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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa bisnis 

dalam dunia ekonomi. Sunardi dan Sunyoto (2015) menjelaskan bahwa akuntansi 

dapat dipandang dari dua aspek yang berbeda yaitu akuntansi sebagai sistem 

informasi dan akuntansi sebagai suatu tipe informasi. Sebagai suatu bagian dari 

suatu sistem informasi, definisi akuntansi berkenaan dengan pemrosesan data 

menjadi informasi yang bermanfaat sebagai alat untuk pengambilan keputusan 

bisnis dan lainnya bagi pemakainya. Sedangkan sebagai suatu tipe informasi, 

akuntansi berkenaan dengan siapa pemakainya dan apa yang dibutuhkan pemakai 

tersebut. Sejalan dengan pernyataan itu Atrill, Mclaney, Harvey, dan Jenner 

(2006) mengemukakan pendapat bahwa akuntansi itu adalah sebuah kegiatan yang 

berkaitan dengan pengumpulan, analisa, dan alat komunikasi dari informasi 

ekonomi yang selanjutnya dapat digunakan sebagai alat  untuk membuat 

keputusan, perencanaan, dan kontrol. 

Akuntansi sangat besar kaitannya dengan sebuah bisnis, bahkan 

akuntansi bisa diibaratkan sebagai jembatan yang menghubungkan antara aktifitas 

bisnis dan pembuatan keputusan. Hal ini dapat dikatakan demikian karena 

Akuntansi menguukur aktivitas bisnis dengan mencatat data transaksi untuk 

kemudian digunakan, lalu data akan disimpan sampai diperlukan untuk 

selanjutnya di olah menjadi informasi yang berguna, kemudian informasi tersebut 

dapat dikomunikasikan melalui laporan-laporan untuk pembuatan keputusan 

(Powers, Needles, & Crosson, 2011). Lebih lanjut, Melihat dari pentingnya 

akuntansi dalam sebuah bisnis Atrill et al. (2006) berpendapat bahwa akuntansi 

penting untuk keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi yang langka 

untuk menjamin bahwa semua sumber daya dapat di efisienkan pengalokasiannya. 

2.2 Siklus Akuntansi 

Dalam pengolahan sebuah transaksi menjadi laporan keuangan terdapat 

langkah-langkah baku yang dalam akuntansi dikenal sebuah siklus yang disebut 

siklus akuntansi. Siklus akuntansi didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang 
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merupakan sebuah urutan transaksi, peristiwa, aktivitas dan proses dari awal 

sampai akhir dimulai dari awal seperti lingkaran yang tidak pernah putus (Suharli, 

2006). Dengan diawali dari mengidentifikasi transaksi dan kejadian  yang harus 

dibukukan atau diperhitungkan dalam berbagai media akuntansi sampai akhirnya 

tersusun laporan keuangan untuk suatu periode (Kartikahadi, Sinaga, Syamsul, & 

Siregar, 2012). 

Adapun prinsip dasar dalam siklus akuntansi dijelaskan dalam gambar 1 dibawah 

ini: 

 

 
Gambar 1. Siklus Akuntansi, Sumber: Kartikahadi et al. (2012) 

 

Berikut adalah penjelasan tentang masing masing komponen: 

1. Analisa Transaksi 

 Langkah paling awal sebelum kita memulai proses penjurnalan dalam 

siklus akuntansi adalah pengidentifikasian transaksi dan kejadian lainnya 

yang bersifat keuangan dalam jumlah berapapun tanpa terkecuali (Kieso, 

Weygandt, & Warfield, 2018). Harus ada bukti-bukti yang mendukung 

dalam setiap transaksi, Hal ini dilakukan agar memenuhi persyaratan 

keabsahan sesuai peraturan yang dibuat oleh internal entitas maupun 

peraturan perundang-undangan yang beralaku. Selain itu bukti-bukti 

pendukung laporan keuangan juga nantinya agar dapat memenuhi syarat 
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accountable dan auditable atau memenuhi syarat keandalan laporan 

keuangan (Kartikahadi et al., 2012). Menurut Warsono, Darmawan, dan 

Ridha (2009) dalam pengidentifikasian dan pengukuran ini perusahaan 

harus mengidentifikasi peristiwa bisnis sebagai transaksi atau non 

transaksi lalu selanjutnya mengidentifikasi elemen elemen persamaan 

akuntansi yang berubah akibat terjadinya transaksi. 

