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BAB II                                                                                                                    
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

 Beberapa penjelasan tentang akuntansi menurut pendapat para ahli. 

Akuntansi adalah kegiatan yang terdiri dari mengidentifikasi, mencatat, dan 

mengkomunikasikan informasi perekonomian entitas perusahaan terhadap pihak 

internal dan pihak eksternal (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2016). Sementara itu 

menurut Dumontier (2016), akuntansi adalah proses untuk memberikan suatu 

informasi yang dapat dipercaya mengenai transaksi keuangan suatu organisasi, 

informasi itu digunakan untuk mengambil keputusan dan menggambarkan 

keadaan keuangan suatu organisasi. Penjelasan akuntansi menurut Reeve, Warren, 

& Duchac (2014) adalah kegiatan untuk menyediakan informasi atau laporan 

tentang kegiatan dan situasi keuangan suatu perusahaan, yang disediakan untuk 

para penggunanya. Dari beberapa penjelasan para ahli, dapat disimpulankan 

bahwa akuntansi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan yang bertujuan 

memproses data keuangan menjadi suatu laporan yang mendeskripsikan tentang 

situasi keuangan perusahaan dan berguna bagi pihak tertentu. 

 Dalam pengolahan data akuntansi diperlukan suatu sistem yang baik untuk 

mengidentifikasi jenis transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan. Setelah 

identifikasi, proses selanjutnya yaitu mencatat data berupa pembuatan jurnal 

sampai menjadi laporan keuangan. Laporan yang dibuat dapat menjelaskan situasi 

ekonomi yang terjadi pada suatu perusahaan, dan sebagai media komunikasi bagi 

berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Akuntansi mempunyai tujuan untuk 

memberikan laporan keuangan suatu perusahaan yang tepat waktu dan berkaitan 
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dengan pengambilan keputusan bagi pihak internal dan eksternal (Reeve et al., 

2014). Pihak internal antara lain karyawan dan manajer yang terlibat langsung 

dalam proses operasional perusahaan, sementara pihak eksternal yaitu investor, 

pemerintah, kreditur, konsumen, dan lainnya yang tidak terlibat langsung dalam 

proses operasional perusahaan. 

 Akuntansi dibagi menjadi tiga jenis, yang pertama adalah akuntansi 

keuangan yaitu jenis akuntansi yang menghasilkan informasi untuk pihak 

eksternal suatu entitas. Yang kedua adalah akuntansi manajemen, yaitu jenis 

akuntansi yang menghasilkan informasi untuk keperluan internal suatu entitas, 

yang bertujuan untuk membantu proses pengambilan keputusan atau strategi. 

Yang ketiga adalah akuntansi pemerintah, yaitu jenis akuntansi yang mengelola 

transaksi keuangan pemerintah dan menghasilkan informasi laporan keuangan 

yang menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu anggaran 

pendapatan dan belanja daerah atau negara, melalui lembaga legislatif yang 

ditujukan untuk rakyat dan kepentingan pihak terkait. 

 Akuntansi memiliki dasar pencatatan antara lain berdasarkan kas dan 

akrual. Basis kas merupakan pencatatan_transaksi yang dilakukan ketika 

perusahaan menerima atau mengeluarkan kas. Basis akrual merupakan pencatatan 

transaksi yang dilakukan ketika terjadinya transaksi pada suatu perusahaan, 

meskipun perusahaan belum menerima atau mengeluarkan uang secara kas, tetapi 

transaksi yang terjadi memiliki pengaruh terhadap operasional perusahaan. 
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2.2 Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan adalah sarana pertama yang dipergunakan oleh suatu 

entitas dalam memberikan informasi keuangan kepada pihak eksternal (Kieso et 

al., 2016). Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi ekonomi 

perusahaan sesingkat mungkin  dan secara jelas, untuk pihak dalam dan luar 

perusahaan (Herath & Albarqi, 2017).  

Laporan keuangan biasanya terdiri dari beberapa laporan yang sangat 

penting bagi perusahaan, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, arus 

kas, dan laporan catatan keuangan lainnya. Laporan keuangan sangat berguna bagi 

pihak internal dan eksternal perusahaan, karena pada laporan keuangan terdapat 

informasi yang bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Berikut adalah 

pengertian dari beberapa jenis laporan keuangan, antara lain: 

2.2.1 Laporan Laba Rugi 

 Laporan laba rugi adalah suatu ringkasan yang berisi informasi tentang 

biaya dan pendapatan yang terjadi pada periode tertentu (Reeve et al., 2014). 

