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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

 Dalam dunia ekonomi, akuntansi dipercaya sebagai bahasa universal 

akuntansi menghasilkan laporan keuangan untuk memberikan info kepada 

pembaca laporan keuangan. Organisasi akuntansi yang berbeda-beda telah 

menyampaikan arti dari akuntansi secara teknis menurut AICPA akuntansi ialah 

seni dalam mencatat dan meringkas semua transaksi karakteristik finansial, 

informasi keuangan menjadi sebuah laporan (American Institute of Certified 

Public Accountant, 2012). 

 Hansen dan Mowen (2010) berpendapat bahwa karakteristik dari 

akuntansi keuangan secara internasional sekarang ini ditentukan oleh Financial 

Accounting Standard Board (FASB) dan Security Exchange Commission (SEC) 

yang masing-masing berada di Amerika Serikat. Akuntansi diartikan sebagai 

tahap pengukuran, identifikasi serta komunikasi informasi mengenai keuangan. 

Terdapat dua bagian dari akuntansi, pertama  ialah akuntansi di buat untuk pihak 

eksternal maupun pihak internal yang terdapat laporan keuangan, yang kedua 

akuntansi dapat menhasilkan informasi kepada pihak internal yang terdiri dari 

ukuran dan hasil analisa yang biasa disebut akuntansi manajerial yang bermanfaat 

untuk pihak internal sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi (Kieso, 

Weygandt, & Warfield, 2014). 

Martani, Veronica, Farahmita, Wardhani, Tanudjaja dan Hidayat (2015) 

berpendapat bahwa akuntansi keuangan memiliki fokus pada pelaporan kepada 

pihak eksternal yang dimana pihak eksternal mencakup masyarakat luas yang 

memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Oleh sebab itu penyusunan 

laporan keuangan bergantung pada prinsip dan asumsi, serta memiliki tujuan yang 

umum. Sedangkan Walther dan Skousen (2010) menyebutkan bahwa akuntansi 

merupakan sebuah kegiatan untuk menangkap informasi mengenai transaksi yang 

terjadi dalam bisnis dan meringkasnya kedalam sebuah laporan yang akan 

digunakan oleh pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. 
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 Laporan finansial dibentuk dalam untuk menyampaikan informasi pihak 

luar digunakan untuk pertimbangan dalam memberikan sumberdaya untuk entitas. 

Menurut Kieso et al, (2014) terdapat beberapa tujuan dalam laporan finansial 

ialah: informasi finansial dibentuk untuk memberikan reverensi kepada pihak luar 

untuk mengambil keputusan dalam memberikan sumberdaya kepada entitas. 

Selain itu laporan finansial juga bertujuan untuk memberikan penegasan arti pada 

perspektif entitas, bahwa perusahaan memiliki hak penuh atas aset perusahaan dan 

bukan merupakan hak dari investor maupun kreditur. 

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

ialah sebuah seni pencatatan yang menghasilkan laporan keuangan sebagai produk 

akhir dari pencatatan. Laporan keuangan akan digunakan oleh pihak yang 

memiliki kepentingan dengan perusahaan (stakeholder). 

 

2.2 Sistem Akuntansi 

 Baridwan, (2009) berpendapat sistem merupakan komponen-kompenen 

yang dalam hal untuk mencapai satu tujuan. Sebuah sistem memiliki komponen-

komponen yang saling  mendukung yang dimana pada umumnya sebuah sistem 

yang kompleks didukung oleh subsistem-subsistem untuk menyokong sistem 

utama agar sebuah sistem dapat dengan mudah menyajikan suatu informasi yang 

dibutuhkan (Susanto, 2013). 

Mulyadi (2013) menyebutkan bahwa sistem adalah unsur-unsur yang 

secara berkelompok memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Sebuah 

sistem dirancang dari komponen-komponen berbeda yang dimana setiap 

komponennya mengarah pada satu tujuan yang sama. Pada perusahaan sistem 

dirancang untuk mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan usaha yang 

dimiliki oleh perusahaan tercapai. Mulyadi (2013) menyampaikan sistem 

akuntansi ialah terdiri dari kumpulan formulir, catatan ataupun laporan yang telah 

terkoordinasi guna untuk memberikan informasi keuangan dari sebuah perusahaan. 