2. Penjurnalan Transaksi 

Dalam  tulisannya Kartikahadi et al. (2012) mengemukakan bahwa 

dalam suatu proses akuntansi menjurnal (journalizing) adalah tahap 

pertama dari proses tersebut. Menjurnal atau penjurnalan yaitu suatu 

langkah membukukan transaksi atau kejadian-kejadian lainnya yang 

bersifat keuangan  dalam wadah pembukuan yang paling dasar yaitu 

jurnal atau buku harian. Dalam Prosesnya sendiri penjurnalan ini 

memiliki empat langkah, langkah pertama dimulai dari proses 

pengidentifikasian setiap akun yang dipengaruhi oleh sebuah transaksi 

lalu selanjutnya mengklasifikasikan berdasarkan kategorinya apakah dia 

digolongkan aktiva, kewajiban, atau ekuitas pemilik, langkah kedua yaitu  

Menentukan apakah akibat dari pengaruh terjadinya transaksi berefek 

pada perubahan meningkat atau menurunnya saldo pada setiap akun. 

Langkah ketiga adalah Menentukan akun yang  akan digunakan, langkah 

keempat atau terakhir adalah menentukan  mana akun yang di debet dan 

di kredit (Horngren & Harrison, 2009). 

3. Pemindahbukuan Transaksi (Posting) 

 Pemindahbukuan transaksi merupakan tahap selanjutnya dalam suatu 

proses akuntansi. Pemindahbukuan atau posting adalah suatu proses 

memindahkan data pembukuan dari jurnal ke masing - masing akun buku 

besar dan untuk akun tertentu yang perlu dirinci, dan  juga dilakukan 

posting keakun tambahan dalam buku tambahan yang bersangkutan 

(Kartikahadi et al., 2012). 

4. Menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian 

 Neraca saldo atau neraca percobaan unadjusted trial balance adalah suatu 

daftar yang menunjukan keseimbangan dari semua pembukuan transaksi 
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sampai terhitung saldo buku besar sebelum penyesuaian.  Neraca saldo 

ini disusun dengan memindahkan masing-masing saldo semua akun dari 

buku besar kedalam suatu daftar yang berada kolom debit dan kolom 

kredit. Jumlah total kolom debit dan kredit harusnya sepadan, jika tidak 

seimbang maka terdapat kesalahan dalam proses pembukuan 

(Kartikahadi et al., 2012). Tujuan dari pembuatan neraca saldo ini adalah 

untuk mengetahui saldo masing-masing akun dan untuk memeriksa serta 

memastikan terjaganya keseimbangan persamaan akuntansi (Warsono et 

al., 2009). 

5. Jurnal Penyesuaian 

 Pada setiap periode pembukuan, Pencatatan akuntansi memiliki 

kemungkinan belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU). Oleh karena itu 

setiap perusahaan dituntut untuk melakukan pencatatan penyesuai yang 

bertujuan agar laporan keuangan dapat menampilkan informasi yang 

benar-benar terjadi. Selain alasan tersebut, alasan lainnya perlunya 

pencatatan penyesuaian untuk mengoreksi kesalahan pencatatan pada 

periode sebelumnya (Warsono et al., 2009). 

6. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 

 Bertujuan serupa dengan neraca saldo sebelumnya, neraca saldo setelah 

penyesuaian ini merupakan suatu daftar yang memiliki tujuan untuk 

menunjukan keseimbangan dari semua pembukuan transaksi sampai 

terhitung saldo buku besar setelah penyesuaian.  Neraca saldo setelah 

penyesuaian ini juga merupakan bahan utama untuk mempersiapkan 

laporan keuangan (Kieso et al., 2018). 

7. Menyiapkan laporan keuangan 

 Laporan keuangan dapat di definisikan sebagai suatu bentuk ringkasan 

dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku atau 

periode  dari entitas yang bersangkutan. Laporan keuangan berfungsi 

sebagai bahan untuk pengambilan sebuah keputusan.  Dalam lingkup 

perusahaan, Laporan ini dibuat oleh pihak manajemen untuk  

mempertanggung  jawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 
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oleh para pemilik perusahaan dan selain itu laporan keuangan juga 

digunakan untuk tujuan lainnya yaitu sebagai laporan pada pihak pihak 

diluar perusahaan (Baridwan, 1984). 

8. Jurnal Penutup 

 Tahapan terakhir sebelum memulai periode baru yakni menutup semua 

akun akun nominal keakun ikhtisar laba rugi. Dengan demikian semua 

akun pada laporan laba rugi sudah ditutup dari pembukuan tentang 

transaksi periode tersebut. Dan sudah dapat dibuka lembaran baru iuntuk 

periode baru dengan saldo nihil (Kartikahadi et al., 2012). 

9. Jurnal Pembalik 

 Jurnal pembalik (reversing journal) merupakan sebuah proses yang tidak 

selalu harus dilaksanakan dalam proses akuntansi atau bersifat pilihan 

(optional). Ayat jurnal pembalik ini biasanya akan dibuat setiap awal 

periode akuntansi dengan cara membalik ayat jurnal penyesuaian yang 

telah dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya (Hery, 2015). 

