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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi didefinisikan sebagai perangkat rekayasa dalam penyediaan 

jasa yang akan disampaikan kepada organisasi atau pihak yang memiliki suatu 

kepentingan dalam mengambil keputusan dalam suatu lingkungan tertentu 

(Daniel, Richard, & Mckee, 2019). Menurut Yosefrinaldi (2013) berpendapat 

bahwa tiga tahapan dasar yang ada pada akuntansi seperti berikut: 

1. Identifikasi, merupakan suatu tahapan dalam akuntansi yang

mengidentifikasi setiap kegiatan operasional sesuai transaksi yang terjadi

dalam kegiatan usaha.

2. Pencatatan, merupakan suatu tahapan dalam akuntansi yang melakukan

pencatatan data transaksi yang telah terperinci dan berurutan kemudian

diringkas dalam suatu format akuntansi.

3. Komunikasi, merupakan suatu tahapan dalam akuntansi agar adanya

saling komunikasi antara pihak internal dan pihak eksternal suatu

kegiatan usaha mengenai informasi akuntansi serta laporan keuangan

kegiatan usaha.

2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi ini merupakan suatu sistem yang berguna untuk 

melakukan pembentukan, persiapan, dan penyusunan data untuk melakukan 

pengambilan keputusan yang memberikan gambaran kegiatan di dalam usaha. 

Sistem informasi memiliki fungsi yaitu menghasilkan sistem yang dirancang agar 

dapat memperoleh berbagai informasi akuntansi yang dapat dipercaya, serta 

bermanfaat (Susanto, 2017). 

Syarief (2009) sistem akuntansi memiliki tujuan untuk menghasilkan 

informasi dari transaksi dan data kegiatan usaha agar dalam pengambilan 

keputusan tidak salah. Sistem yang dirancang dilakukan pengawasan agar 

menghasilkan laporan yang memadai dari informasi data aset dalam kegiatan 

usaha, sehingga dapat meminimalkan kesalahan material yang terjadi.  
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2.3 Siklus Akuntansi 

2.3.1 Pengertian Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi merupakan pengolahan data yang diperlukan untuk 

membuat laporan keuangan kegiatan usaha dalam suatu periode pada kurun waktu 

tertentu (Dauderis & Annand, 2014). Tahap siklus akuntansi dapat diuraikan 

sebagai berikut:  

Gambar 1.1 “Introduction to financial accounting”, sumber: Dauderis dan 

Annand, 2014 

 

2.3.2 Elemen Siklus Akuntansi 

Arnold dan Kyle (2017) Siklus akuntansi memiliki lima elemen yaitu 

aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Aset (Asset), merupakan elemen yang terdapat pada laporan keuangan 

yang perlu dimiliki dan dipertimbangkan oleh pemilik usaha untuk 

memulai melakukan usaha. Aset sebagai sumber daya atau harta yang 

dimiliki oleh kegiatan usaha untuk kelangsungan dan masa depan usaha 

(Dauderis & Annand, 2014). 

2. Kewajiban (Liabilities), merupakan elemen yang terdapat pada laporan 

keuangan yang timbul melalui peristiwa masa lalu, dalam melakukan 

penyelesaian kewajiban suatu usaha diharapkan agar mampu 
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mewujudkan manfaat ekonomi dalam menghasilkan arus kas keluar 

sumber daya (Syarief, 2009). 

3. Ekuitas (Equity), merupakan elemen yang terdapat dalam laporan 

keuangan yaitu jumlah sisa aset pemilik usaha yang tersisa setelah 

melakukan pelunasan kewajibannya. Ekuitas memiliki beberapa kategori 

ketika disajikan pada neraca yaitu modal saham, yang mencangkup 

saham biasa dan saham preferen, laba ditahan, dan akumulasi 

penghasilan komprehensif lainnya (Boyatzis, Richard, & Mckee, 2019). 

4. Pendapatan (Income), merupakan elemen yang didefinisikan dapat 

meningkatkan ekuitas atas bentuk arus penurunan kewajiban atau 

peningkatan aset sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode 

akuntansi (Syarief, 2009). 

