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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Akuntansi 

Berdasarkan pandangan Kieso, Weygandt dan Warfield (2011), akuntansi 

diartikan sebagai suatu bentuk informasi dan sistem pengukuran yang 

mengidentifikasi, mengkomunikasi dan mencatat informasi yang relevan sehingga 

dapat diandalkan juga dapat dibandingkan ke dalam kegiatan organisasi. 

Akuntansi kemudian dikategorikan menjadi tiga tahap dasar yang berupa: 

a. Kegiatan identifikasi adalah kegiatan mengidentifikasikan tiap kejadian

yang merupakan kegiatan operasional ke dalam bentuk akuntansi di

perusahaan.

b. Kegiatan pencatatan ialah kegiatan mencatat bentuk akuntansi yang telah

diproses pada kegiatan identifikasi berupa bentuk transaksi secara

kronologis dan sistematis menjadi suatu format tertentu.

c. Kegiatan komunikasi ialah kegiatan mengkorespondensi hasil laporan

keuangan terhadap pemakai laporan keuangan eksternal dan juga

pemakai internal perusahaan.

Sedangkan pandangan dari Reeve, Warren dan Duchac (2012), Pengetian

akuntansi ialah suatu sistem informasi dimana membentuk laporan keuangan 

hingga dapat membantu dalam pengenalan akan kondisi usaha dan juga dalam 

kepentingan ekonomi. Didalam buku Basics of Accounting Information 

Processing (Christoper, 2010), menjelaskan bahwa akuntansi adalah seperangkat 

konsep serta teknik yang mengukur dan melaporkan informasi keuangan ke pihak-

pihak yang berkepentingan. 

Susunan laporan keuangan memiliki standar yang berlaku di negara 

Indonesia. Standar yang dimaksud diuraikan menjadi : 

1. SAK (Standar Akuntan Keuangan), perusahaan yang menggunakan

standar ini adalah perusahaan terbuka dimana kepemilikan perusahaan

dapat dijualbeli secara terbuka kepada masyarakat luas dan laporan

keuangannya dapat dilihat dengan membuka situs Bursa Efek Indonesia

serta perusahaan tersebut memiliki akuntabilitas publik.
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2. SAK-ETAP (Standar Akuntan Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik), Perusahaan yang menyajikan laporan tahunan dan keuangannya 

hanya pada pemilik saham perusahaan tersebut tanpa memanfaatkan jasa 

akuntabilitas publik. 

3. SAK-EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan 

Menengah), perusahaan yang memiliki ciri seperti SAK-ETAP namum 

standar ini memiliki kriteria yang tidak terpenuhi dari SAK-ETAP itu 

sendiri sehingga tercipta standar ini.  

4. SAK Syariah (Standar Akuntansi Keuangan Syariah), perusahaan yang 

berdasarkan asas syariah 

5. SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), perusahaan atau instansi 

pemerintah baik pusat maupun daerah.   

 

2.2 SAK-EMKM 

Pada SAK-EMKM (2016), SAK-EMKM seperti penjelasan diatas adalah 

sebuah entitas yang belum memenuhi kriteria standar akuntansi yang tercantum di 

dalam SAK-ETAP. Perusahaan yang termasuk dalam standar akuntansi ini adalah 

perusahaan yang memenuhi seluruh karakteristik di bawah ini: 

a. Memiliki ciri khas seperti ETAP, namun terdapat unsur-unsur pendukung 

lain untuk membentuk standar ini.  

b. Tidak termasuk anak maupun cabang perusahaan pada usaha menegah 

atau usaha besar.  

c. Pengelompokkan usaha berdasarkan penjualan dan aset diatur dalam 

Pasal 6 dalam UU No.20 Tahun 2008, dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Pengelompokkan UMKM 

d. Dalam pasal 35 UU No.20 Tahun 2008 menjelaskan tidak menguasai 

atau memiliki UMKM mitra usaha. 