 

2.3 Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan 

transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan  (Bahri, 

2016), atau beberapa bentuk laporan utama yang dihasilkan dari suatu proses 

akuntansi yang terdiri atas laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi 

komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan ekutias, catatan atas laporan 

keuangan, dan laporan posisi keuangan (Kartikahadi et al., 2012).  Agar pembaca 

laporan keuangan baik shareholders atau stakeholders memperoleh gambaran 

yang jelas tentang keadaan perusahaan maka laporan keuangan harus disusun 

dengan berdasar kepada prinsip akuntansi yang berlaku (Baridwan, 1984).  

 Sebagai sebuah hasil akhir, laporan keuangan berperan menjadi media 

untuk mengkomunikasikan suatu informasi akuntansi. Hery (2015) 

mengemukakan tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan 

informasi akuntansi secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi mengenai 

posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. 

Sedangkan tujuan dari laporan keuangan yang tertuang dalam standar akuntansi 
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keuangan adalah menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan arus kas suatu entitas juga mengklasifikasikan informasi 

yang diberikan kedalam aset, kewajiban atau liabilitas, pendapatan dan 

pengeluaran serta kontribusi dan distribusi kepada pemilik yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai baik dari kalangan internal atau eksternal dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. 

 Penyajian laporan keuangan disusun dari unsur-unsur di dalam 

persamaan akuntansi (Warsono et al., 2009). Maka dari itu unsur  laporan 

keuangan yang harus dipahami dengan benar adalah lima unsur pokok, yaitu tiga 

unsur neraca dan dua unsur laporan laba rugi. Unsur-unsur itu antara lain : 

 

2.3.1 Unsur-Unsur Laporan Posisi Keuangan 

1. Aset 

 Aset di definisikan sebagai sumber daya yang dikuasai oleh entitas 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan berkemungkinan 

membuahkan manfaat ekonomi dimasa depan (Bazley, Nikolai, & Jones, 

2007). Kartikahadi et al. (2012) menjelaskan bahwa ada beberapa cara 

untuk mewujudkan manfaat ekonomi dari suatu aset diantaranya dengan 

dipergunakan sebagai alat produksi penghasil barang atau jasa, 

dipertukarkan dengan aset yang lain, untuk melunasi kewajiban, dan 

didistribusikan kepada para pemilik entitas. Selain dari proses  produksi 

dan pembelian, Aset juga dapat diperoleh dari pertukaran dan 

sumbangan. Berdasarkan bentuknya Aset dapat berupa wujud maupun 

tak berwujud.  

 Aset yang dilaporkan pada posisi keuangan terbagi menjadi dua kategori 

yaitu aset lancar (current asset) dan aset tetap (fixed asset) (Warsono et 

al., 2009). Aset lancar merupakan aset jangka pendek yang dimiliki 

untuk dijual kembali, dikonversi menjadi uang tunai atau uang tunai itu 

sendiri. Sedangkan aset tetap adalah aset yang dibeli perusahaan untuk 

jangka panjang tidak dimaksudkan untuk dijual melainkan untuk 

membantu melanjutkan kegiatan perusahaan (Marriott, Edward, & 

Mellett, 2002). 
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2. Liabilitas 

 Liabilitas atau utang merupakan kewajiban perusahaan kepada kreditur 

(pemasok dan bank) dan pihak lainnya. Kreditur disini bermakna orang 

yang memiliki hak/klaim atas aset perusahaan (Hery, 2015). lebih rinci, 

Kartikahadi et al. (2012) mendefinisikan liabilitas sebagai sesuatu yang 

dapat timbul karena adanya peraturan seperti undang-undang yang 

berlaku atau tindakan hukum dan selain itu dapat timbul juga melalui 

aktivitas bisnis. Seperti halnya aset, liabilitas juga diklasifikasikan 

bersdarkan tingkat likuiditasnya yaitu utang lancar (current liability) dan 

utang jangka panjang (long term liability) (Warsono et al., 2009). 

3. Ekuitas 

 Ekuitas atau modal diartikan sebagai jumlah hak residual atau hak 

pemilik atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Penyajian 

ekuitas bertujuan agar laporan keuangan yang dibuat dapat memberikan 

informasi rinci perihal hak dan pembatasan yang ditetapkan menurut 

hokum atau pembatasan lainnnya atas ekuitas sehubungan dengan hak 

kepemilikan masing- masing pemilik modal dalam hubungannya dengan 

pembagian laba, deviden, maupun pengembalian modal (Kartikahadi et 

al., 2012). 