Terdapat lima unsur dari sebuah sistem akuntansi yaitu: 

1. Formulir 

Formulir ialahh sebuah alat atau media yang digunakan dalam melakukan 

pencatatan sebuah transaksi. Formulir dapat berupa voucher pengeluaran, 
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voucher penerimaan, nota, invoice dan masih banyak lagi. Formulir 

merupakan sumber utama dari informasi yang dicatat ataupun informasi 

itu sendiri. 

2. Jurnal 

Jurnal merupakan tahap pencatatan dalm akuntansi yang digunakan 

untuk mengklasifikasi, meringkas dan mencatat transaksi keuangan dari 

informasi yang didapat sesuai dengan akun transaksi. Jurnal umum dapat 

dibedakan menjadi jurnal umum serta jurnal khusus.  

a) Jurnal Umum, jurnal umum digunakan untuk mencatat semua jenis 

transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. 

b) Jurnal khusus, merupakan jurnal yang hanya mencatat empat jenis 

transaksi yaitu pembelian, penjualan, penerimaan dan pengeluaran. 

3. Buku Besar 

Buku besar ialah rangkaian dari pencatatan transaksi yang telah dicatat 

dengan menggunakan jurnal. Didalam buku besar seluruh transaksi yang 

dicatat akan diklasifikasikan sesuai dengan kode akun masing-masing. 

4. Buku Besar Pembantu 

Buku besar pembantu merupakan rincian akan transaksi-transaksi yang 

telah diklasifikasikan di buku besar agar informasi yang disajikan dapat 

lebih detail dan gampang dimengerti. 

5. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatn akuntansi 

dimana seluruh jenis transaksi yang telah diklasifikasi sesuai dengan 

nomor akun disatukan dan disajikan dalam bentuk rangkuman didalam 

laporan keuangan. 

 

Indrayati (2018) menyebutkan bahwa didalam sebuah sistem informasi 

akuntansi bagi sebuah perusahaan terdapat banyak siklus dan prosedur yang saling 

berkaitan seperti pendapatan, pengeluaran konversi dan penyusunan laporan 

keuangan. Prosedur-prosedur dan siklus yang terdapat didalam sebuah sistem 

informasi adalah sebagai berikut: 
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1. Siklus akuntansi pokok, terdiri atas bagian-bagian penting yang harus 

dimiliki oleh sebuah organisasi seperti visi dan misi, struktur 

kepemimpinan, klasifikasi rekening usaha, dan standar pelaporan dalam 

organisasi. 

2. Siklus pendapatan dan penerimaan kas, terdiri atas langkah-langkah 

dalam menyelesaikan transaksi yang berhubungan dengan pendapatan 

dan penerimaan kas dalam organisasi seperti pemesanan, pengiriman, 

penagihan, distribusi, dan kebijakan piutang. 

3. Siklus pembelian dan pengeluaran kas, terdiri atas tahapan penyelesaian 

transaksi pembelian serta pengeluaran kas dalam organisasi seperti 

pemesanan barang, penerimaan barang, distribusi, dan kebijakan hutang. 

4. Siklus personalia, merupakan bagian yang berhubungan dengan 

kebijakan-kebijakan serta aturan yang harus dimiliki oleh organisasi 

untuk menjaga kualitas dan kebijakan yang mengenai tentang 

pembayaran gaji serta upah karyawan. 

5. Siklus produksi, menyangkut prosedur-prosedur yang harus dimiliki oleh 

perusahaan dalam menjalankan operasional agar perusahaan tertata rapi 

dengan adanya kebijakan serta aturan yang harus diikuti oleh seorang 

karyawan. 

6. Siklus laporan keuangan, merupakan tahapan akhir yang harus dimiliki 

oleh sebuah organisasi usaha, dengan menetapkan standar laporan yang 

harus dibuat dan batas waktu kerja karyawan dalam menyusun laporan, 

manajemen perusahaan dapat merencanakan kontunuitas perusahaan. 