UMKM 
Kekayaan Bersih (tidak termasuk 

tanah dan bangunan) 
Hasil Penjualan tahunan (Maks) 

Usaha Mikro <Rp.50.000.000 Rp.300.000.000 

Usaha Kecil Rp.50.000.000 - Rp.500.000.000 Rp.300.000.000 - Rp.2.500.000.000 

Usaha Menengah Rp.500.000.000 - Rp.10.000.000.000 Rp.2.500.000.000 - Rp.50.000.000.000 
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Selain kriteria yang disebutkan diatas, SAK EMKM dapat mendapatkan 

hibah dan permbiayaan lainnya yang legal serta tidak bertentangan dari 

Pemerintah. SAK EMKM juga dapat mengumpulkan modal patungan dengan 

pihak asing (join venture) serta dapat menjualbeli kepemilikan saham yang 

terdaftar di BEI.  

Entitas mikro ialah usaha ekonomi milik perorangan ataupun badan 

usaha perorangan yang menggenapi aturan usaha mikro yang tercantum di dalam 

perundang-undangan. Sebaliknya entitas kecil dan menengah ialah usaha ekonomi 

yang independen, yang dimiliki perorangan atau badan usahan dan bukan bagian 

dari anak atau cabang perusahaan usaha menegah atau usaha besar yang 

memenuhi persyaratan usaha kecil atau usaha menegah pada perundang-

undangan. 

Wujud hukum EMKM di Indonesia sangatlah beragam, contohnya 

perusahaan perseorangan, persekutuan, koperasi dan perseroan terbatas. Laporan 

keuangan yang dimiliki juga tidak sebanyak dan sekompleks pada laporan 

keuangan SAK, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi serta catatan atas 

laporan keuangan.  

 

2.3 Siklus Akuntansi 

Menganalisa dan mencatat transaksi pada proses akuntansi transaksi dan 

ditutup dengan neraca saldo penutup disebut dengan siklus akuntansi (Reeve et 

al., 2012). Siklus akuntansi berdasarkan Kieso et al., (2014) ialah proses yang 

dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan mendapatkan laporan keuagan dalam 

kurun waktu satu periode. Tahapan pada siklis akuntansi adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 2.1. Siklus akuntansi, sumber: Kieso, Weygandt, & Warfield, 2014. 
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1. Mengidentifikasi transaksi 

Perusahaan diharuskan untuk mengidentifikasi tiap transaksi yang terjadi 

dan mengelompokkan pada akun yang benar. Transaksi yang dikelompokkan 

menggunakan metode akuntansi pencatatan berganda. 

2. Menjurnal transaksi 

Dalam menjurnal suatu transaksi, secara umum terdapat empat bagian 

didalam penjurnalan, yakni tanggal kejadian, akun akuntansi, nominal yang 

didebit atau nomial yang dikredit serta deskripsi mengenai transaksi tersebut. 

Pada kasus tertentu, perusahaan menambahkan jurnal khusus sebagai tambahan 

dari jurnal umum. Contoh dari jurnal khusus ialah jurnal pembelian, penjualan, 

pembayaran hutang dan penerimaan piutang. Jurnal khusus bertujuan untuk 

mempersingkat waktu dalam pencatatan akuntansi.  

3.  Pemindahbukuan 

Pemindahbukuan merupakan prosedur memindahkan transaksi ke dalam 

buku besar. Pemindahbukuan terdapat dua format penyajian, yaitu akun T, dan 

bentuk tiga kolom. Bentuk tiga kolom memuat akun debit, kredit, dan saldo. Akun 

tiga kolom ini juga dikenal sebagai akun standar dimana umumnya perusahaan 

menggunakan format ini. 

4. Neraca saldo 

Neraca saldo terdiri dari daftar akun berserta nilai saldo akun dalam suatu 

periode. Neraca saldo berfungsi sebagai alat ukur untuk memeriksa kesamaan 

saldo debit dan saldo kredit. Jika terdapat nilai saldo yang berbeda dapat 

dipastikan bahwa terjadi kesalahan dalam proses penjurnalan dan 

pemindahbukuan.  

