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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Menurut Kartikahadi, Sinaga, Syamsul, dan Siregar (2012), akuntansi 

adalah sistem informasi keuangan yang dapat digunakan untuk membangun serta 

menggambarkan informasi yang relevan bagi para pihak yang memiliki 

kepentingan. Pulungan, Hasibuan, dan Haryono (2013) menjelaskan bahwa 

akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pencatatan, dan 

pengkomunikasian peristiwa-peristiwa ekonomi sebuah perusahaan kepada 

pemangku kepentingan yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan. 

Daud dan Windana (2014) menyatakan bahwa akuntansi merupakan 

suatu proses untuk menghasilkan informasi yang dapat dikomunikasikan kepada 

pihak-pihak berwenang, serta dapat digunakan oleh manajer dalam menjalankan 

operasi perusahaan. Pengertian akuntansi menurut Yusup (2016) dalam Wauran 

(2016) adalah suatu sistem dengan tujuan untuk menyajikan informasi aktivitas 

bisnis yang datanya akan diolah membentuk sebuah laporan, kemudian hasilnya 

dikomunikasikan kepada pihak pengambil keputusan. 

Menurut Pusung, Sondakh, dan Balak (2016), akuntansi merupakan suatu 

bentuk seni dalam hal pengukuran, pengkomunikasian, dan penafsiran kegiatan 

finansial yang akan diolah menjadi laporan keuangan yang akurat agar dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak berkepentingan dalam 

pengambilan kebijakan. Hasransyah, Asmapane, dan Diyanti (2018) menyatakan 

bahwa akuntansi adalah suatu alat untuk mengumpulkan data ekonomis 

perusahaan dan melaporkannya kepada berbagai individu yang memiliki 

kepentingan. 

 

2.2 Sistem Akuntansi 

Sistem merupakan sekelompok kerangka dan prosedur yang saling 

berkaitan yang kemudian digabungkan menjadi suatu sketsa untuk menjalankan 

suatu fungsi. Dalam akuntansi juga terdapat suatu sistem yang disebut sebagai 

sistem akuntansi. Sistem akuntansi ialah alat yang digunakan untuk mengolah 
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data ekonomis suatu perusahaan menjadi sebuah laporan (Baridwan, 2008). 

Terdapat 4 unsur pokok dari sistem akuntansi menurut Harahap (2015), yaitu: 

1. Transaksi/bukti 

Transaksi adalah segala jenis kegiatan ekonomi dalam proses akuntansi 

yang dapat mengubah posisi keuangan seperti aset, utang, dan modal 

serta laba rugi usaha seperti pendapatan dan beban. Setiap transaksi harus 

disertai dengan bukti yang dapat digunakan untuk mendukung laporan 

keuangan. Bukti tersebut dapat berupa kwitansi, nota, dan bukti lainnya.  

2. Buku harian jurnal 

Buku harian jurnal adalah tahapan pertama dari proses akuntansi yaitu 

membukukan seluruh transaksi yang ada disertai dengan pendebitan dan 

pengkreditan perkiraan.  

3. Buku besar (ledger) 

Ledger adalah suatu wadah untuk menampung semua transaksi dalam 

jurnal yang telah dibagi pada kelompoknya masing-masing. Dengan kata 

lain, semua jurnal yang ada akan dipindahbukukan ke dalam ledger. 

4. Neraca lajur (worksheet) 

Neraca lajur adalah suatu komponen yang dapat memudahkan 

perusahaan dalam membangun laporan keuangan. Terdapat beberapa 

neraca lajur yang dapat digunakan, seperti neraca lajur 8 kolom, 10 

kolom, dan 12 kolom.  

 

2.3 Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi untuk membukukan 

kegiatan dan informasi ekonomi suatu organisasi selama satu periode akuntansi 

tertentu hingga laporan keuangannya terbentuk. Siklus ini dimulai dari mengenali 

jenis transaksi dan aktivitas yang perlu dicatat dan diperhitungkan hingga 

terbentuk laporan keuangan untuk satu periode. Proses ini kemudian akan 

dilanjutkan pada periode akuntansi selanjutnya (Kartikahadi et al., 2012). 

Berikut adalah beberapa tahapan dalam siklus akuntansi menurut 

Hasanuh (2011): 
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1. Mengidentifikasikan transaksi yang terjadi serta menerima bukti 

transaksi. 

2. Mencatat transaksi yang ada ke dalam buku harian. 

3. Memindahkan jurnal transaksi ke dalam buku besar. 

4. Melakukan penyusunan neraca saldo. 

5. Membentuk neraca lajur serta mencatat jurnal penyesuaian. 

6. Menyusun laporan keuangan. 

7. Melakukan pencatatan jurnal penutup. 

8. Mempersiapkan neraca saldo penutup. 

9. Melakukan pencatatan jurnal balik. 

 

2.4 Jenis Jurnal 

Jurnal dapat didefinisikan sebagai suatu alat atau media untuk mencatat 

kegiatan akuntansi yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu, disertai 

dengan pendebitan dan pengkreditan jumlah transaksi. Jurnal juga dapat disebut 

sebagai catatan harian (Hasanuh, 2011). Terdapat beberapa jenis jurnal, yaitu 

sebagai berikut: 

2.4.1 Jurnal Umum 

Jurnal umum merupakan suatu pencatatan sederhana dari semua jenis 

transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan, kemudian dinyatakan dalam satuan 

debit atau kredit (Hasanuh, 2011). Berikut adalah beberapa prosedur yang 

diterapkan dalam jurnal umum: 

1. Mencantumkan nomor urut pada setiap halaman jurnal sebagai referensi. 

2. Mencantumkan tahun cukup sekali pada baris paling atas dari kolom 

tanggal untuk setiap halamannya. 

