
6               Universitas Internasional Batam 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Pengertian Sistem 

 Daranatha (2009:14) menyimpulkan pada umumnya sistem adalah 

sekelompok elemen yang berhubungan satu sama lain, yang berfungsi bersama 

untuk mencapai target tertentu. Pengertian sistem akuntansi juga dikemukakan 

oleh Reeve (2009:223), yaitu sistem akuntansi adalah sistem yang digunakan 

untuk mengelola pendapatan, pengeluaran, dan kegiatan keuangan lainnya dari 

suatu bisnis. 

 Hartono(2005) mendefinisikan sistem mengumpulkan komponen yang 

diorganisasi untuk tujuan yang sama. Sistem tersebut menggambarkan 

penyusunan atau rencana itu sendiri (yang diartikan dengan metode, seperti "Saya 

memiliki sistem kecil saya sendiri") dan dapat mencerminkan bagian dalam sistem 

(seperti dalam "sistem komputer"). 

 Menurut Mulyadi (2013:5) Sistem adalah prosedur yang berhubungan 

satu sama lain, berkumpul sama-sama untuk mengerjakan suatu kegiatan atau 

menyelesaikan target tersebut. 

 

2.2 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi adalah bahasa universal bisnis. Seorang ekonom dan politisi 

terkemuka mengindikasikan bahw inovasi terpenting yang membentuk pasar 

modal adalah pengembangan prinsip akuntansi yang sehat (Kieso et al., 2014). 

Akuntansi dikenal dengan rekaman pada pemrosesan data yang dapat menimbul 

hasil informasi keuangan akuntansi. Bentuk pencatatan akuntansi tersusun oleh 
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akrual basis dan kas basis (Rudianto, 2012). Untuk lebih mengenal akuntansi 

sebaiknya mengetahui definisi akuntansi menurut para ahli. 

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses dan 

penggunaan teknik untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan 

informasi ekonomi yang menurut pengguna sangat membantu dalam membuat 

keputusan (Lothian & Small, 2016). 

Warsono, Ridha dan Darmawan (2008), menyimpulkan akuntansi 

merupakan proses sistematis dalam pengelolahan transaksi menghasilkan 

informasi keuangan akuntansi yang berguna untuk bagian internal dan eksternal. 

Dalam buku Hanafi dan Halim(2016) menyimpulkan akuntansi sebagai cara 

melakukan identifikasi, ukur, catat, dan komunikasikan informasi keuangan yang 

bisa memutuskan kesimpulan oleh pengguna informasi. 

Buku dari Menguasai Akuntansi Dasar, Fajarini (2014) menyampaikan 

akuntansi merupakan proses mencatatan, mengklasifikasi, meringkas dan 

mengelola, dan menyaji informasi keuangan sehingga mendapat kemudahan 

dalam komsumsi dan mengambil keputusan beserta tujuan lain. 

Dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi dari definisi para ahli 

adalah proses daricatat, ukur, olah, dan laporan informasi keuangan agar 

bermanfaat untuk mengambil keputusan yang tepat kedepannya. 

 

2.3 Siklus Akuntansi 

 Abdulrahaman(2012) menyimpulkan siklus akuntansi sebagai beberapa 

langkah yang terjadi pada waktu yang telah ditentukan, tiap periode mulai dan 

akhir dengan langkah-langkah yang serupa dalam pemrosesan. Siklus akuntansi 
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adalah seperangkat aturan metodologis untuk memastikan keakuratan dan 

kesesuaian laporan keuangan (Nestor & Okoye, 2014). 

 Warren(2015) menyimpulkan siklus akuntansi bagaikan suatu proses 

akuntansi dari menganalisa serta pencatatan transaksi di jurnal, setelah itu dengan 

menyimpan ke buku besar, merangkum tiap saldo akhir ke neraca saldo, 

menyediakan pelaporan keuangan, dan yang terakhir menginput ke dalam jurnal 

penutup. 

 Siklus akuntansi adalah tata cara akuntansi yang sesuai ketertiban pada 

waktu periode akuntansi. Tata cara akuntansi yaitu dengan mengkombinasikan 

beberapa kegiatan yang dimulai pada saat transaksi terjadi dan diakhiri dengan 

dimasukkannya ke dalam laporan keuangan pada tiap akhir periode akuntansi 

(IEduNote, 2017). Beberapa tahapan siklus akuntansi sebagai berikut: 

1. Menganalisis dan mengklasifikasikan data transaksi. 

2. Menjurnal transaksi. 

3. Merekam jurnal ke buku besar. 

4. Meyenyiapkan neraca saldo untuk mencocokkan nilai keseluruhan bagian 

debit dan .nilai kredit. 