5. Jurnal Penyesuaian 

Jurnal penyesuaian dibutukan ketika neraca saldo pada periode tertentu 

didapatkan data yang tidak lengkap dan terbaru sehingga data tersebut 

membutuhkan penyesuaian. Contoh dari data tersebut adalah terdapat beberapa 

transaksi yang belum dijurnal selama periode tersebut karena transaksi tersebut 

akan selesai masa berlakunya seiring berjalannya waktu. Jurnal penyesuaian 

terbagi menjadi dua kelompok, yakni penangguhan dan akural. 
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a. Beban dibayar dimuka, jurnal penyesuain kelompok penagguhan, yaitu 

beban yang dibayar secara kas diawal dan direkam sebagai aset.  

b. Pendapatan dibayar dimuka, jurnal penyesuaian kelompok penagguhan, 

yaitu pendapatan diterima secara kas sebelum pendapatan diakui dan 

direkam sebagai liabilitas. 

c. Pendapatan akrual, jurnal penyesuain kelompok akrual, yaitu peristiwa 

dimana sudah diakui namun belum mendapatkan kas. 

d. Beban akural, jurnal penyesuain kelompok akrual, yaitu peristiwa yang 

sedang berlangsung namun pembayaran belum dilakukan. 

6. Neraca lajur 

Laporan ini memiliki sifat opsional, dapat dibuat atau tidak dibuat. 

Tujuan penyusunan neraca lajur adalah untuk mendeskripsikan alur informasi dari 

neraca saldo sampai neraca saldo setelah disesuaikan. 

7. Neraca saldo setelah penyesuaian 

Neraca ini dikerjakan sesudah menyelesaikan jurnal serta 

memindahbukuan seluruh unsur penyesuaian ke buku besar. Fungsi pada neraca 

menunjukkan seluruh akun beserta saldo yang telah disesuaikan pada akhir 

periode. 

8. Menyiapkan laporan keuangan 

Neraca saldo sesudah penyesuaian akan dijadikan patokan dalam 

membuat laporan keuangan langsung dengam mengambil datanya. Diawali 

dengan menyusun laporan laba rugi dimana memuat akun pendapatan dan beban 

untuk mendapatkan laba/rugi bersih. Kemudian dilanjutkan pembuatan laporan 

perubahan modal yang diakhiri perancangan laporan posisi keuangan.  

9. Jurnal penutup  

Jurnal penutup bertujuan guna menyiapkan akun untuk transaksi periode 

setelahnya yaitu dengan mengurangi saldo akun sementara. Akun sementara yang 

dimaksudkan adalah pendapatan dan beban (akun nominal)  dan akun pembantu 

modal yaitu prive dan ikhtisar laba rugi.  
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10. Neraca saldo setelah penutupan 

Neraca ini menyajikan akun permanen berupa harta, kewajiban dan 

ekuitas tanpa adanya akun nominal karena telah dihapus pada jurnal penutup 

sehingga akun nominal tersebut menjadi 0. 

11. Jurnal Pembalik 

Pada hakekatnya pembuatan jurnal pembalik suatu perusahaan hanya 

kondisional tergantung pada kebutuhan perusahaan tersebut. Jurnal pembalik 

berfungsi untuk membantu perusahaan dengan memudahkan pencatatan transaksi 

pada awal periode akuntansi yang baru dan meminimalkan kesalahan yang 

mungkin bisa terjadi. 

 

2.4 Sistem Pencatatan Akuntansi 

Sistem adalah kesatuan yang mengandung elemen yang diasosiasikan 

secara bersama-sama agar memudahkan pencapaian suatu target. Sistem 

pencatatan akuntansi mempunyai rumus persamaan akuntansi yang digambarkan 

seperti berikut: 

  ASET = LIABILITAS  + EKUITAS 

Dari rumus persamaan akuntansi diatas, ditarik kesimpulan bahwa aset 

yang dimiliki perusahaan merupakan harta yang nominalnya setara dengan nilai 

dari gabungan liabilitas dan ekuitas yang merupakan sumber pendanaan atas aset 

tersebut. 

Sistem akuntansi yang dibuat digunakan untuk mengungkapkan 

penambahan dan pengurangan pada tiap pos elemen atas persamaan akuntansi 

sebagai pembeda dalam pencatatan disebut akun. Pada laporan posisi keuangan, 

urutan akun adalah aset, liabilitas, dan ekuitas sebaliknya pada laporan laba rugi 

diurutkan dengan nama akun pendapatan dan beban (Reeve et al, 2012). Berikut 

ini merupakan penjelasan mengenai klasifikasi akun, sebagai berikut: 

2.4.1 Aset 

Aset ialah sumber daya yang dimiliki perusahaan sebagai dampak dari 

peristiwa lampau dengan harapan mempunyai harga ekonomik pada masa 

mendatang baik langsung atau tidak langsung. Aset dibagi menjadi dua macam, 
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diantaranya aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar ialah aset dengan jangka 

waktu maksimal satu tahun.  

