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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Definisi akuntansi rnenurut para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-

beda. Hal ini tidak luput dari sudut pandang menurut para ahli yang berbeda-beda.   

Walther & Skousen (2010) mendeskripsikan akuntansi sebagai sekumpulan proses 

serta konsep yang digunakan suatu perusahaan dalam melaporkan informasi-

informasi yang diutumakan kepentingannya mengenai posisi keuangan 

perusahaan dimana unit ekonomi biasa yang dianut setiap perusahaan berbeda-

beda. 

Reeve, Warren, & Duchac (2014) menjelaskan akuntansi sebagai sistem 

yang menyusun laporan keuangan kepada pihak internal serta eksternal yang 

signifikan menyangkut aktivitas ekonomi sertas kondisi keuangan peusahaan yang 

melalui proses identifikasi, mencatat seluruh aktivitas usaha serta informasi 

pelanggan, mendesain sebuah sistem akuntansi atas kebutuhan pemilik usaha. 

Pada buku yang dikarang oleh Hasanuh (2016), pengguna laporan 

keuangan dikelompokkan ke enam kategori, yaitu terdiri dari: 

1. Investor 

Penanam modal dalam perusahaan mempunyai kepentingan penting 

memahami hasil dari investasi yang dilakukan beserta seluruh resiko yang 

merekat dan yang akan mencuat dari investasi yang telah dilakukan. 

Investor tentunya mengukur tingkat kinerja serta produktivitas perusahaan 

dengan harapan untuk mendapatkan laba dalam bentuk dividen yang tinggi. 

2. Manajemen 

Manajemen yang dijelaskan pihak internal perusahaan yang secara jelas 

behubungan langsung dengan kegiatan operasional yang dilakukan 

perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan akuntansi sangatlah penting bagi 

manajer. Keadaan posisi keuangan perusahaan patut dipahami oleh pihak 
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manajemen sebagai acuan dalam mempertimbangkan strategi-strategi yang 

ditempu guna memaksimalkan tujuan dan sasaran perusahaan yang 

sebelumnya telah ditentukan. 

3. Kreditur 

Kreditur atau pemberi pinjaman dapat berupa sekelompok orang yang 

menekuni pekerjaan dalam bentuk entitas yang bergerak di bidang 

perbankan atau lembaga lainnya. Pemberi pinjaman memerlukan informasi 

posisi keuangan perusahaan dalam menganalisa likuiditas suatu 

perusahaan sehingga pemberi pinjaman dapat memperkirakan bantuan 

yang telah diberikan dapat dibayarkan sesuai tanggal jatuh tempo yang 

telah disepakati. 

4. Karyawan 

Karyawan perusahaan memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan 

perusahaan. Tentunya, karyawan berhak memperoleh informasi penting 

mengenai tingkat kestabilitas tempat bekerja. Apabila perusahaan tempat 

bekerja mempunyai laporan posisi keuangan yang menguntungkan, 

tentunya hal ini akan memberikan dampak positif ke karyawan atas 

pemberian tingkat upah atau gaji, serta tunjungan tambahan. Alhasil, 

karyawan menjadi lebih semangat dalam memenuhi target pekerjaan yang 

diberikan. 

5. Pemerintah 

Kepentingan pemerintah untuk mendapatkan laporan keuangan suatu 

entitas biasanya berkaitan dengan pajak nasional. Pemerintah 

memerlukannya demi menetapkan kebijakan pajak perusahaan tersebut. 

Pemerintah biasanya mengatur aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

perusahaan demi menyusun data-data statistik untuk kepentingan negara. 
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2.2 Siklus Akuntansi 

Berdasarkan pemahaman Nasution (2004), siklus akuntansi didefinisikan 

sebagai langkah-langkah yang digunakan dalam menyediakan laporan keuangan 

perusahaan yang biasanya disiapkan dalam suatu periode tertentu. Adanya suatu 

transaksi dalam usaha merupakan awal dari siklus akuntansi. Siklus akuntansi 

berakhir ketika penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan pada akhir periode.  