5. Merekam jurnal penyesuaian. 

6. Mempersiapkan neraca saldo untuk disesuaikan setelah penyesuaian. 

7. Menyiapkan laporan keuangan. 

8. Merekam jurnal penutup. 

9. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. 

10. Merekam jurnal pembalik. 

Sepuluh langkah tata cara siklus akuntansi digambarkan seperti Gambar 2.1: 
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Gambar 2.1 Siklus akuntansi, sumber: IEduNote, 2017. 

2.3.1 Tahap Pencatatan dan Pengklasifikasian 

Tahap ini adalah langkah awal dari siklus akuntansi (Suharli, 2006). 

Langkah ini mencakup data yang dikumpul dan disusun yang mendukung 

transaksi, penginputan ke jurnal, dan pemindahbukuan jurnal ke dalam buku 

besar.  

1. Dokumen Penunjangan Transaksi 

A. Analisis dan Identifikasi Transaksi 

Pada tahap ini, tahap pertama adalah mengidentifikasikan transaksi. 

Sebelumnya akuntan harus mengidentifikasikan transaksi supaya 

transaksi yang tercatat dikatakan benar. Transaksi yang dianalisis untuk 

mengetahui pengaruh posisi keuangan. Dimana dokumen yang dimaksud 

yaitu: tanda terima, faktur, jadwal penyusutan, laporan bank, dan 

sebagainya. Memberikan bukti bahwa transaksi telah benar-benar terjadi. 

2. Penjurnalan 
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 Jurnal adalah catatan permanen yang pertama (book of original entry) 

dalam akuntansi, dimana perusahaan pada awalnya mencatat transaksi 

keuangan secara kronologis. Berbagai jumah ditransfer dari jurnal ke 

buku besar. Menginput data transaksi ke dalam jurnal disebut dengan 

penjurnalan (Kieso et al., 2014). Dalam jurnal umum, transaksi dicatat 

sebagai debit dan kredit dalam bentuk moneter dengan tanggal dan 

deskripsi singkat tentang penyebab peristiwa ekonomi tertentu 

(IEduNote, 2017). 

A. Jurnal Pembelian 

Jurnal ini untuk pemrosesan dalam pencatatan transaksi pembelian secara 

tunai maupun utang bahwa perusahaan bisa menemukan keseluruhan 

nilai pembelian dalam periode tertentu. 

B. Jurnal Penjualan 

Jurnal ini untuk pemrosesan dalam pencatatan transaksi penjualan secara 

tunai maupun secara piutang bahwa perusahaan bisa menemukan 

keseluruhan nilai penjualan dalam periode tertentu. 

C. Jurnal Penerimaan Kas 

Jurnal ini dicatat dalam transaksi penjualan yang dibayar dengan uang 

tunai sehingga kas usaha menjadi tambah. 

D. Jurnal Pengeluaran Kas 

Jurnal iniuntuk proses saat mencatat kas keluar, seperti transaksi atas 

pembelian secara tunai yang menyebabkan kas usaha menjadi kurang. 

E. Jurnal Umum 
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Jurnal umum yaitu proses rekaman data yang selainjurnal pembelian dan 

penjualan beserta jurnal penerimaandan pengeluaran kas seperti 

pembatalan pembelian dan penjualan dagang, setoran modal berwujud 

aset dan pengambilan kas untuk kebutuhan pribadi (Zakiyudin, 2013).   

3. Pemindahbukuan ke Buku Besar 

Buku besar yaitu perkumpulan dari keseluruhan saldo transaksi keuangan 

yang terinput di dalam jurnal. Buku besar merupakan perkumpulan  

semua akun aset, hutang, ekuitas, penghasilan dan biaya (Kieso et al., 

2014). Setiap akun umumnya dikasih kode untuk memudahkan dalam 

mencatat transaksi ke jurnal.  

 

2.3.2 Tahap Peringkasan/Pengikhtisaran 

Sesudah menjalankan tahap sebelumnya, maka langkah selanjutnya yaitu 

melakukan tahap peringkasan/pengkihtisaran. Pada tahap ini memiliki beberapa 

langkah yaitu dari mempersiapkan neraca saldo, merekam jurnal penyesuaian, 

mempersiapkan neraca saldo sesudah penyesuaian, merekam jurnal penutup, 

neraca saldo sesudah penutupan, dan merekam jurnal pembalik. 

