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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Akuntansi 

Pada tahun1494 seorang pastur dari ordo Frasiskus bernama Luca Pacioli 

memperkenalkan sebuah buku pertama yang membahas tentang pencatatan 

berpasangan akuntansi yang berjudul “ Summa de Arithmetica, Geometria, 

Proportioni et Propotionalita ”. Buku ini menjelaskan tujuan dari pembukuan 

atau pencatatan akuntansi adalah menyampaikan informasi akan keuangan 

mengenai keadaan aktiva dan utang-utang yang telah dicatat secara efisien dan 

akurat (Belkaoui, 2006). Akuntansi merupakan suatu proses mencatat transaksi 

yang terjadi, menggolongkan, meringkas, dan mengolah data dari setiap kejadian 

transaksi yang berhubungan dengan keuangan, menjadi sebuah laporan yang dapat 

memberikan informasi kepada golongan yang mempunyai relevansi terhadap 

perusahaan yang digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap hasil kinerja 

dan kondisi keuangan perusahaan (Wardayati, 2016).  

 “Akuntansi ialah proses yang terjadi dari pencatatan keuangan, yang 

diklasifikasi, dan diringkas, dapat diolah yang dapat menyajikan data-data dari 

transaksi, serta keadaan yang ada hubungan dengan data-data keuangan, sehingga 

mudah dimengerti oleh pemegang saham, pemilik, dan konsumen untu 

menghasilkan informasi yang didapat digunakan untuk pengambilan keputusan” 

American Intitute of Certified Public Accounting (AICPA). Akuntansi memiliki 

dua bidang ilmu , yaitu (Muda, 2014) :  
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1. Akuntansi Keuangan adalah akuntansi yang memiliki hubungan dengan

laporan-laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak ekstenal

yang memiliki kepentingan, dengan informasi yang diberikan mudah

dimengerti. Selain itu pelaporan keuangan digunakan oleh pemimpin

perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham

tentang pengelolaan perusahaannya.

2. Akuntansi manajemen adalah akuntansi yang memiliki hubungan dengan

pelaporan keuangan yang ditujukan kepada pihak internal perusahaan,

memberikan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan

keputusan untuk jalannya usaha dimasa mendatang. Dan untuk

melaporkan efektivitas penggunaan biaya pada kegiatan operasional

perusahaan.

2.2. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan mempunyai informasi akan keuangan didalam 

perusahaan, dalam bentuk laporan yang menggambarkan hasil kinerja perusahaan 

dan keuangan perusahaan pada pada satu periode akuntansi. Tujuan laporan 

keuangan adalah membantu pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan 

dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi pendanaan perusahaan 

dan untuk memprediksi pertumbuhan keuangan bisnis pada masa depan (Hidayati, 

2015). Komponen – komponen dalam laporan keuangan akan dijelaskan dibawah 

ini  : 
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1. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi berisikan laporan yang memberikan informasi tentang

penghasilan, beban, dan melaporkan kemampuan perusahaan dalam 

mengahasilkan laba atau ruginya keuangan  perusahaan dalam suatu periode 

tertentu (Riswan & Kesuma, 2014). Laporan laba rugi merupakan selisih 

pedapatan dan beban pada akhir periode (Linda & Wardayani, 2019). 

2. Laporan perubahan modal

Laporan perubahan modal adalah laporan yang memberikan informasi

tentang modal awal, perubahan modal, prive dan ekuitas perusahaan, untuk 

melihat kenaikan dan penurunan dari asset neto pada suatu periode tertentu 

(Wardayati, 2016). Laporan perubahan modal juga menjelaskan tentang dampak 

dari transaksi ekuitas pemilik yang dapat menginformasikan modal awal hingga 

modal akhir yang menggambarkan setiap penambahan modal yang terjadi selama 

periode waktu berjalan (Zamzami & Nusa, 2016). 