5. Biaya (Expense), merupakan elemen yang dapat menurunkan ekuitas atas 

arus kas yang keluar atau timbulnya kewajiban sebagai penurunan 

manfaat ekonomi selama periode akuntansi (Dauderis & Annand, 2014). 

 

2.4 Jurnal Akuntansi 

Jurnal akuntansi adalah kegiatan pencatatan akuntansi yang pertama kali 

dilakukan pada setiap kegiatan transaksi keuangan untuk menjalankan kegiatan 

usaha. Jurnal perusahaan dicatat secara berurutan sesuai kegiatan transaksi yang 

terjadi (Kieso, Kim, & Weygandt, 2011). Jurnal pada umumnya terdiri dari: 

2.4.1 Jurnal Umum 

 Jurnal umum adalah jurnal yang pencatatannya dilakukan bagi transaksi 

yang memiliki bukti yang jelas yang dibuat secara berurutan menurut nomor, 

nama, dan klasifikan debit dan kredit (Hariyani, 2016). 

2.4.2 Jurnal Khusus  

Jurnal khusus merupakan jurnal yang pencatatannya berdasarkan 

transaksi yang sama dan yang paling sering terjadi pada perusahaan. Jurnal khusus 

antara lain sebagai berikut (Kieso, Kim, & Weygandt, 2011): 
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1. Jurnal Pembelian 

Jurnal ini merupakan jurnal pencatatan yang dilakukan dari transaksi saat 

pemilik usaha melakukan transaksi pembelian. Jurnal ini dilakukan 

setelah pemilik membeli barang keperluan usaha (Kieso et al., 2011). 

2. Jurnal Penerimaan Kas 

Jurnal ini merupakan jurnal pencatatan yang dilakukan dari penerimaan 

dana atas transaksi operasional usaha melalui penjualan secara tunai dan 

pelunasan piutang (Kieso et al., 2011).  

3. Jurnal Penjualan 

Jurnal ini adalah jurnal pencatatan yang dilakukan dari transaksi atas 

penjualan yang dilaksanakan usaha. Jurnal ini pada umumnya dicatat 

setelah pemilik menerima hasil penjualan dari pemilik usaha (Kieso et 

al., 2011). 

4. Jurnal Pengeluaran Kas 

Jurnal ini adalah jurnal pencatatan yang dilakukan dari transaksi 

pengeluaran dana yang terjadi dalam transaksi operasional usaha melalui 

pembelian yang dilakukan secara tunai, pembayaran utang usaha, serta 

pengambilan prive (Kieso et al., 2011). 

2.4.3 Jurnal Penyesuaian 

Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang mencatat dan menentukan 

saldo akun pada buku besar di periode akhir, serta mengetahui pencatatan 

pendapatan dan beban selama periode waktu berjalan (Mulyadi, 2011). Jurnal 

penyesuaian terdiri dari (Kieso et al., 2011):  

1. Deferrals 

Deferrals adalah pendapatan atau biaya yang pada periode selanjutnya 

dapat diakui. Definisi lain yaitu suatu usaha yang dapat menerima dan 

mengeluarkan uang dahulu dan akan memberikan jasa maupun menerima jasa 

pada periode berikutnya. Deferrals terbagi menjadi dua jenis, yaitu pada saat 

beban dibayar dimuka dan pendapatan diterima dimuka. Beban dibayar dimuka 

merupakan biaya yang dikeluarkan untuk manfaat yang akan diterima pada 

periode selanjutnya. Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang 

diperoleh sebelum jasa disediakan. 
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2. Accruals 

Accruals adalah pendapatan atau biaya yang dicatat atas pendapatan jasa 

yang diberikan, serta beban yang timbul pada periode berjalan. Laporan posisi 

keuangan dan laporan laba rugi megalami peningkatan saat jurnal penyesuaian 

telah dilakukan. Accruals dibagi menjadi dua bagian yaitu beban terutang dan 

pendapatan yang belum diterima. Beban terutang adalah beban yang sudah terjadi, 

tetapi belum dilakukan pencatatan atau pembayaran. Pendapatan belum diterima 

merupakan pencatatan yang belum dilakukan, namun sudah memberikan jasa.   