Untuk lebih jelasnya, siklus akuntansi dapat dijelaskan dalam beberapa alur, yakni 

sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Siklus Akuntansi, sumber: Penulis, 2019. 
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Identifikasi transaksi usaha harus didukung dengan penyertaan dokumen 

yang sah agar dapat dimasukkan ke dalam kategori informasi yang dapat 

mempengaruhi posisi keuangan dari suatu perusahaan. Dokumen-dokumen asli 

yang dapat digunakan sebagai pendukung setiap transaksi dalam usaha dapat 

berupa kwitansi, faktur penjualan atau pembelian, serta bukti-bukti lain seperti 

nota debet atau nota kredit, bukti pengiriman ataupun penerimaan barang. 

Transaksi dalam usaha pertama kali dicatat ke dalam buku harian (jurnal). 

Catatan-catatan yang dilakukan oleh suatu entitas dalam mengidentifikasikan 

transaksi dari dokumen sumbernya, menentukan setiap perkiraan yang 

dipengaruhi oleh transaksi, mengklasifikasikan jenis dari transaksi tersebut 

merupakan beberapa langkah dalam proses pencatatan jurnal. 

Selanjutnya, diteruskan ke dalam pencatatan buku besar dan buku 

tambahan. Transaksi-transaksi yang telah dihimpun ke buku harian (jurnal) harus 

disusun ke dalam buku besar (ledger) dan digolongkan menurut jenis transaksi. 

Ada beberapa transaksi yang memerlukan penjabaran yang lebih lanjut guna 

mendukung transaksi ketika dihimpun ke dalam neraca dan perhitungan laba-rugi 

maka digunakan buku tambahan (sub ledger).  

Setelah semua transaksi selama satu periode akuntansi dibukukan di dalam 

buku besar dan dihitung, setiap saldo masing-masing memiliki perkiraan antara 

saldo debet, kredit ataupun nol. Rentetan dari saldo-saldo perkiraan ini dirangkum 

ke dalam neraca saldo dimana pada neraca saldo memperlihatkan bahwa jumlah di 

bagian debet sama nilainya dengan jumlah di bagian kredit. Dengan kata lain, 

neraca saldo membantu dalam pengkajian ulang apakah terjadi kesalahan dalam 

pencatatan serta pembukuan dalam transaksi akuntansi. 

 Pendapatan serta beban dalam transaksi akuntansi memiliki pengaruh 

ataupun dampak yang melebihi dari satu periode akuntansi. Alhasil, jurnal 

penyesuaian dilakukan pada akhir periode guna untuk membubuhkan pendapatan 

dan beban pada waktu dimana kedua hal tersebut berlangsung. Jurnal penyesuaian 

juga membantu dalam mengukur laba periode menjadi lebih cermat serta 

memperbaharui perkiraan aktiva dan kewajiban sehingga memiliki nilai sisa yang 
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aktual dalam persiapan pembuatan laporan keuangan yang dimulai dengan 

mempersiapkan laporan laba rugi terlebih dahulu, diikuti dengan laporan arus kas, 

dan terakhir neraca. 

 Setelah merampungkan pembuatan laporan keuangan, langkah selanjutnya 

adalah membuat jurnal penutup. Mengalihkan nilai sisa pendapatan dan beban 

dari perkiraan sebelumnya ke dalam perkiraan modal maka dilakukanlah jurnal 

penutup. Langkah akhir yang dilakukan adalah dengan menyusun neraca saldo 

setelah penutupan.  

Neraca saldo setelah penutupan menunjukkan nilai dari daftar seluruh 

perkiraan beserta nilai residu guna memastikan bahwa buku besar melakukan 

ketepatan dalam penjurnalan dan pemindahbukuan transaksi sehingga nilai pada 

buku besar berada pada posisi yang setara untuk mengawali perode akuntansi 

yang baru. Neraca saldo setelah penutupan diberikan tanggal berakhir periode 

akuntansi dimana laporan tersebut dikerjakan. 

