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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Kata akuntansi sering kita dengar dalam menjalankan suatu usaha. 

Akuntansi sangat penting pada suatu perusahaan karena akuntansi dapat 

menghasilkan informasi mengenai kinerja perusahaan dan situasi keuangan 

perusahaan pada waktu tertentu. Secara umum, akuntansi adalah suatu metode 

identifikasi, pencatatan, dan pelaporan pada kegiatan di perusahaan yang akan 

menghasilkan informasi berupa laporan keuangan, laporan kinerja perusahaan dan 

kondisi keuangan perusahaan pada periode yang diinginkan (Reeve, Warren, 

Duchac, 2014). 

Weygandt, Kieso, dan Kimmel (2007) mengungkapkan pengertian 

akuntansi merupakan suatu sistem yang menyediakan penjelasan tentang keadaan 

keuangan perusahaan kepada pihak pengguna yang berkepentingan dengan cara 

identifikasi, mencatat dan komunikasi dengan peristiwa ekonomi yang terjadi. 

Sedangkan Warren, Reeve, dan Duchac (2007) dalam buku Principle of 

Accounting berpendapat bahwa akuntansi ialah suatu cara untuk memberikan 

penjelasan kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan untuk 

mengetahui tentang keadaan dan aktivitas ekonomi perusahaan.  

Akuntansi memiliki tiga kegiatan utama menurut Kieso, Weygandt, dan 

Warfield (2011) pada buku Intermediate Accounting Volume I yaitu 

pengidentifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian kejadian dalam kegiatan 

operasional yang berhubungan dengan ekonomi perusahaan kepada pihak yang 

berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasikan suatu kegiatan dari organisasi 
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dan mencatat semua kejadian tersebut untuk menciptakan suatu laporan keuangan 

serta pencatatan dibuat secara sistematis, sesuai dengan kejadian, dan dalam 

satuan ukuran mata uang. 

Karakteristik dan sifat dari akuntansi keuangan ditentukan oleh Security 

Exchange Commision dan Financial Accounting Standards Board ( Hansen & 

Mowen, 2011). Dimana akuntansi keuangan berorientasi pada pengungkapan serta 

pelaporan kepada pihak eksternal. Pihak eksternal yang beragam dan memiliki 

tujuan masing-masing membuat pihak penyusun laporan mengunakan asumsi 

dalam penyajian kepada pembaca laporan keuangan (Martani et al, 2012).  

 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

Mulyadi (2008) mengungkapkan sistem ialah jaringan prosedur yang 

dirancang berdasarkan pola kegiatan pokok perusahaan. Kemudian menurut 

Baridwan (2009), sistem ialah suatu bagian dari prosedur yang saling 

berhubungan dan dibuat sesuai dengan fungsi utama kegiatan perusahaan. Sistem 

informasi akuntasi (SIA) merupakan sistem yang merekap data, mencatat data, 

menyimpan data, hingga memproses data yang akan mendapatkan suatu informasi 

untuk digunakan dalam mengambil keputusan (Romney & Steinbart, 2009). 

Bodnar dan Hopwood (2010) menyatakan sistem informasi akuntansi 

adalah berkumpulnya berbagai sumber daya baik dari sumber manusia maupun 

sumber teknologi yang dibuat untuk mengubah data keuangan menjadi suatu 

informasi yang berguna oleh pemegang saham atau orang yang berkepentingan. 

Sedangkan menurut Hall (2001), sistem informasi merupakan beberapa rangkaian 
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prosedur yang berawal dari pengumpulan data, pengolahan data hingga menjadi 

informasi dan informasi tersebut akan didistribusikan kepada para pengguna. 

Menurut Azhar Susanto (2008) dalam sistem informasi akuntansi 

terdapat beberapa komponen penting diantaranya: 

1. Perangkat lunak. 

2. Perangkat keras. 

3. Manusia. 

4. Prosedur. 

5. Basis data. 

6. Teknologi jaringan komunikasi. 

 

2.3 Siklus Akuntansi 

Sirklus dalam akuntansi biasanya memiliki arti sebagai tahap yang 

berawal dari menganalisi data kemudian disimpulkan, dijurnal, dan ditampilkan 

dalam sebuah laporan keuangan pada periode yang diinginkan (Warren et al. 

2007). Terdapat tahapan-tahapan siklus akuntansi yang biasanya digunakan oleh 

perusahaan menurut Kieso et al. (2011) serta tahap-tahap yang dipakai untuk 

mencatat data yang didapat kemudian akan mendapatkan hasil dari laporan 

keuangan. Tahap-tahap siklus akunttansi akan dijelaskan dibawah ini. 

1. Mula-mula menganalisi transaksi dan mencatat transaksi tersebut pada 

periode tersebut. Membuat jurnal sesuai dengan transaksi yang terjadi. 

Membuat jurnal khusus jika dibutuhkan. 

2. Transaksi yang sudah di analisi dan diinput dalam jurnal diposting dalam 

buku besar. 
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3. Semua transaksi yang diinput akan dipindahkan ke neraca saldo sebelum 

penyesuaian. 

4. Menganalisi transaksi penyesuaian dan membuat jurnal penyesuaian 

sesuai dengan transaksi tersebut. 

5. Memposting jurnal penyesuaian ke masing-masing buku besar. 

6. Mempersiapkan neraca saldo setelah penyesuaian. 

7. Setelah transaksi dilakukan penyesuaian kemudian akan mempersiapkan 

laporan neraca.  