 

2.5 Buku Besar 

Indrayati (2016) menjelaskan buku besar merupakan kumpulan atas 

perubahan terhadap transaksi yang terjadi misalnya perubahan aset, utang, dan 

modal yang berhubungan dan dapat memberikan pengaruh. Kieso, Kimmel, dan 

Weygandt (2011) mengemukakan terdapat dua buku besar yang ditemukan secara 

umum, yaitu: 

1. Buku besar pembantu piutang (pelanggan), adalah pengumpulan data 

transaksi atas masing-masing akun pelanggan.  

2. Buku besar pembantu utang (kreditor), adalah pengumpulan data 

transaksi atas masing-masing akun kreditor 

 

2.6 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah laporan pencatatan dari hasil kegiatan 

operasional atas transaksi yang terjadi per periode yang menggambarkan kinerja 

keuangan dalam kegiatan (Kesuma, 2014). Laporan keuangan yang berkualitas 

yaitu laporan yang menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya yang dapat 

dipahami oleh pemakainya, sehingga pemakainya dapat mengambil keputusan 

tepat (Yosefrinaldi, 2013). Laporan keuangan memiliki tujuan yaitu untuk 

memberikan manfaat dari setiap informasi yaitu untuk meningkatkan kinerja 

usaha (Karina, 2014).  

 

 

 

Kezia Ezrani Veronica Panjaitan. Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Toko Kevin Kosmetik. 
UIB Repository©2020.



10 
 

Universitas Internasional Batam 

2.7 Komponen dalam Laporan Keuangan 

Laporan keuangan memiliki beberapa komponen dan prinsip. Prinsip 

laporan tersebut harus dimengerti oleh penganalisa. Laporan keuangan terkandung 

prinsip sebagai berikut:  

1. Laporan Posisi Keuangan (The Statements of Financial Position) 

Laporan posisi keuangan terdapat aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan 

ini menjelaskan dan memberikan deskripsi dari setiap akun tersebut, sehingga 

pengguna mengetahui keseluruhan yang dimilikinya dan dapat menjadi bahan 

untuk meningkatkan kinerja operasional usaha (Kesuma, 2014). 

2. Laporan Laba Rugi (The Income Statement) 

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan keuntungan atau 

kerugian usaha yang terdapat di dalamnya beban maupun pendapatan usaha yang 

diperoleh pada periode berjalan. Laporan menyajikan pendapatan dari kegiatan 

operasional usaha, harga pokok penjualan, biaya penjualan, serta hasil pendapatan 

dari luar usaha yang dapat menunjukkan keuntungan atau kerugian di luar dugaan 

untuk memperoleh laba bersih (Riyanto, 2011). 

3. Laporan Perubahan Modal (The Statement of Change in Equity) 

Laporan ini menampilkan modal pemilik yang mengalami kenaikan atau 

tidak. Perubahan ini terjadi karena adanya pengambilan untuk kepentingan 

pribadi, maupun keluarga, bahkan bisa berasal dari penambahan modal pemilik 

usaha. Laporan ini terjadi karena adanya transaksi dengan pemilik usaha, serta 

dari kegiatan operasional usaha pada periode waktu tertentu (Kesuma, 2014). 

4. Laporan Arus Kas (The Statement of Cash Flows) 

Laporan ini merupakan laporan yang dapat menjadi pedoman bagi 

perusahaan untuk dapat melaksanakan usahanya, dengan meninjau aliran arus kas 

yang terjadi selama operasional usaha (Kesuma, 2014). 

5. Catatan atas laporan keuangan (Notes to the Financial Statements) 

Catatan atas laporan keuangan pada umumnya terletak di bagian akhir 

atas seperangkat laporan lainnya. Laporan ini memberikan informasi dan 

penjelasan mendetail dari berbagai jumlah yang ditunjukkan dalam laporan 

keuangan yang berguna bagi pihak yang membutuhkannya (Kesuma, 2014). 
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2.8 Inventory 

Persediaan (Inventory) merupakan suatu kegiatan operasional perusahaan 

yang terdiri dari barang atau bahan yang sengaja diperoleh dan disimpan. 