3. Mencantumkan bulan cukup sekali di baris setelah tahun pada kolom 

tanggal untuk setiap halamannya. 

4. Mencantumkan tanggal cukup sekali di kolom tanggal tanpa 

memperhatikan besar kecilnya jumlah transaksi tersebut. 

5. Pada kolom keterangan, nama perkiraan yang berada di bagian debit 

diletakkan paling tepi sebelah kiri dan nilai uangnya dicantumkan di 

kolom debit. 
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6. Nama perkiraan yang berada di bagian kredit dicatat di bawah agak 

kanan dari nama perkiraan yang terletak di bagian debit. Nilai uangnya 

dicantumkan pada kolom kredit. 

7. Kolom referensi digunakan pada saat nomor perkiraan yang 

bersangkutan akan dicatat di buku besar dan diisi pada saat 

pemindahbukuan dilakukan. 

2.4.2 Jurnal  Khusus 

Menurut Zakiyudin (2013), jurnal khusus adalah jurnal yang kolom-

kolomnya dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi-transaksi perusahaan 

agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Jurnal khusus dalam akuntansi 

perusahaan dagang ada 4 macam, yaitu: 

1. Jurnal pembelian merupakan jurnal yang berfungsi untuk mencatat segala 

transaksi pembelian secara kredit. 

2. Jurnal penjualan merupakan jurnal yang berfungsi untuk mencatat segala 

transaksi penjualan secara kredit. 

3. Jurnal penerimaan kas merupakan jurnal yang berfungsi untuk mencatat 

segala transaksi penerimaan kas. 

4. Jurnal pengeluaran kas merupakan jurnal yang berfungsi untuk mencatat 

segala transaksi pengeluaran kas. 

 

2.5 Elemen Laporan Keuangan 

Harahap (2015) menyatakan bahwa terdapat beberapa elemen laporan 

keuangan yang berguna sebagai patokan pengelompokkan transaksi keuangan, 

yaitu: 

1. Aktiva 

Aktiva merupakan sumber daya dengan peluang didapatkannya 

keuntungan ekonomi di masa depan dari hasil terjadinya suatu transaksi 

di masa lalu. Terdapat dua jenis aktiva, yaitu aktiva lancar yang 

merupakan jenis aktiva yang dapat dipergunakan dalam jangka waktu 

singkat atau kurang lebih setahun, seperti kas, bank, piutang, persediaan, 

dan lain sebagainya dan aktiva tetap yang merupakan jenis aktiva yang 

dapat dipergunakan dalam jangka waktu panjang atau di atas setahun, 
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seperti bangunan, peralatan toko, kendaraan, dan lain sebagainya. Selain 

tanah, seluruh aktiva tetap akan kehilangan kemampuannya untuk 

memberikan manfaat pada perusahaan, sehingga biaya aktiva tetap perlu 

dicatat sepanjang masa manfaat dari aktiva tersebut. Proses pencatatan 

tersebut disebut sebagai depresiasi (Warren, Reeve, & Duchac, 2014). 

2. Kewajiban 

Kewajiban dapat diartikan sebagai suatu bentuk utang yang perlu 

dibayarkan kepada pihak tertentu/kreditor. Terdapat dua jenis kewajiban, 

yaitu kewajiban lancar yang merupakan utang yang perlu dibayarkan 

dalam jangka waktu kurang dari setahun, seperti utang biaya (gaji, 

utilitas, telekomunikasi, pajak, dan lain sebagainya) dan kewajiban 

jangka panjang yang merupakan utang dengan tenggang waktu di atas 

setahun untuk dibayarkan, seperti utang obligasi (Warren et al., 2014). 

3. Ekuitas 

Ekuitas merupakan suatu kepemilikan yang tersisa atas aktiva setelah 

dikurangi dengan kewajibannya. Dalam suatu usaha, ekuitas merupakan 

modal pemilik usaha.  

4. Pendapatan 

Pendapatan dapat diartikan sebagai suatu penerimaan yang didapatkan 

dari penjualan barang dagang maupun jasa yang dibebankan kepada 

customer. 

5. Beban 

Beban merupakan seluruh jenis beban yang didapatkan dari proses 

pemerolehan pendapatan, seperti beban utilitas, beban telekomunikasi, 

beban perlengkapan, beban transportasi, dan lain sebagaianya. 