Sedangkan aset tidak lancar ialah aset yang memiliki jangka waktu yang 

panjang, yang memiliki bentuk fisik (Warren et al., 2014). Contoh dari aset lancar 

adalah kas, piutang, perlengkapan, persediaan, biaya dibayar muka. Contoh dari 

aset tidak lancar (aset jangka panjang) adalah aset tetap (tanah, gedung, peralatan 

kantor, mesin), investasi jangka panjang, serta aset tidak berwujud (Hak cipta, hak 

paten, goodwill, merek dagang, hak sewa, franchise). 

2.4.2 Liabilitas 

Liabilitas ialah kewajiban perusahaan yang disebabkan karena kejadian 

lampau dan berakibat perubahan pada arus kas dari sumber daya perusahaan yang 

mengandung manfaat ekonomik. Liabilitas dibedakan menjadi liabilitas jangka 

panjang dan liabilitas jangka pendek. 

Liabilitas jangka panjang ialah kewajiban/utang yang masa berlaku 

minimal satu tahun sedangkan liabilitas jangka pendek ialah kewajiban/hutang 

yang masa berlaku maksimal satu tahun dan pembayarannya menggunakan aset 

lancar (Warren et al., 2014). Contoh kewajiban jangka pendek ialah upah yang 

belum dibayar. Contoh dari kewajiban jangka panjang adalah pinjaman bank. 

2.4.3 Ekuitas 

Pengertian ekuitas ialah hak sisa atas aset perusahaan sesudah 

mengurangi seluruh liabilitas. Walaupun definisi diatas disebutkan bahwa ekuitas 

ialah hak sisa, namun ekuitas disubklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan. 

Contohnya, dalam perseroan terbatas, setoran modal dari pemegang saham, saldo 

laba awal periode, pencadangan saldo laba, dan penyisihan penyesuaian 

pemeliharaan modal masing-masing disajikan secara terpisah. 

2.4.4 Penghasilan 

Penghasilan dibedakan antara pendapatan dan keuntungan. Pendapatan 

dimaksudkan sebagai  penghasilan yang muncul pada kegiatan perusahaan 

sebagaimana mestinya, seperti penjualan, imbalan, bunga, royalti, sewa dan 

dividen. sebaliknya keuntungan ialah akun lain yang bukan dalam kelompok 

pendapatan seperti keuntungan dari pelepasan aset.  
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2.4.5 Beban 

Beban muncul karena adanya kegiatan perusahaan yang wajar dan 

mengurangi kas, seperti beban pokok penjualan, beban gaji, beban penyusutan. 

Hal ini berbeda dengan kerugiaan, kerugiaan merepresentasikan akun lain yang 

sesuai pengertian beban tetapi bukan dikategorikan sebagai beban timbul akibat 

kegiatan perusahaan yang wajar.  

 

2.5 Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM 

Yang menjadi tujuan laporan keuangan pada SAK EMKM ialah untuk 

menghasilkan data mengenai kinerja perusahaan berupa angka yang dapat berguna 

dalam mengambil langkah konkret. Laporan keuangan pada SAK EMKM 

diuraikan menjadi tiga laporan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi 

dan catatan atas laporan keuangan. Disini, penulis menambahkan laporan 

penambahan modal sebagai tambahan untuk pemilik Kidsclothing.co. 

1. Laporan Posisi Keuangan 

Laporan yang memberikan informasi terkait kondisi yang terjadi 

terhadap masing-masing akun akuntansi, yaitu aset, liabilitas dan ekuitas dalam 

waktu tertentu. Pada laporan ini diharuskan adanya nilai yang seimbang antara 

aset dengan liabilitas dan ekuitas sebagaimana pada konsep persamaan akuntansi.  

Laporan posisi keuangan terhadap pengguna internal digunakan untuk 

mengetahui posisi keuangan usahanya, seperti pengguna dapat mengetahui sisa 

atas pembayaran dimuka, jumlah piutang usaha yang belum diterima perusahaan 

dan lain sebagainya. Untuk pengguna ekternal dimanfaaatkan untuk melihat 

kemampuan perusahaan bertahan untuk periode selanjutnya, seperti pengguna 

dapat melihat rasio utang apakah sehat atau tidak. 