3. Neraca

Neraca adalah sebuah laporan yang dapat memberikan informasi kepada

pengguna tentang kondisi keuangan pada suatu perusahaan yang menggambarkan 

asset, kewajiban, dan ekuitas pada perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Neraca 

memperlihatkan seluruh posisi keuangan terdiri dari asset, utang, dan modal yang 

dilaporkan pada periode tertentu sesuai yang dibutuhkan (Muda, 2014). Menurut 

(Satria, 2016) “Neraca memaparkan posisi keuangan yang berupa aktiva, 

kewajiban, dan ekuitas diperusahaan pada suatu periode tertentu ”. 
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4. Laporan arus kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menyediakan suatu informasi

akuntansi yang berhubungan dengan kas masuk atau keluar dalam suatu periode 

akuntansi, tiga kegiatan laporan arus kas, yaitu : laporan arus kas operasi, laporan 

arus kas investasi, dan laporan arus kas pendanaan. Arus kas diperlukan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (Sanger, Tinangon, 

& Sabijono, 2015). Tujuan arus kas adalah memberikan sebuah informasi 

akuntansi kepada setiap pengguna laporan keuangan, tentang arus kas masuk 

ataupun keluar untuk mengetahui sejauh mana relasi dalam pembuatan kebijakan-

kebijakan yang harus diambil dalam masa yang akan datang (Subani, 2015). 

2.3. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang dirancang melalui 

pemerosesan data transaksi yang dibuat sedemikian rupa melalui sistem yang 

menghasilkan sebuah informasi akuntansi yang digunakan dalam suatu proses 

pengambilan keputusan (Nena, 2015). Sistem informasi merupakan sebuah 

komponen atau sub sistem yang memiliki tanggung jawab atas laporan yang berisi 

informasi akuntansi yang berhubungan langsung dengan keuangan yang dapat 

digunakan untuk pengambilan keputusan (Tawaqal & Suparno, 2017). 

2.4. Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi adalah suatu proses akuntansi yang dimulai dengan 

analisis data, membuat jurnal dan berakhir dengan membuat laporan keuangan 

(Hidayati, 2015) .  
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Gambar 2.1 Siklus Akuntansi, sumber: Data yang diolah, 2019. 

Tahapan – tahapan siklus akuntansi, yaitu  : 

2.4.1. Transaksi 

Transaksi adalah suatu kegiatan yang dapat mempengaruhi keuangan 

pada perusahaan, sehingga wajar setiap transaksi dicatat dengan handal agar 

transaksi tersebut dapat memberikan informasi yang akurat akan laba atau ruginya 

perusahaan pada periode tertentu (Nasution, 2004). 

2.4.2. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan keuangan dari transaksi-transaksi yang terjadi 

yang berupa pemisahaan antara Debit dan Kredit (Adam, 2015). Jurnal dibedakan 

menjadi dua jenis , yaitu (Hery, 2016) :  

a. Jurnal umum dibuat atas transaksi yang berkaitan dengan retur

pengembalian, dimana barang yang telah dibeli dari pihak pembeli

dikembalikan kepada pihak penjual, sedangkan saat pihak penjual

menerima pengembalian barang dari pihak pembeli disebut retur

penjualan. Jurnal khusus adalah jurnal yang dibuat atas transaksi pada

penjualan, pembelian, kas yang diterima, pembayaran kas.
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2.4.3.   Buku Besar 

Buku besar adalah setiap transaksi yang dicatat dalam bentuk jurnal dan 

dipindahkan kedalam akun-akun yang disebut buku besar. Buku besar adalah 

salah satu cara yang dilakukan dalam mencatat setiap perubahan–perubahan yang 

terjadi didalam akun-akun transaksi keuangan (Siregar, 2018). Buku besar adalah 

akun-akun yang saling berhubungan yang membuat satu kesatuan yang disusun 

sesuai dengan pos-pos dudalam laporan keuangan (Hery, 2016). 

2.4.4. Neraca Saldo 

Neraca saldo adalah catatan keuangan yang menyajikan sebuah saldo dari 

buku besar (Zamzami & Nusa, 2016). Manfaat neraca saldo adalah untuk menguji 

keseimbangan antara debit dan kredit (Muawanah & Poernawati, 2008). 

2.4.5. Jurnal Penyesuaian 

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang menyesuaikan dari saldo perkiraan 

ke saldo sesungguhnya hingga periode yang sudah ditentukan (Hendra, 2013). 