 

2.6 Persediaan 

Persediaan merupakan stok barang dagang atau supplies yang dapat 

digolongkan ke bagian aktiva lancar yang dipergunakan untuk dijual dalam 

aktivitas operasional normal perusahaan (Mulya, 2013). Terdapat 2 metode 

pencatatan persediaan menurut Hasanuh (2011), yaitu: 
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1. Sistem periodik 

Sistem periodik merupakan suatu sistem persediaan barang dagangan 

yang jumlahnya tidak dapat langsung diketahui pada setiap transaksi 

penjualan dilakukan, sehingga perlu dilakukan perhitungan secara fisik 

ke gudang setiap akhir periode. Sistem ini biasanya digunakan oleh 

perusahaan dengan barang dagangan yang memiliki harga murah dan 

tingkat penjualan yang sangat tinggi. 

2. Sistem perpetual 

Sistem perpetual merupakan suatu sistem persediaan barang dagangan 

yang jumlahnya dapat langsung diketahui pada setiap transaksi penjualan 

dilakukan. 

 

2.7 Laporan Keuangan 

Menurut Warren et al. (2014), laporan keuangan merupakan hasil dari 

semua transaksi yang telah dicatat dan dirangkum yang menyediakan informasi 

keuangan. Laporan tersebut akan dimanfaatkan untuk mengomunikasikan 

kegiatan finansial entitas kepada pemilik perusahaan, manajer, kreditur, banker, 

investor, dan pihak lainnya. Berikut adalah beberapa fungsi dari dibentuknya 

laporan keuangan (Hasanuh, 2011): 

1. Untuk memperkirakan tingkat biaya dari semua kegiatan perusahaan. 

2. Untuk memperkirakan efisiensi dari setiap produksi dan menentukan 

tingkat keuntungan yang didapatkan. 

3. Untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait perlu tidaknya 

pembentukan strategi baru guna mencapai hasil yang lebih maksimal. 

4. Untuk menilai kinerja setiap individu dengan tanggung jawab dan 

wewenangnya masing-masing. 

2.7.1 Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi adalah laporan yang terdiri dari seluruh pendapatan 

dan beban pada suatu periode tertentu berdasarkan matching concept. Konsep 

tersebut diterapkan dengan mencocokkan pengeluaran yang terjadi selama suatu 

periode dengan pendapatan yang didapatkan dari hasil pengeluaran tersebut 
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(Warren et al., 2014). Terdapat banyak sekali fungsi terkait dibentuknya laporan 

laba rugi menurut Kartikahadi et al. (2012), antara lain: 

1. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan selama 

suatu periode tertentu. 

2. Menyediakan informasi penting guna memudahkan penyusunan 

perencanaan kegiatan usaha di masa depan. 

3. Mengantisipasi risiko yang mungkin muncul di masa depan. 

Hasanuh (2011) menjelaskan bahwa terdapat tiga kemungkinan dari 

laporan laba rugi, yaitu: 

1. Ketika jumlah beban lebih kecil dibandingkan dengan jumlah 

pendapatan, maka perusahaan memperoleh laba. 

2. Ketika jumlah beban setara dengan jumlah pendapatan, maka perusahaan 

tidak mengalami keuntungan maupun kerugian, tetapi berada pada break 

even point. 

3. Ketika jumlah beban lebih tinggi dari jumlah pendapatan, maka 

perusahaan mengalami kerugian. 

2.7.2 Laporan Perubahan Modal 

Laporan perubahan modal ialah laporan yang berisi perubahan ekuitas 

pada suatu periode waktu tertentu. Laporan ini membutuhkan informasi mengenai 

pendapatan/kerugian bersih periode tersebut, sehingga perlu disusun sesudah 

laporan laba rugi terbentuk. Laporan ini juga mencantumkan informasi mengenai 

jumlah ekuitas di akhir periode yang nantinya dibutuhkan di laporan posisi 

keuangan, sehingga laporan ini akan disajikan sebelum laporan posisi keuangan 

(Warren et al., 2014). Pertambahan dan pengurangan pada ekuitas dapat berasal 

dari (Kartikahadi et al., 2012): 

1. Transaksi yang berhubungan dengan kepemilikan modal, seperti setoran 

modal dan pembagian dividen. 

2. Laba rugi bersih periode yang bersangkutan. 

3. Keuntungan/kerugian yang didapatkan oleh perusahaan. 

4. Pendapatan komperhensif lain. 

5. Koreksi atas saldo laba pada periode sebelumnya. 
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2.7.3 Laporan Posisi Keuangan 

Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menggambarkan segala 

jenis sumber daya yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasionalnya dan 

kewajiban yang dimiliki oleh entitas pada suatu periode waktu tertentu (Pulungan 

et al., 2013). Terdapat banyak sekali fungsi dari dibuatnya laporan posisi 

keuangan, antara lain (Hasanuh, 2011): 

1. Menyuguhkan informasi terkait posisi keuangan dari perusahaan pada 

periode waktu tertentu. 

2. Memperhitungkan likuiditas dan kelancaran jalannya kegiatan 

perusahaan. 

3. Menilai komposisi pendanaan perusahaan. 

4. Menganalisis komposisi kekayaan dan kapasitas perusahaan. 

5. Memberi penilaian terhadap sumber ekonomis perusahaan. 
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