 

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah 

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan kebijakan atas 

pengelolaan EMKM. Pengeluaran kebijakan akuntansi keuangan entitas mikro, 

kecil dan menengah (SAK EMKM) bermaksud untuk direncanakan sebagai acuan 

dalam memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan yang di khususkan untuk 

EMKM. SAK EMKM merupakan kebijakan baru yang disusun dan 

disederhanakan dari kebijakan sebelumnya yaitu Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Kebijakan yang disederhanakan 

contohnya pada pencatatan pembiayaan historis, sehingga EMKM cukup mencatat 

aset dan liabilitasnya sejumlah nilai untuk mendapatkannya. Sebelum adanya 

SAK EMKM, banyak EMKM mengadopsikan SAK ETAP ke dalam operasional 

namun hal tesebut kurang sesuai sehingga dicanangkan kebijakan baru ini.  

Penyerderhanaan   SAK   ETAP   berawal dari keinginan mewujudkan 

EMKM yang maju, mandiri dan modern sehingga diharapkan adanya pengaturan 
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yang sesuai yang dapat diadopsikan EMKM. SAK EMKM ini jauh lebih 

sederhana dari SAK ETAP. Pada penggunaan SAK ETAP ke dalam operasional 

EMKM menyulitkan EMKM menyusun laporan keuntungannya dengan tepat. 

Seringkali EMKM terjebak dalam kerumitan SAK ETAP dalam menyusun 

laporan-laporan usahanya. 

Permasalahan umum yang ditemukan pada EMKM merupakan para 

pelaku usaha kecil yang memiliki prospek usaha namun tidak memiliki akses 

yang baik terhadap sumber pendanaan. Proporsi modal dalam pelaksanaan 

EMKM masih didominasi dengan modal sendiri. Solusi untuk kondisi 

keterbatasan modal dapat diatasi dengan memperoleh dana atau modal dari pihak 

luar. Faktor yang menyebabkan hal tersebut dikarenakan alasan EMKM tidak 

memiliki laporan pendukung yang sesuai sebagai dasar pengajuan kredit pinjaman 

modal kerja. 

 

2.4 Sistem Informasi Akuntansi 

Hasanuh (2016) menjabarkan sistem akuntansi merupakan kegiatan yang 

beroperasi dengan membuat perancangan dan implementasi suatu sistem yang 

didasari dari prosedur pencatatan dan pelaporan data-data dalam akuntansi. Sistem 

akuntansi menurut Mulyadi (2016) dijelaskan sebagai rancangan yang penting 

dalam mengorganisir formulir, catatan, serta laporan yang dikoordinasikan dalam 

penyediaan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

mempermudahkan pengambilan keputusan atas kelangsungan perusahaan.  

Sistem informasi akuntansi merupakan rentetan prosedur yang mengatur 

berbagai langkah yang harus ditempuh suatu perusahaan agar dapat berjalan 

sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Apabila kegiatan-kegiatan 

perusahaan menunjukkan proses-proses yang dikategorikan ke konteks kompleks 

maka perusahaan tersebut perlu menerapkan sistem akuntansi ke dalam 

operasional perusahaan. Hal ini bermaksud untuk membantu kelancaran kegiatan 

operasional sehingga dapat berjalan dengan efisien dan efektif. 
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Sistem informasi akuntansi yang memadai menerbitkan informasi yang 

handal sehingga dapat dijadikan acuan oleh pihak internal dalam merencanakan 

dan mengendalikan opersional perusahaan sehingga dapat mencapai objektif 

perusahaan. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2014), alasan-alasan sistem 

akuntansi lebih diunggulkan disbandingkan dengan sistem manual, yakni: 

1. Pencatatan transaksi-transaksi perusahaan hanya perlu dilakukan sekali 

dalam sistem akuntansi komputerisasi. Dengan keefisienan waktu yang 

dihasilkan membantu perusahaan dalam meningkatkan keefektifan 

perusahaan dalam beroperasi. 

2. Mengurangi kesalahan atas terjadinya human error dalam proses 

pencatatan transaksi maupun penyiapan laporan keuangan dikarenakan 

sistem pencatatan akuntansi dapat melakukan update ke seluruh transaksi-

transaksi secara otomatis. 

3. Sistem akuntansi yang terkomputerisasi dapat menghasilkan laporan 

keuangan serta laporan lainnya lebih cepat, akurat, dan handal. Hal ini 

memberi dampak positif dalam pengambilan keputusan di perusahaan 

demi kelangsungan masa depan perusahaan tersebut. 