Laporan laba rugi memiliki maksud untuk memberikan laporan mengenai situasi 

keuangan pada perusahaan, informasi yang berupa pendapatan dan biaya 

perusahaan. Jika pendapatan lebih_kecil dari biaya yang keluar 

berarti_perusahaan mengalami kerugian dan jika pendapatan lebih_besar dari 

biaya yang keluar berarti_perusahaan mengalami keuntungan, informasi ini dapat 

mengukur kinerja perusahaan dalam setiap periode akuntansi. Penyusunan 

laporan_laba_rugi ada dua cara, pertama adalah single step, yaitu penyajian total 

seluruh pendapatan dikurangi dengan total seluruh biaya, cara ini sangat 

sederhana dan mudah dipahami pembaca. Yang kedua adalah multiple step, yaitu 
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pendapatan dan beban operasional dilaporkan secara terpisah dengan pendapatan 

dan biaya non operasional, cara ini untuk mengetahui kerugian atau keuntungan 

yang diperoleh dari aktivitas operasional dan aktivitas bukan operasional. 

2.2.2 Laporan Perubahan Modal 

 Laporan_perubahan_modal adalah laporan_yang berisi data tentang 

perubahan laba ditahan karena aktivitas operasional yang terjadi pada periode 

tertentu (Reeve et al., 2014). Laporan_perubahan_modal bertujuan untuk 

menjelaskan kegiatan investasi dan pembiayaan, serta pendapatan yang dihasilkan 

dari proses operasional perusahaan pada suatu periode akuntansi, dan untuk 

melengkapi pengungkapan perubahan dari modal kerja. Perubahan modal bisa 

terjadi karena adanya penambahan modal dari pemegang saham, adanya 

keuntungan atau kerugian yang diperoleh, dan adanya pengambilan dana untuk 

keperluan pribadi pemegang saham. Pengaruh penyajian laporan perubahan modal 

ditentukan oleh jenis perusahaan, yaitu perusahaan perseroan, persekutuan, dan 

perseorangan, dari ketiga jenis perusahaan akan berbeda dalam penyajian laporan 

perubahan modal. 

2.2.3 Laporan Posisi Keuangan 

 Laporan_posisi_keuangan adalah laporan pada periode tertentu yang 

terdapat informasi tentang aset atau sumber daya, kewajiban yang harus 

dibayarkan, dan modal atau klaim kepemilikan terhadap sumber daya (Smith dan 

Skousen, 2007). Laporan posisi keuangan merupakan laporan terpenting bagi 

suatu entitas, karena laporan ini bertujuan untuk menunjukan posisi keuangan 

perusahaan. Komponen pada laporan ini terdapat aktiva yang dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Sedangkan untuk hutang 
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dibagi menjadi hutang jangka pendek_dan hutang jangka_panjang. Sedangkan 

untuk  modal dibagi menjadi dua komponen, yaitu_modal setor dan_laba yang 

ditahan. Bentuk penyajian laporan posisi keuangan ada dua, yang pertama 

berbentuk skontro (account form), yaitu posisi aset disebelah kanan, dan posisi 

hutang dan modal berada disebelah kiri. Yang kedua berbentuk laporan (report 

form), yaitu posisi aset, hutang, dan modal berurutan dari atas kebawah. 

2.2.4 Laporan Arus Kas 

 Menurut_Reeve et al. (2014), Laporan_arus_kas adalah laporan yang 

memberikan informasi tentang pembayaran dan penerimaan secara kas_selama 

periode akuntansi. Pada laporan_arus_kas terdapat tiga kompenen, yaitu 

komponen dari aktivitas pendanaan, operasional, dan investasi. Laporan arus kas 

bertujuan menilai kapasitas suatu entitas ketika menghasilkan arus_kas dimasa 

depan, memenuhi kewajiban seperti membayar dividen, dan membayar gaji 

karyawan. 