1. Mempersiapkan Neraca Saldo 

Neraca saldo merupakan pembukuan di mana semua saldo buku besar 

dikompilasi ke dalam total kolom debit dan kolom kredit. Untuk 

menentukan kesetaraan debet dan kredit sebagaimana dicatat dalam buku 

besar, disiapkan sebelum penyesuaian. Ini adalah cara untuk menyelidiki 

dan menemukan kesalahan sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya 

(IEduNote, 2017). 
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2. Merekam Jurnal Penyesuaian 

Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang penginputandi akhir periode 

akuntansi untuk membuat semua akun terbaru dengan dasar akrual, 

sehingga perusahaan dapat menyiapkan laporan keuangan yang benar. 

Jurnal penyesuaian bertujuan untuk membuktikan bahwa nilai semua 

saldo nilai debit sama dengan total semua saldo nilai kredit dan 

bermanfaat untuk membantu menemukan kesalahan input. 

3. Mempersiapkan Neraca Saldo Sesudah Penyesuaian 

Sesudah penyesuaian dilakukan untuk masing-masing akun, maka 

saldoharus disusun lagi dari saldo akun ke neraca saldo yang terbaru 

untuk digabungkan. 

4. Merekan Jurnal Penutup 

Pada tiap akhir bulan, membuat jurnal penutupuntuk mentransfer data 

pada akun sementara (pendapatan dan biaya) ke akun permanen (ekuitas). 

Jurnal penutup bertujuan agar nominal akun sementara menjadi nol. 

5. Mempersiapkan Neraca Saldo Sesudah Penutupan 

Neraca saldo ini untuk melakukan kepastian bahwa debit dan kredit sama, 

karena yang sementara telah ditutup, hanya akun permanen (aset, hutang 

dan ekuitas) yang muncul pada neraca saldountuk menentukan nominal 

debit dan kredit yang sama. 

6. Merekam Jurnal Pembalik 

Jurnal pembalik yaitu tahap opsional dari siklus akuntansi. Jurnal 

pembalik dicatat pada awal periode akuntansi untuk menghindar 
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penghitungan ganda jumlah saat transaksi yang terdapatdi periode 

berikutnya. 

 

2.3.3 Tahap Pelaporan/Penganalisaan 

Pada tahap akhir yaitu pembentukan dan menganalisa laporan keuangan. 

Laporan keuangan yaitu pernyataan yang membuat pengumpulan, tabulasi, dan 

ringkasan akhir dari pencatatan. Beberapa laporan yang bersangkutan yaitu 

laporan posisi keuangan memperlihatkan kondisi keuangan perusahaan pada akhir 

periode, laporan laba rugi (laporan pendapatan komprehensif) menunjukkan hasil 

keuntungan atau kerugian usaha, laporan arus kas menunjukkan kesediaan kas dan 

digunakan oleh aktivitas operasi pada waktu tertentu (Kieso et al., 2014). 

 

2.4 Standar Akuntansi Keuangan Perusahaan Mikro, Kecil, dan 

Menengah (SAK EMKM) 

SAK-EMKM diterbit oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk 

memenuhi syarat dalam pelaporan usaha mikro, kecil, dan menengah tanpa 

akuntabilitas publik (SAK ETAP) yang signifikan sebagaimana diatur oleh 

peraturan undang-undang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

mengenai UMKM dan menjelaskan kriteria yang termasuk UMKM. Adapun 

kriteria yang diterakan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagai 

berikut: 

1. Kriteria entitas mikro, mempunyai harta bersih maksimal 50.000.000 

rupiah tanpa aset lahan dan bangunan tempat entitas atau memiliki 

pendapatan atas penjualan per tahun maksimal 300.000.000 rupiah. 
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2. Kriteria entitas kecil, mempunyai harta bersih dari 50.000.000 rupiah 

sampai maksimal 500.000.000 rupiah tanpa aset lahan dan bangunan 

tempat entitasatau memiliki pendapatan atas penjualan per tahun dari 

300.000.000 rupiah sampai maksimal 2.500.000.000 rupiah. 

3. Kriteria entitas menengah, mempunyai harta bersih dari500.000.000 

rupiah sampai maksimal 10.000.000.000 rupiah tanpa aset lahan dan 

bangunan tempat entitas atau mempunyai pendapatan atas penjualan per 

tahun dari 2.500.000.000 rupiah sampai maksimal 50.000.000.000 rupiah. 

Menurut SAK-EMKM (2016), Bisnis Mikro, Kecil, dan Menengah 

bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas bisnisnya dengan rangka 

mendirikan perekonomian nasional berdasarkan keadilan terhadap demokrasi.  

 

2.5 Laporan Keuangan 

2.5.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan catatan formal dari aktivitas keuangan 

bisnis, orang, atau entitas. Definisi dari PSAK No.1 (2015), laporan keuangan 

merupakan sesuatu pertunjukkan catatan yang tersusun dari neraca dan laporan 

kinerja keuangan pada usaha. 