 

2.3 Siklus Akuntansi 

Kieso et al. (2014) menyebutkan bahwa siklus akuntansi adalah proses 

peringkasan dan perangkuman transaksi yang telah terjadi didalam suatu periode 

akuntansi guna untuk menyusun laporan keuangan sebagai hasil akhir. S.Gangwar 

dan D.K Gangwar (2008) menyebutkan bahwa siklus akuntansi yang digunakan 

terbagi menjadi beberapa tahap, sebagai berikut: 
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Gambar 1 Siklus Akuntansi, sumber: S.Gangwar dan D.K Gangwar (2008) 

Warren, Reeve, dan Duchac (2014) menyebutkan dalam melakukan 

pencatatan transaksi terdapat unsur yang harus dipahami terlebih dahulu yaitu 

persamaan akuntansi dimana persamaan akuntansi yang disebut adalah sebagai 

berikut: 

ASET = LIABILITAS + EKUITAS 

Dari persamaan akuntansi yang diuraikan dapat diartikan bahwa aset 

yang dikuasai perusahaan merupakan sumber daya yang dimiliki atau 

diinvestasikan langsung oleh perusahaan ataupun aset yang didapat dari dana hasil 

pinjaman dari kreditur. 

Wild, Shaw dan Chiappetta (2011) berpendapat akuntansi merupakan 

sebuah siklus aktivitas yang dimulai dengan kegiatan mengidentifikasi, 

mengklasifikasi, pengukuran dan pencatatan transaksi. Siklus ini dilakukan 

berulang dalam setiap prode laporan keuangan. Berikut siklus aktivitas yang 

dilakukan: 

1. Pengumpulan bukti transaksi. 

2. Pencatatan jurnal dan pemindahan data ke buku besar. 

3. Penyusunan neraca percobaan. 

4. Penyusunan neraca lajur dan jurnal penyesuaian 

1. Identifikasi Transaksi 

      2. Jurnal 

      3. Buku Besar 

      4. Neraca Saldo 

5. Laporan Keuangan 

6. Penutup 
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5. Penyusunan laporan keuangan. 

6. Melakukan penutupan saldo laba(rugi) periode dengan menggunakan 

jurnal penutup. 

 

2.4 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah 

Indonesia memiliki banyak jenis standar akuntansi yang digunakan 

sesuai dengan kemampuan suatu entitas dalam memenuhi standar yang ada. 

Berikut jenis-jenis standar akuntansi keuangan yang terdapat di indonesia 

berdasarkan Ikatan Akuntansi Indonesia (2019). 

1. Standar Akuntansi Keuangan (IFRS), merupakan standar akuntansi 

keuangan yang digunakan  pada perusahaan-perusahaan besar yang 

memiliki transaksi kompleks dan memegang akuntabilitas publik 

2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 

ETAP), merupakan standar akuntansi keuangan yang digunakan untuk 

perusahaan yang tidak memegang langsung kepentingan orang banyak. 

3. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), merupakan standar 

akuntansi keuangan yang digunakan atau diterapkan pada perusahaan-

perusahaan yang berbasis syariah. 

4. Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM), 

merupakan standar akuntansi keuangan yang digunakan untuk usaha-

usaha kecil dengan syarat ukuran aset, jumlah pendapatan dan jumlah 

karyawan relatif kecil. 

2.4.1 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang diwajibkan dalam SAK EMKM adalah laporan 

posisi keuangan dan laporan laba rugi. Laporan posisi keuangan merupakan 

laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan mengenai aset, kewajiban 

serta modal usaha yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Sedangkan laporan laba 

rugi merupakan laporan operasional perusahaan yang terdiri dari pendapatan serta 

biaya yang terjadi didalam  suatu periode. 

Laporan keuangan disajikan memiliki tujuan untuk  memberikan 

informasi kepada penggunanya. Pengguna laporan keuangan terdiri dari beberapa 

pihak yaitu pihak manajemen, investor, kreditur dan pemasok. Laporan keuangan 
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memberikan informasi kepada pihak manajemen perusahaan mengenai kondisi 

perusahaan selama satu periode tertentu. Sedangkan untuk investor, kreditur serta 

pemasok, laporan keuangan memberikan informasi mengenai kemampuan 

keuangan dari perusahaan agar dapat menjadi pertimbangan bagi pihak eksternal 

untuk melakukan transaksi dengan perusahaan. 
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