2.2.5 Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan_atas_laporan_keuangan adalah suatu laporan yang menyajikan 

informasi tidak hanya berupa mata_uang, tetapi informasi lain yang tidak_bisa 

menyajikannya kedalam mata_uang (Kieso et al., 2016). Laporan ini berisi 

informasi tambahan secara kesuluruhan seperti profil dan kebijakan yang 

diterapkan suatu entitas dan bertujuan untuk membantu pemakai laporan 

keuangan dalam membaca laporannya karena informasi yang disajikan secara 

lebih terperinci. 
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2.3 Unsur-Unsur Laporan Keuangan 

 Terdapat unsur-unsur dalam pembuatan laporan_keuangan yang saling 

berkaitan. Beberapa unsur yang berkaitan antara lain aset, hutang, modal, 

pendapatan, dan modal. Unsur-unsur pada laporan keuangan memiliki 

persamaan_dasar_akuntansi_yaitu_aset_sama_dengan hutang ditambahkan 

dengan modal, dalam penyusunannya harus seimbang antara debit dan kreditnya. 

Berikut adalah penjelasan dari beberapa unsur laporan keuangan : 

2.3.1 Aset 

 Aset_adalah suatu barang yang bergerak_atau_tidak_bergerak, _berwujud 

atau_tidak_berwujud, yang secara umum mencakup_aset_atau harga aset_dari 

perorangan, badan usaha, instansi, ataupun organisasi (Hidayat, 2011). Aset yang 

jangka waktu manfaatnya sama dengan atau kurang dari satu tahun  atau jangka 

pendek disebut aset lancar, seperti kas, piutang, persediaan, dan lainnya. 

sedangkan aset yang jangka waktu kegunaannya lebih dari satu tahun seperti 

gedung, mesin, dan lainnya, disebut aset tetap. Aset_tidak_berwujud adalah suatu 

aset_yang_tidak mempunyai wujud fisik dan bersifat aset tetap, yang memberikan 

manfaat dengan memberikan hak hukun dan ekonomi, seperti hak cipta, goodwill, 

waralaba, dan lainnya. 

2.3.2 Hutang 

 Menurut Fahmi (2013) hutang adalah suatu kewajiban perusahaan yang 

disebabkan dari dana eksternal perusahaan seperti pinjaman perbankan, penjualan 

obligasi, leasing, dan lainnya. Hutang jangka pendek merupakan kewajiban 

perusahaan untuk mendanai operasional perusahaan yang tidak bisa ditunda, dan 

jangka pembayaran kurang dari satu tahun, seperti_hutang gaji, pajak, dagang, 
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dan lainnya. Sedangkan hutang_jangka panjang atau hutang tidak lancar adalah 

hutang yang disebabkan oleh kebutuhan jangka panjang suatu perusahaan, seperti 

untuk pembelian gedung, pembangunan pabrik, dan hutang obligasi, yang 

pembayarannya satu tahun atau lebih. 

2.3.3 Modal 

 Modal atau ekuitas merupakan hak sisa yang dipunyai oleh entitas tertentu 

atas asetnya setelah dikurangkan oleh hutang yang dipunyai oleh suatu entitas 

(Kieso et al., 2016). Modal yang didapat dari dalam perusahaan sulit untuk 

mengembangkan usaha, karena jumlahnya yang terbatas. Maka dari itu modal dari 

luar seperti kreditur dan pemegang saham sangat membantu perusahaan untuk 

cepat mengembangkan usahanya, dengan menggunakan modal yang diterima 

untuk kegiatan operasional perusahaan. 

2.3.4 Pendapatan 

 Pendapatan merupakan arus masuk laba kotor yang diperoleh dari hasil 

ekonomi_selama_periode tertentu dalam kegiatan normal pada entitas_ketika arus 

masuk menghasilkan peningkatan modal, selain peningkatan yang terkait dengan 

pendanaan dari pemegang saham (Kieso et al., 2016). Tujuan dari operasional 

suatu entitas adalah untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi, pendapatan yang 

tinggi menggambarkan keadaan suatu entitas sedang bagus. 

2.3.5 Beban 

 Beban atau biaya adalah arus keluar yang dikonsumsi atau dikorbankan 

dalam rangka untuk memperoleh pendapatan (revenue) bagi suatu perushaan 

dalam suatu periode akuntansi tertentu. Dalam menjalankan kegiatan operasional 

suatu perusahaan, pihak manajemen perusahaan harus mengerti tentang akuntansi 
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biaya. Karena dalam akuntansi biaya terdapat cara untuk memperkecil beban atau 

pengeluaran biaya oleh perusahaan, sehingga keuntungan yang lebih besar dapat 

diperoleh perusahaan. 