Dalam sistem informasi akuntansi terdapat beberapa teknik dalam 

mendokumentasikan keadaan bisnis suatu perusahaan, salah satunya dengan 

menggunakan teknik overview diagram. Biasanya, overview diagram 

menampilkan rangkaian proses bisnis dengan mendokumentasikan aktivitas-

aktivitas yang biasanya ditekuni yang merupakan rangkaian kejadian serta aliran 

informasi di antara kejadian-kejadian. 

Selain teknik overview diagram, terdapat teknik yang dinamakan detailed 

diagram. Penjelasan terhadap setiap aktivitas perusahaan disajikan lebih terperinci 

antara satu kejadian ke kejadian selanjutnya dimana sebelumnya ditampilkan di 

overview diagram. Rama & Jones (2008) menampilkan simbol-simbol yang 

digunakan pada activity diagram dalam perancangan sistem informasi akuntansi, 

yakni sebagai berikut: 
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Tabel 1 

Symbol-symbol Activity Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1. Swimlanes Simbol ini menandakan pembatasan antara 

agen dengan bagian lainnya. 

2. Solid Circle Simbol ini menunjukkan ketika ada agen 

yang memulai proses bisnis. 

3.  Rounded  

Rectangle 

Simbol ini mengindikasikan aktivitas 

perusahaan yang telah terjadi. 

4. Continuous Lines 

With Arrows 

Simbol ini menunjukkan urutan dari suatu 

aktivitas ke aktivitas selanjutnya. 

5. Document 

Symbol 

Simbol ini mewakili sumber dokumen-

dokumen pendukung serta laporan usaha. 

6. Dotted Lines 

With Arrows 

Simbol ini menjelaskan alur informasi 

yang diteruskan antara aktivitas 

perusahaan. 

7. Dotted Lines Simbol ini menghubungkan aktivitas 

dengan tabel untuk menunjukkan 

bagaimana data terbentuk dan digunakan. 

8. Diamond Simbol ini memisahkan dua atau lebih 

proses yang digunakan ketika dalam 

activity diagram. 
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9. Table Simbol ini menjelaskan tabel maupun data 

yang dapat dihubungkan ke dalam 

kegiatan usaha. 

10. Bull’s Eye Simbol ini mejelaskan tahap akhir dari 

suatu proses bisnis. 

 

2.5 Laporan Keuangan 

2.5.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Sesuai dengan PSAK No. 1 tahun 2009, laporan keuangan merupakan 

suatu penyajian yang tertata dan terarah dimana mencerminkan keadaan dan 

kinerja perusahaan dengan tujuan umumnya yaitu menyajikan transaksi atas posisi 

keuangan yang telah diolah agar dapat membandingkan kinerja keuangan suatu 

entitas dengan laporan keuangan periode-periode sebelumnya maupun dengan 

laporan keuangan entitas lainnya. Penyusunan laporan keuangan sangat 

bermanfaat tentunya bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. 

 

2.5.2 Elemen Laporan Keuangan 

Ikatan Akuntan Indonesia (2016) memberikan penjelasan atas butiran-

butiran yang diikutsertakan dalam penyusunan laporan keuangan suatu entitas. 

Segala pencatatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode 

akuntansi yang dapat digunakan untuk menampilkan kinerja perusahaan memuat 5 

unsur informasi dibawah ini: 

1. Aset 
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Aset disebut sebagai sumber daya yang dikuasai dan dipegang hak 

miliknya oleh suatu entitas yang merupakan akibat dari kejadian yang 

telah berlangsung sebelumnya yang memberikan manfaat ekonomi di 

masa yang mendatang. Manfaat ekonomik suatu aset yang timbul di masa 

depan merupakan kemampuan aset dalam menkontribusikan terhadap arus 

kas kepada entitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat 

dua kategori pembagian aset, yakni aset yang memiliki wujud dan aset 

yang tidak memiliki wujud. Dalam menentukan keberadaan aset dalam 

entitas tidak diukur dari wujud aset. 