Laporan keuangan yaitu catatan formal dari aktivitas keuangan bisnis, 

orang, atau entitas lain (Clem Mordi, 2015). Selain ituSumarsan (2017) 

menyimpulkan laporan keuangan adalah hasil penutupan dari siklus akuntansi 

yang terisi keaadaan keuangan dalam betuk periodik, dimana keadaan 

keuangannya mempunyai sifat historis.  
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2.5.2 Tujuan Laporan Keuangan 

 Tujuan dasarnya yaitu untuk menunjukkan keadaan hasil dari operasi, 

posisi keuangan, dan organisasi arus kas. Keadaan ini bermanfaat untuk para 

pembaca laporan lebih mudah membuat keputusan mengenai bagian dari sumber 

dayanya. 

Tujuan paling khusus laporan keuangan yaitu menunjukkan informasi 

akuntansi atas aset, kewajiban, modal saham, pendapatan dan arus kasusaha 

(Hanafi & Halim, 2016). 

 

2.5.3 Komponen Laporan Keuangan 

1. Laporan Posisi Keuangan 

Neraca berarti laporan terhadap aset, hutang, dan modal organisasi pada 

satu titik waktu tertentu. Komponen penting dari pernyataan ini yaitu 

sebagai berikut: 

• Aset yaitu sumber yang dimiliki individu, perusahaan dan 

pemerintah. Dalam aset lancar memiliki inventaris, piutang, dan 

investasi jangka pendek lainnya. Aset tetap berupa bangunan, 

peralatan atau perlengkapan, dan sumber daya fisik lainnya. Aset 

tidak lancar biasanya mencakup niat baik, hak cipta, merek dagang, 

dan paten. 

• Liabilitas yaitu hutang atau kewajiban perusahaan yang timbul 

selama operasi bisnis dijalankan. Kewajiban meliputi hutang atas 

transaksi pembelian, hutang gaji, bunga, dan hutang lainnya pada 

pihak ketiga. 

Diana. Perancangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Keuangan pada Toko Mimi Salon. 
UIB Repository©2020



16 

 

Universitas Internasional Batam 

 

• Ekuitas yaitu harta bersih dari aset dikurangi kewajiban pada 

entitas. Ekuitas biasanya terdiri dari dana yang disumbangkan oleh 

investor, simpanan dan laba ditahan. 

2. Laporan Laba Rugi 

Laporan ini yaitu ringkasan dari kinerja keuangan usaha dalam periode 

selanjutnya. Ini biasanya disiapkan setelah setiap tiga bulan atau tahun. 

Komponen dalam pernyataan ini mencakup: 

• Pendapatan adalah jumlah transaksi penjualan yang sesungguhnya 

diterima perusahaan pada waktu tertentu yang melewati penjualan 

barang atau jasa. 

• Beban adalah arus keluar uang atau menimbulkan kewajiban 

melalui produksi barang, memberikan layanan, atau melakukan 

aktivitas apa pun yang akan membentuk bagian dari operasi bisnis. 

Pengeluaran juga termasuk Biaya Pokok Penjualan (COGS), yang 

merupakan beban yang dikeluarkan saat menjual barang 

padawaktu tertentu, dan termasuk bea masuk, pengangkutan, 

penanganan dan biaya lain. 

3. Laporan Arus Kas 

Laporan ini merupakan ringkasan dari arus masuk dan keluar yang masuk 

atau keluar dari kas usaha pada periode akuntansi. Laporan arus kas akan 

mencerminkan posisi likuiditas bisnis. 

4. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan ini merekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir ekuitas 

pemegang saham. Ini adalah laporan keuangan yang merangkum 
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transaksi yang terkait dengan ekuitas pemegang saham selama periode 

akuntansi. 

 

2.6 Sistem Informasi Akuntansi 

 Menurut buku Intermediate Accounting (Kieso et al., 2014) sistem 

informasi akuntansi melakukan pengumpulan dan pemrosesan data dan setelah itu 

menyebarluaskan informasi keuangan untuk pembaca informasi. Beberapa faktor 

terbentuknya sistem: sifat bisnis dan transaksi yang digunakannya, data yang 

dikumpulkan dan informasi yang diperlukan untuk pemilik. 

 Sistem informasi akuntansi yaitu proses transaksi keuangan dan non-

keuangan yang pengaruh dengan proses transaksi keuangan secara langsung. 

Misalnya, perubahan nama dan alamat pelanggan diproses oleh sistem informasi 

akuntansi untuk menjaga file pelanggan tetap terkini. Meskipun tidak secara 

teknis transaksi keuangan, perubahan ini memberikan informasi penting untuk 

memproses penjualan di masa mendatang kepada pelanggan (Hall, 2011). 
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