Jenis-jenis penyesuaian yang dilakukan adalah sebagai berikut (Muawanah & 

Poernawati, 2008): 

1. Beban yang masih harus dibayar (utang usaha).

2. Piutang pendapatan.

3. Beban dibayar dimuka.

4. Pendapatan diterima dimuka (utang).

5. Penyusutan.
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6. Perlengkapan yang digunakan.

7. Kerugian piutang.

2.4.6. Laporan keuangan 

Laporan keuangan merupakan akhir dari hasil pencatatan dari sebuah 

kegiatan transaksi perusahan yang menghasilkan sebuah informasi keuangan yang 

dapat digunakan pihak-pihak internal maupun pihak ekstenal untuk pengambilan 

keputusan (Sugiono, Nanok, & Madya, 2009). Tujuan laporan keuangan untuk 

menyampaikan informasi akuntansi tentang posisi laba atau rugi perusahaan,  

kinerja perusahaan selama periode berjalan, dan laporan arus kas diperusahaan 

(Kustono, 2006). Dalam membuat laporan keuangan, laporan keuangan memiliki 

beberapa asumsi, yaitu : 

a. Entitas ekonomi (Economy Entity)

Suatu entitas harus dapat mempertanggung jawabkan semua kejadian

ekonomi yang terjadi, baik itu perusahaan, lembaga pemerintah , ataupun yayasan 

(Suryo, 2006). Dasar dari asumsi menyatakan bahwa perusahaan merupakan suatu 

entitas ekonomi dapat berdiri sendiri (independen) yang pencatatannya terpisah 

dari pemiliknya (Belkaoui, 2006). 

b. Unit Moneter (Monetary Unit)

Menurut Pedomoan Standar Akuntansi Keuangan setiap kejadian

ekonomi harus dapat diukur dengan satuan mata uang yang biasa digunakan 

sebagai alat tukar. 
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c. Berkesinambungan (Going Concern)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia sebuah entitas harus dapat beroperasi

dalam jangka panjang yang dapat dipengaruhi oleh keadaan financial maupun non 

financial, sehingga dikatakan suatu entitas harus mempunyai umur yang tidak 

terbatas. Contoh dari  entitas yang didirikan harus beroperasional jangka panjang 

adalah adanya laporan neraca, penyusutan asset, serta akumulasi penyusutan yang 

dilakukan perusahaan dalam suatu periode tertentu (Kieso, Weygandt, & 

Warfield, 2012). 

2.4.7. Jurnal Penutup 

Seluruh nominal pada tahun berjalan digunakan untuk 

mengklasifikasikan rekening nominal modal yang harus ditutup dengan saldo nol 

atau tidak ada saldo (Minanari, 2017). Jurnal penutup befungsi sebagai penutup 

akun-akun nominal, karena jurnal penutup tidak berlanjut ke periode berikutnya 

hanya digunakan sebagai penutup akun-akun nominal pada periode yang sedang 

berjalan saat ini dan dapat digunakan untuk mencatat transaksi baru pada awal 

priode waktu berjalan (Sari & Fitriastuti, 2017). 

2.5. Sistem Pencatatan Akuntansi 

Dua metode yang digunakan sebagai sistem pencatatan,yaitu pencatatan 

basis kas dan accrual basis yang akan dijabarkan dibawah ini : 

1. Basis Kas

Basis kas sebuah transaksi yang dicatat pada saat terjadinya penerimaan

kas masuk atau pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan dan biaya yang 
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dikeluarkan dengan kas juga dicatat pada saat pengeluaran kas (Ritonga, 2018). 

Cash basis dicatat ketika terjadinya transaksi , kas masuk dicatat saat penerimaan 

kas, dan biaya atas transaksi dicatat pengeluaran kas, apabila transaksi yang 

dicatat dapat menimbulkan perubahaan pad akas maka transaksi tersebut tidak 

perlu dicatat. (Kieso et al., 2012). 

2. Accrual Basis

Accrual basis merupakan dimana pencatatan transaksi akuntansi dicatat

saat terjadinya transaksi karena transaksi tersebut memiliki kepastian uang masuk 

dan keluar dimasa yang akan datang meskipun saat terjadinya transaksi dicatat 

uang belum diterima (Ritonga, 2018). Menurut (James, M. Reeve, 2009) 

“pendapatan baru akan dicatat apabila jasa sudah diberikan kepada pelanggan, jika 

jasa belum diberikan kepada pelanggan maka pendapatan tidak dapat diakui pada 

saat terjadinya transaksi”. 
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