2. Liabilitas 

Pengertian liabilitas timbul dari kewajiban di masa sekarang akibat 

peristiwa yang timbul di masa lampau. Liabilitas diselesaikan dengan cara 

menggunakan arus kas keluar dari sumber daya entitas yang mengandung 

manfaat ekonomi. Berdasarkan jangka waktu pelunasannya, liabilitas 

dikelompokkan menjadi tiga kategori antara lain: 

1. Liabilitas Jangka Pendek 

Liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban yang harus 

dipenuhi dalam kurun waktu tidak lebih dari satu tahun, atau yang 

biasanya dikenal dengan kalimat satu periode transaksi akuntansi. 

Liabilitas yang dapat dibayarkan kewajiban dalam satu siklus normal 

operasi perusahaan dapat diberi contoh, yaitu hutang usaha (account 

payable), hutang wesel (notes payable), dan pendapatan yang diterima di 

muka. 

2. Liabilitas Jangka Panjang 

Liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban yang 

membutuhkan waktu yang lebih dari satu tahun dalam menyelesaikan 

siklus normal operasi perusahaan. Contoh dari liabilitas jangka panjang 

dapat dijelaskan menjadi hutang hipotek (mortgage payable), hutang 

saham (bonds payable), serta kredit investasi (investment credit) 
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3. Liabilitas Lain-lain 

Liabilitas lain-lain merupakan pengelompokkan atas liabilitas yang 

tidak termasuk dalam klasifikasi liabitas jangka pendek dan jangka 

panjang sehingga dibuatlah kategori khusus untuk menampung liabilitas 

yang tidak sesuai, misalnya uang jaminan pelanggan yang diterima dari 

penjualan sebuah item. 

3. Ekuitas 

Ekuitas yang biasanya dikenal dengan nama modal menjelaskan hak 

residual atas seluruh entitas aset yang telah dikurangi dengan seluruh 

liabilitasnya. Ekuitas entitas biasanya berasal dari setoran pemilik rekening 

dengan sisal laba yng ditahankan (retaining earning). 

4. Penghasilan 

Penghasilan yang timbul dalam melaksanakan aktivitas entitas yang 

normal, misalnya penjualan inventory, imbalan serta bunga deposito, 

dividen, serta royalty dan juga sewa. Dalam penghasiPenghasilan diakui 

dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan 

yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi 

dan dapat diukur secara andallan di kategorikan menjadi pendapatan 

(revenue) dan keuntungan (gains).  

5. Beban 

Beban dalam suatu entitas meliputi beban yang timbul dalam pelaksanaan 

aktivitas entitas yang normal serta mencapai kerugian. Beban yang timbul 

terhitung dari pelaksanan aktivitas entitas, seperti beban pokok penjualan, 

upah dan penyusutan. Dalam pengertian beban, hal ini ditekankan sebagai 

kerugian yang mencerminkan jenis akun akuntansi lainnya yang 

memenuhi definisi beban namun tidak termasuk dalam kategori beban 

yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, misalnya 

kerugian dari pelepasan aset. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika 
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penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan 

penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur 

secara andal. 

 

2.5.3 Penyajian Laporan Keuangan SAK EMKM 

Dalam standar akuntansi keuangan khususnya EMKM menguraikan 

laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan 

atas laporan keuangan yang berisikan tentang sistem akuntansi serta informasi 

penjelasan lainnya yang dianut oleh perusahaan tersebut. Berikut merupakan 

definisi laporan-laporan menurut IAI dalam exposure draft SAK EMKM yang 

disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2016), yakni: 

1. Laporan Posisi Keuangan  

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, 

serta ekuitas suatu entitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi 

keuangan biasanya menampilkan saldo akun yang nyata pada periode 

berjalan. 

2. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan pada periode tertentu yang 

menunjukkan kinerja suatu perusahaan selama satu periode tersebut. 

Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban suatu entitas. 

3. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan berisikan informasi tambahan yang berupa 

penjelasan-penjelasan yang teoritis yang tidak dijelaskan pada laporan 

keuangan lainnya. Pada catatan atas laporan keuangan bersifat naratif. 

Emely Halim. Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada Permata Home Bakery. 
UIB Repository©2020