Persediaan menunjukkan barang yang masih tersisa pada tanggal penyusunan 

posisi keuangan. Sistem pencatatan persediaan terdiri dari 2 yaitu periodik dan 

perpetual. Persediaaan periodik merupakan perhitungan jumlah barang secara fisik 

setiap akhir periode untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Persediaan 

perpetual merupakan pembukuan atas persediaan yang dilakukan secara kontinyu 

yaitu membukukan setiap transaksi persediaan pembelian maupun penjualan 

(Jogiyanto, 2016). Persediaan memiliki tiga metode perhitungan yaitu FIFO, 

LIFO, dan Average (Lau, 2019):  

1. Metode FIFO (First In First Out) 

Metode FIFO merupakan metode yang melakukan penjualan barang yang 

pertama sekali masuk (Lau, 2019).  

2. Metode LIFO (Last In First Out) 

Metode LIFO merupakan metode yang melakukan penjualan barang 

yang terakhir kali masuk (Nurastuti, 2018).  

3. Metode Average  

Metode Average merupakan metode yang perhitungannya dilakukan di 

antara metode FIFO dan LIFO dengan melakukan penjumlahan dari 

barang yang masuk (Lau, 2019).  

 

2.9 Penyusutan 

Penyusutan merupakan estimasi dari aset yang jumlahnya disusutkan 

pada masa manfaat (Jogiyanto, 2016). Setiawan (2019) menyatakan penyusutan 

memiliki beberapa metode sebagai berikut: 

2.9.1. Berdasarkan Waktu:  

1. Metode garis lurus (straight line method) 

Metode ini merupakan metode yang perhitungan penyusutannya sama 

dari tahun ke tahun (Suardi, 2013). 
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2. Metode pembebanan yang menurun 

- Metode jumlah angka tahun (sum of the years digit method) 

Metode ini merupakan metode yang perhitungan penyusutannya 

mengurangi nilai sisa dari nilai yang disusutkan (Setiawan, 2019). 

- Metode saldo menurun (declining balance method) 

Metode ini menghasilkan tarif penyusutan yang perhitungannya perkalian 

dari metode garis lurus dengan tingkat penyusutan, sehingga hasilnya 

dalam bentuk persentase (Suardi, 2013). 

2.9.2. Berdasarkan Penggunaan: 

1. Metode jam-jasa (service hours method)  

Metode ini merupakan metode yang perhitungannya dari jumlah jam 

kerja dengan beban penyusutan (Setiawan, 2019) 

2. Metode jumlah unit produksi (productive-output method) 

Metode ini merupakan metode yang menghitung penyusutan harta tetap 

dari kemampuan produksi barang selama umur manfat dari harga tetap 

yang bersangkutan (Suardi, 2013). 

  

2.10 Komponen dalam Sistem Informasi Akuntansi 

Latif dan Pratama (2015) menyatakan Microsoft Access merupakan salah 

satu program pengolahan data yang memiliki tujuan tertentu untuk 

mengumpulkan informasi data secara relasional. Microsoft Access di dalamnya 

terdapat fitur sebagai berikut:  

1. Tabel 

Tabel merupakan tempat yang terdapat di database yang berguna untuk 

menyimpan serta  mengubah data (Latif & Pratama, 2015). 

2. Query 

Query merupakan suatu kegiatan yang dapat melakukan pengolahan data. 

Query pada Microsoft Access dapat menyimpan data secara otomatis, 

sehingga ketika ingin menggunakan program dapat langsung berjalan 

(Latif & Pratama, 2015). 
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3. Form 

Form merupakan penghubung antara Microsoft Access dengan 

penggunanya. Form dibuat dengan tujuan yaitu saat orang mengolah data 

tidak perlu membuat data di lokasi lain, tetapi cukup pada form yang 

dibuat, sehingga lansung tersambung dengan data transaksi yang 

dilakukan (Latif & Pratama, 2015). 

4. Report 

Report adalah sebuah hasil yang didapat untuk menampilkan data 

transaksi yang sudah di input di dalam program. Report menghasilkan 

informasi hasil pengolahan data lewat query yang dijalankan di form bisa 

ditampilkan seinformatif dan sebaik mungkin, sehingga nilai 

informasinya bisa lebih mudah dipahami oleh orang lain (Latif & 

Pratama, 2015). 
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