2. Laporan Laba Rugi 

Laporan yang menunjukkan data keuangan perusahaan dalam 

mendapatkan laba atau rugi pada waktu tertentu. Laporan ini menampilkan akun 

pendapatan dan beban mengikuti konsep pengakuan laba.  

Manfaat bagi pihak internal adalah untuk mengetahui kinerja perusahaan 

tersebut, apakah untung atau rugi dan untuk mengevaluasi serta sebagai indikator 

pengambilan keputusan guna memperbaiki perusahaan pada masa mendatang. 
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Pihak eksternal laporan keuangan dapat menggunakan informasi tersebut untuk 

memutuskan investasi perusahaan tersebut. 

3. Laporan Perubahan Modal 

Laporan yang memberikan intisari mengenai perubahan suatu modal 

usaha. Pada laporan, diperlihatkan saldo akhir modal usaha dimana saldo tersebut 

juga muncul pada laporan posisi keuangan. Laporan ini menjelaskan dan 

merincikan tentang awal saldo hingga dihasilkan saldo akhir pada laporan posisi 

keuangan. 

4. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan diciptakan agar laporan keuangan dapat 

dimengerti oleh berbagai pihak karena tidak semua pihak dapat membaca laporan 

keuangan dalam memahami angka, akun dan nominal yang tertera. Catatan atas 

laporan ini juga menjelaskan secara rinci mengenai informasi akun yang ada 

dalam laporan keuangan. 

 

2.6 Sistem Akuntansi 

Pengertian sistem menurut Jogiyanti (2005) yaitu suatu jaringan kerja 

dari tata cara yang saling berasosiasi, berhimpun untuk menyelesaikan suatu misi. 

Sedangkan menurut Indrajit (2005), sistem berarti himpunan dari komponen yang 

memiliki unsur keterkaitan yang bertujuan untuk mempermudah perusahaan 

dalam kegiatan operasionalnya. Sehingga dapat diartikan bahwa sistem akuntansi 

ialah prosedur atau program yang menggabungkan, merangkum, dan melaporkan 

informasi keuangan dan kegiatan operasional. Suatu proses yang dibicarakan yaitu 

menganalisis kepentingan informasi pengguna, menciptakan sistem sesuai dengan 

kebutuhan serta implemntasi pada sistem (Warren et al., 2014). 

Sistem akuntansi ialah organisasi formulir, catatan yang terdiri dari 

jurnal, buku besar, buku pembantu dan laporan yang diatur sedemikian rupa 

sehingga memudahkan manajemen dalam mengelola perusahaan dengan 

menyediakan informasi keuangan (Mulyadi, 2001). Unsur yang disebutkan 

kemudian dijelaskan seperti dibawah ini: 
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1. Formulir  

Formulir ialah dokumen yang berfungsi untuk merekam aktivitas 

operasional perusahaan hingga nantinya menghasilkan laporan. Antar formulir 

saling berkaitan sehingga memungkinkan kesalahan yang minim. Dalam 

menginput transaksi ke dalam formulir juga memudahkan pengguna dengan 

tampilan yang ringan. 

2. Jurnal 

Jurnal adalah rangkuman transaksi perusahaan dengan besertakan 

nominal yang sesuai pada transaksi tersebut. Jurnal yang dibuat pada rancangan 

sistem terdapat pada formulir sehingga memudahkan dalam penginputan. 

3. Buku Besar 

Buku besar dapat dibuat dapat juga tidak dibuat, tergantung pada 

pengguna dikarenakan buku besar hanya memudahkan pengguna untuk 

mengurangi kesalahan yang dapat timbul pada pembuatan laporan. Buku besar 

dicatat per nama akun berdasarkan nominal transaksi yang terjadi. 

4. Buku Besar Pembantu 

Buku besar pembantu merupakan tahapan terakhir dari rangkain proses 

dalam pembuatan laporan. Buku besar ini memuat bagian pendukung yang 

menjelaskan secara rinci data keuangan yang terdapat pada buku besar. 

5. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan alasan utama dari seluruh rangkain proses 

akuntansi yang disebutkan diatas. Pada umunya, laporan pada perusahaan terdapat 

lima laporan diantaranya adalah laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, 

laporan perubahan modal, laporan arus kas serta catatan atas lapotan keuangan.  
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