 

2.3.2 Unsur-Unsur Laporan Laba Rugi 

1. Penghasilan 

 Kieso et al. (2018) mendefinisikan penghasilan (income) sebagai 

kenaikan pada manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk 

pemasukan atau pertambahan nilai aset atau penurunan liabilitas yang 

yang berdampak pada kenaikan pada ekuitas yang tidak berasal dari 

meningkatnya kontribusi para penanam modal. Pendapatan (revenue) dan 

keuntungan (gain) merupakan bagian dari penghasilan. Pendapatan 

dihasilkan dari kegiatan usaha biasa entitas sedangkan keuntungan 

bersumber dari pengalihan aset tak lancar perusahaan dan juga mencakup 

keuntungan yang belum terealisasi dari revaluasi sekuritas yang dapat 
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dipasarkan atau dari kenaikan nilai aset jangka panjang (Kartikahadi et 

al., 2012). 

 

2. Beban 

 Menurut (Bierman, 2010), suatu penguruangan pada aset yang terkait 

dengan proses untuk memperoleh pendapatan disebut beban (expenses). 

Biaya pada umumnya di klasifikasikan berdasarkan jenisnya antara lain 

biaya operasional dan biaya non-operasional (Warsono et al., 2009). 

 

2.4 Komponen Laporan Keuangan 

 Kartikahadi et al. (2012) dalam bukunya mengutarakan pendapatnya 

bahwa untuk mencapai tujuan utama dari penyajian sebuah laporan keuangan, 

laporan tersebut harus dapat memberikan informasi akuntansi yang bermanfaat 

bagi pengguna laporan keuangan, menurut SAK EMKM (2016) laporan keuangan 

dikatakan lengkap jika memiliki minimal 3  komponen laporan keuangan  yakni : 

1. Laporan Posisi Keuangan 

 Seperti namanya, laporan posisi keuangan ini merupakan suatu daftar 

yang menunjukan posisi keuangan suatu entitas yang melaporkan 

komposisi dan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas atau modal dari suatu 

entitas tertentu pada satu periode tertentu (Kartikahadi et al., 2012). 

Terdapat fungsi yang sangat berpengaruh dalam laporan ini dalam hal 

analisa keuangan suatu entitas. dengan menyediakan informasi tentang 

aset, liabilitas, serta ekuitas, analis dapat menggunakan laporan ini untuk 

mengukur tingkat likuiditas, solvabilitas (kemampuan melunasi 

utangnya), dan fleksibilitas keuangan suatu entitas (Kieso et al., 2018) 

2. Laporan Laba Rugi 

 Di susun untuk mengukur kesuksesan suatu perusahaan, Laporan laba 

rugi dapat diartikan sebagai suatu laporan yang disusun secara sistematis 

berdasarkan standar akuntansi yang memuat tentang hasil operasi selama 

periode akuntansi. Laporan ini menunjukan sumber dari mana 

penghasilan diperoleh serta beban yang dikeluarkan sebagai beban 
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perusahaan, secara sistematis merupakan laporan tentang penghasilan, 

beban-beban, dan laba atau rugi (Bahri, 2016). 

3. Catatan Atas Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang lengkap dari suatu perusahaan akan menyertakan 

catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah 

catatan-catatan yang bertujuan agar laporan keuangan dapat dengan 

mudah dipahami oleh pengguna secara luas, tidak hanya terbatas pada 

pengguna tertentu saja (Bastian, 2006). Menurut Prihadi (2019) catatan 

atas laporan keuangan bersifat integral terhadap laporan keuangan 

perusahaan. Terdapat beberapa sifat catatan atas laporan keuangan, yaitu: 

 a. Catatan awal, biasanya dengan kode angka 1 menceritakan kondisi 

perusahaan secara umum 

 b. Catatan dengan kode angka 2 menjelaskan kebijakan akuntansi yang 

penting 

 c. Catatan dengan kode angka 3 keatas berisi rincian setiap pos yang 

ada di neraca dan laba rugi. 

 

2.5 Sistem Informasi Akuntansi 

 Menurut Hall (2007) Sistem informasi adalah serangkaian prosedur 

formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didiribusikan. 

Sistem informasi akuntansi melibatkan pengembangan instalasi, implementasi, 

dan pemantauan prosedur yang digunakan dalam penentuan proses kedepannya. 

Sistem informasi akuntasi dapat berkontribusi dalam memudahkan perusahaan 

dalam mengambil keputusan (Hanggara, 2019). Sistem informasi akuntansi juga 

memiliki fungsi untuk mempermudah mengumpulkan data transaksi untuk 

selanjutnya diproses menjadi laporan keuangan untuk setiap pihak yang 

berkepentingan (Kieso et al., 2018). 
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