 

2.4 Siklus Akuntansi 

 Siklus_akuntansi_adalah aktivitas yang dikerjakan untuk membuat suatu 

laporan_ yang dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan secara sistematik dalam 

satu periode akuntansi, dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan 

selama perusahaan atau entitas masih beroperasi. Menurut Harnanto (2002), 

terdapat beberapa tahapan dalam siklus akuntansi yang lengkap, antara lain : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1_Siklus_Akuntansi,_sumber:_Data_diolah,_2019 

1. Identifikasi dan Analisis Transaksi 

Pada proses identifikasi tidak semua transaksi bisa dimasukan kedalam 

pencatatan akutansi, karena hanya transaksi yang bisa dinilai kedalam unit 

moneter secara objektif dan dapat mempengaruhi laporan keuangan suatu 

perusahaan. Transaksi juga harus disertai dengan bukti yang sah dan dapat 

dipertanggungjawabkan, seperti nota, faktur, kuitansi, dan lainnya. Setelah 

diidentifikasi maka transaksi harus dianalisis pengaruhnya terhadap 
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laporan keuangan. Analisis dengan menerapkan persamaan_dasar akutansi 

adalah aset_sama_dengan hutang ditambahkan modal.   

2. Pencatatan ke Jurnal 

Proses pencatatan transaksi kedalam jurnal dengan menerapkan sistem 

double-entry, yaitu transaksi yang dicatat memiliki pengaruh terhadap 

minimal dua akun serta berpengaruh pada_debit_dan_kredit. Terdapat dua 

jurnal, yang pertama jurnal umum, yaitu yang mempengaruhi akun dan 

saldo yang  didebit dan akun lain dengan saldo yang dikredit. Yang kedua 

adalah jurnal khusus, yaitu yang dibuat untuk efisiensi pencatatan pada 

suatu transaksi_yang berulang, seperti jurnal pembelian, penjualan, dan 

jurnal lainnya. 

3. Posting ke Buku Besar 

Buku_besar_adalah_suatu buku yang didalamnya terdapat kumpulan dari 

seluruh akun_yang tersedia dalam laporan keuangan. Perusahaan biasanya 

memiliki susunan daftar rekening buku besar yang disebut chart of 

account, yang diberi kode untuk memudahkan dalam proses posting ke 

buku besar dari pencatatan jurnal yang dilakukan secara berkala. Buku 

besar berfungsi untuk memasukan perubahan data pada akun disetiap akhir 

periode, yang akan menampilkan saldo pada masing-masing akun. 

4. Pembuatan Neraca Saldo 

Neraca_saldo_adalah suatu laporan yang terdiri dari sekumpulan daftar 

dari seluruh akun pada buku_besar. Pembuatan neraca saldo dilaksanakan 

pada_akhir_periode. Neraca saldo bertujuan untuk memastikan keakuratan 

saldo yang ada dibuku besar. Total debit_dan_kredit_dalam neraca_saldo 
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harus seimbang, jika tidak seimbang harus dikoreksi jurnal dan buku besar 

yang sudah disusun. Keseimbangan jumlah dalam neraca_saldo tidak bisa 

dijadikan acuan bahwa data yang ada sudah akurat. Cara membuat 

neraca_saldo yaitu memindahkan saldo akhir seluruh akun pada buku 

besar ke setiap akun yang ada dalam neraca_saldo dan disesuaikan dengan 

sisi debit atau kreditnya. 

5. Jurnal Penyesuaian 

Jurnal_penyesuaian_adalah pembuatan jurnal_yang dilakukan pencatatan 

karena beberapa alasan, antara lain adanya transaksi pada akhir periode 

akuntansi, transaksi_yang salah catat, transaksi yang belum dicatat, dan 

transaksi yang perlu dikoresi. Manfaat dari jurnal penyesuaian adalah 

untuk menghitung pendapatan dan beban yang sebenarnya terjadi, serta 

menetapkan saldo pada akun dibuku besar selama periode akuntansi 

tertentu. Penyesuaian biasanya dilakukan secara periodic ketika laporan 

keuangan akan di buat. Pencatatan jurnal penyesuaian sama dengan jurnal 

umum yaitu setelah transaksi dicatat selanjutnya diposting ke buku besar. 

6. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 

Neraca_saldo_setelah_penyesuaian adalah basis untuk membuat laporan 

keuangan, karena neraca ini dibuat dengan memindahkan saldo pada akun 

dibuku besar setelah penyesuaian dilakukan. Total debit dan kredit dalam 

neraca_saldo setelah penyesuaian harus_sama nominalnya, karena menjadi 

bahan untuk membuat laporan keuangan. Neraca saldo setelah 

penyesuaian yang tidak seimbang harus dilakukan pengecekan kembali, 
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karena total saldo kredit dan debit yang benar harus sesuai, meskipun 

kesesuaian belum tentu benar. 

7. Pembuatan Laporan Keuangan 

Pembuatan laporan_keuangan dibuat_secara berkala dengan memakai 

data_yang terdapat pada neraca_saldo setelah penyesuaian. Tujuannya 

adalah untuk menyediakan informasi yang mudah dipahami sebagai 

bentuk tanggungjawab manajemen dalam aktivitas operasional dan untuk 

membantu mengambil suatu kebijakan. 

8. Jurnal Penutup 

Jurnal penutup adalah pencatatan yang dilakukan pada_akhir_periode 

dengan cara menutup akun sementara menjadi nol. Akun sementara atau 

nominal ini berfungsi untuk mengetahui kinerja perusahaan hanya pada 

periode berjalan. Maka dari itu setiap akhir periode akun sementara harus 

ditutup atau dibuat menjadi nol, sehingga akun sementara dapat mengukur 

kinerja operasional perusahaan pada periode selanjutnya. Tetapi saldo 

pada akun permanen tetap diikutsertakan dalam periode selanjutnya. 

9. Neraca Saldo Setelah Penutup 

Pada neraca ini disusun setelah jurnal penutup yang sudah diposting ke 

buku besar. Neraca ini bertujuan untuk menetapkan saldo yang ada pada 

buku besar setalah diposting jurnal penutup dan neraca ini jumlahnya 

harus sama dari sisi debit dan kreditnya. Akun yang terdapat pada neraca 

ini adalah akun_permanen, karena akun sementara atau nominal telah 

ditutup atau dibuat menjadi nol. 
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10. Jurnal Pembalik (Opsional) 

Jurnal pembalik merupakan jurnal yang pencatatannya dengan cara 

membalik sebagian jurnal penyesuaian yang telah disusun pada awal 

periode._Jurnal_pembalik bersifat opsional, tetapi jika dibuat akan 

memberikan manfaat yaitu menyederhanakan penyusunan jurnal pada 

awal periode, mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode, dan 

menghindari kesalahan pencatatan atau terjadi akun ganda. 

 

2.5 Sistem  Informasi Akuntansi 

 Menurut_Mulyadi (2015), sistem merupakan_jaringan yang dirancang 

berdasarkan pola_terpadu_untuk melakukan suatu aktivitas operasional. Sistem 

informasi akuntansi adalah kumpulan data yang telah disimpan yang selanjutnya 

melalui proses pengolahan data dan menghasilkan suatu sistem informasi 

akuntansi yang dibutuhkan bagi penggunanya (Simkin, Rose, & Norman, 2018). 

Sedangkan menurut Shuhidan, Mastuki, & Nori (2015), sistem_informasi 

akuntansi mempunyai beberapa keunggulan yaitu untuk memberikan laporan 

keuangan terhadap pihak internal dan pihak eksternal dengan cara 

mengklasifikasikan, memproses, menganalisis data yang telah dikumpulkan. 

 Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi menurut Susanto (2013) 

adalah untuk mengelola data keuangan suatu perusahaan yang datang dari banyak 

sumber, sehingga dapat menghasilkan informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh 

pihak internal yaitu manajer dan pihak eksternal yaitu pelanggan dan distributor. 

Menurut Krismiaji (2015) komponen yang terdapat dalam sistem informasi 

akuntansi antara lain alat, pekerja, metode dan pelaporan. Sistem informasi 
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akuntansi memiliki manfaat antara lain menjaga kekayaan atau aset suatu entitas, 

membuat beragam informasi, membuat informasi bagi pihak eksternal, membuat 

informasi bagi manajemen sumber daya manusia, membuat informasi yang 

diperlukan pada aktivitas perencanaan dan pengoperasian, dan mempersiapkan 

dokumen masa lalu untuk kebutuhan audit. 
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