piutang 

ataupun hutang yang perlu dirincikan lebih detail pervendor. Buku besar 

yang dibantu oleh buku pembantu dengan informasi yang lebih rinci 

merupakan tahapan akhir dalam proses pencatatan yang dimana informasi 

didalamnya akan langsung disajikan dilaporan keuangan sesuai dengan 

kelas dan akunnya. 

4. Laporan Keuangan, merupakan hasil akhir dari pencatatan yang telah 

dilakukan dalam penjurnalan. Laporan keuangan mencakup laporan laba 
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rugi, perubahan modal, posisi keuangan, penjualan dan sebagainya. 

Laporan keuanganberupa hasil cetakan dari komputer.  

 

2.3 Siklus Akuntansi 

Menurut Kieso et al. (2014) siklus akuntansi merupakan proses pendataan 

transaksi dalam rentang waktu tertentu yang dimulai dari penjurnalan transaksi 

sesuai dengan akun transaski, peringkasan informasi ke neraca saldo dan 

menghasilkan laporan keuangan.  

S.Gangwar dan D.K Gangwar (2008) menjelaskan proses dari siklus 

akuntansi terbagi menjadi lima tahap yaitu: 

1. Identifikasi transaski, semua transaski yang berhubungan dengan finansial 

dan memiliki bukti transaksi adalah merupakan transaksi akuntansi. 

2. Pencatatan dari transaksi akuntansi, pencatatan transaksi akuntansi 

dilakukan dengan cara penjurnalan, melewati jurnal umum ataupun jurnal 

khusus seperti kas masuk, kas keluar, dan penjualan serta pembelian. 

3. Meringkas ke buku besar, segala transaksi yang telah dicatat sesuai 

dengan akun transaksi yang bersangkutan berikutnya diringkas ke dalam 

buku besar (general ledger)  

4. Saldo buku besar, setelah melakukan peringkasan transaksi ke buku besar 

tahap selanjutnya adalah memastikan bahwa saldo buku besar telah 

seimbang antara debit dan kredit. 

5. Neraca saldo, setelah semua transaksi diringkas didalam buku besar dan 

sudah memiliki saldo yang seimbang, maka tahap berikutnya adalah 

memindahkan saldo dibuku besar sesuai dengan nomor akun transaksi ke 

neraca saldo. 

 

2.4 Standar Akuntansi Keuangan EMKM 

Indonesia memiliki banyak jenis standar akuntansi yang berlaku dimana 

salah satunya merupakan SAK EMKM. Standar ini digunakan bagi entitas yang 

memiliki standar usaha yang relative kecil dari segi pendapatan, aset ataupun 

jumlah pekerja. Standar ini dibuat karena semakin banyak jumlah UMKM yang 

berada di Indonesia yang belum mampu menerapkan SAK ETAP dalam pelaporan 
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dan penyusunan laporan keuangan. SAK ETAP sendiri merupakan standar 

akuntansi keuangan yang telah disederhanakan dari PSAK-IFRS, walaupun 

perusahaan yang menetapkan SAK ETAP tidak memiliki kepentingan publik yang 

signifikan tetapi masih memiliki kepentingan dalam membuat laporan keuangan 

untuk pihak eksternal.  

2.4.1 Tujuan Laporan Keuangan 

Penyajian laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi 

keuangan dan memberikan gambaran kemampuan keuangan dari suatu bisnis guna 

untuk mengambil keputusan bagi pengguna informasi baik itu oleh pihak 

manajemen untuk menyusun strategi finansial kedepannya ataupun oleh pihak 

eksternal yang menyediakan sumber daya bagi perusahaan. Pihak manajemen 

sebagai penyedia informasi memegang tanggung jawab penuh dari laporan 

keuangan yang disajikan. 

2.4.2 Posisi Keuangan 

Laporan posisi keuangan memiliki tiga unsur utama yaitu: 

1. Aset 

Merupakan kekayaan yang dikuasai oleh entitas bisnis dan digunakan 

dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Aset 

perusahaan dapat berupa aset lancer seperti uang tunai ataupun aset tetap 

seperti bangunan yang menjadi tempat menjalankan kegiatan operasional. 

2. Kewajiban 

Merupakan kewajiban keuangan entitas yang muncul akibat dari transaksi 

masa lalu baik itu hutang entitas yang digunakan dalam operasional usaha 

ataupun pembelian entitas yang dilakukan secara kredit. 

3. Ekuitas 

Merupakan kekayaan bersih yang dimiliki oleh entitas setelah dikurangi 

dari kewajiban usaha yang dimilikinya. Ekuitas umumnya merupakan 

harta bersih yang dimiliki oleh pemilik bisnis. 

2.4.3 Kinerja Keuangan 

Informasi kinerja keuangan meliputi informasi pendapatan usaha dan 

biaya yang dikeluarkan oleh entitas untuk menjalankan operasi usahanya. Periode 
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pelaporan dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan keinginan pengguna informasi. 

Informasi kinerja keuangan disajikan didalam laporan laba rugi yang meliputi. 

1. Pendapatan 

Pendapatan atau yang disebut dengan omset pada umumnya merupakan 

hasil manfaat ekonomi yang didapat dari aktivitas operasional yang 

dilakukan dalam periode tertentu. 

2. Beban 

Beban merupakan bentuk aruskas keluar atau penurunan manfaat 

ekonomi yang mengurangi ekuitas. Beban didapat oleh entitas dalam 

upaya menggerakkan operasional usaha sehari-hari seperti biaya gaji, 

listrik, air dan sebagainya. 

2.4.4 Penyajian Laporan Keuangan 

Standar penyajian laporan keuangan yang diatur didalam SAK EMKM 

mewajibkan entitas untuk menyajikan tiga jenis laporan keuangan yaitu 

1. Laporan posisi keuangan 

Merupakan laporan yang diwajibkan dalam aturan SAK EMKM sebagai 

sumber informasi posisi keuangan perusahaan. Didalam laporan posisi 

keuangan ini mencakup informasi mengenai aktiva serta pasiva yang 

dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan. Aktiva yang disebut merupakan 

aset yang dimiliki serta dikontrol oleh perusahaan yang memiliki tujuan 

untuk menghasilkan arus kas dimasa yang akan datang sedangkan pasiva 

merupakan kewajiban atau hutang yang harus diselesaikan oleh 

perusahaan dimasa yang akan datang. 

2. Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi atau sekarang yang disebut dengan statement of 

comprehensive income.  Laporan laba rugi menyajikan informasi tentang 

kinerja keuangan entitas dalam satu periode pembukuan. Laporan labarugi 

mencakup semua jenis pendapatan serta biaya-biaya yang dikeluarkan 

oleh entitas dalam menjalankan operasional di periode yang bersangkutan. 

3. Catatan atas laporan keuangan 

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan pendukung yang 

digunakan untuk menjelaskan lebih rinci tentang entitas seperti gambaran 
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umum entitas, dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan didalam usaha. 

Catatan atas laporan keuangan mencakup informasi mengenai segala 

kejadian dalam operasional perusahaan dituliskan dan dijelaskan dengan 

rinci agar informasi ini dapat tersampaikan kepada pengguna laporan 

keuangan yang ingin melihat informasi lebih lanjut dari laporan-laporan 

lainnya. 
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