8. Memposting  jurnal penutup dan diinput ke buku besar. 

9. Melakukan penutupan pada akun-akun rill dan membuat neraca saldo 

setelah penutupan. 

10. Tahapan yang terakhir yaitu menyiapkan jurnal pembalik dan diinput di 

buku besar. 

 

2.4 Laporan Keuangan   

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan ialah hasil dari semua proses akuntansi yang 

dijalankan sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat komunikasi antara 

perusahaan dengan investor atau pihak-pihak yang bersangkutan. SAK 

ETAP (2012) mengungkapkan pengertian dari laporan keuangan adalah 

laporan yang penyampaian sudah tersusun dari posisi keuangan hingga 

kinerja keuangan suatu entitas. Pada umunya, laporan keuangan 

digunakan sebagai alat yang dapat menghubungan antara perusahaan 

dengan pemegang saham. 
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Tujuan dari pembuatan laporan keuangan dalam SAK ETAP 

(2009) ialah untuk memberikan suatu informasi yang memiliki hubungan 

dengan keadaan keuangan dan kinerja perusahaan yang akan berguna 

bagi pengguna laporan dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan 

akan bermanfaat bagi perusahaan dalam membantu pencapaian tujuan 

yang diharapkan. 

2.4.2 Elemen-elemen Laporan Keuangan 

Menurut Reeve et al. (2014), terdapat lima elemen dari akun, antara lain:  

1. Aset 

Aset ialah sumber kekayaan yang dipunya oleh perusahaan baik aset 

bergerak atau tetap dan aset tidak bergerak atau tidak tetap baik yang 

berbentuk maupun tidak berbentuk yang mampu digunakan dalam 

mendukung kegiatan operasional perusahaan. 

2. Liabilitas 

Liabilitias atau kewajiban ialah suatu kategori dalam akuntansi yang 

berisikan kewajiban karena penggunaan masa lalu yang belum dibayar 

oleh perusahaan. Liabilitas memiliki dua bagian, yaitu current liabilities 

dan non-current liabilities. Current liabilities atau biasanya disebut 

hutang lancar adalah suatu kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan 

oleh perusahaan dalam jangka waktu pendek atau paling lama 1 tahun 

sedangkan non-current liabilities atau kewajiban tidak lancar merupakan 

kewajiban yang dimiliki perusahaan yang dapat dibayar diatas satu 

periode akuntansi. 
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3. Ekuitas 

Ekuitas merupakan suatu perkiraan kekayaan setelah dikurangi dengan 

beban operasional yang dimiliki oleh pemilik perusahaan terhadap aktiva 

perusahaan.  

4. Penghasilan 

Penghasilan ialah arus kas masuk yang timbul dari hasil perolehan 

aktivitas-aktivitas perusahaan. Arus kas yang masuk dapat 

mengakitbatkan kenaikan dalam ekuitas yang tidak timbul akibat 

penambahan modal pleh penanam saham. 

5. Beban 

Beban ialah pengurangan nilai aset ataupun penambahan dari liabilitas 

yang mengakitbatkan nilai ekuitas turun tetapi tidak berkaitan dengan 

penanam modal. 

2.4.3 Komponen Laporan Keuangan 

Komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pada satu entitas atau 

perusahaan menurut Kasmir (2016), adalah: 

1. Laporan Posisi Keuangan 

Laporan posisi keuangan digunakan untuk mengambarkan keadaan dari 

aset, kewajiban, maupun ekuitas dari perusahaan. Laporan posisi 

keuangan harus disajikan sesuai dengan keadaan atau gambaran nyata 

dari entitas tersebut. 

2. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi ialah sebuah laporan yang dihasilkan oleh perusahaan 

yang berisikan tentang penghasilan dari perusahaan setelah dikurangin 
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dengan beban-beban yang berhubungan dengan entitas pada waktu 

tertentu. Laporan laba rugi memiliki empat susunan dimana bagian 

pertama menunjukan penghasilan yang diperoleh perusahaan, bagian 

kedua menunjukan beban operasional perusahan, pada bagian ketiga 

merupakan pendapatan berserta beban yang didapatkan dari kegiatan luar 

usaha dan bagian keempat menampilkan laba atau rugi yang berisi 

insidentil hingga akhirnya akan menghasilkan laba atau rugi bersih 

sebelum pajak. 

3. Laporan Perubahan Modal 

Informasi yang diberikan oleh laporan ini berisikan tentang informasi 

perubahan modal yang disebabkan dari proses operasional perusahaan 

dan pada laporan ini juga akan menunjukan macam-macam modal yang 

terdapat pada perusahaan. 

4. Laporan Arus Kas 

Informasi yang diberikan oleh sebuah entitas dalam suatu periode pada 

laporan arus kas ini berisikan tentang semua aspek dari keluar masuknya 

arus kas yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Laporan ini 

dilihat sebagai suatu alat dalam melakukan pembayaran yang dimiliki 

perusahaan untuk digunakan dalam investasi atau dalam menjalakan 

kegiatan operasional pada perusahaan. 

5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan 

Informasi dari laporan ini digunakan untuk menjelaskan sebuah transaksi 

atau akun yang memerlukan penjelasan tertentu. Bagian akhir pada 

Noviana. Perancangan dan Penyusunan Sistem Pencatatan Keuangan pada PT. Prima Batam Sentosa. 
UIB Repository©2019



14 

 

Universitas Internasional Batam 

 

financial report biasanya terdapat laporan ini yang akan berisikan 

informasi tambahan dari laporan-laporan sebelumnya. 
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