
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Akuntansi 

 Akuntansi didefinisikan sebagai sistem informasi yang menyediakan 

laporan kepada pengguna mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi bisnis (Reeve, 

Warren, & Duchac, 2012). Akuntansi secara tepat disebut sebagai bahasa bisnis. 

Fungsi dasar bahasa adalah sebagai sarana komunikasi, begitu pula dengan 

akuntansi. Akuntansi mengkomunikasikan hasil operasional bisnis kepada pihak-

pihak yang memiliki kepentingan bisnis, baik pihak internal maupun eksternal. 

Akuntansi tidak hanya bermanfaat bagi bisnis, tetapi juga digunakan di 

lingkungan sehari-hari. 

 Tujuan akuntansi khususnya dalam bisnis adalah untuk merekam transaksi-

transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu yang hasilnya 

dikomunikasikan dalam bentuk laporan keuangan. Menurut PSAK No.1, laporan 

keuangan dapat mengindikasi keadaan keuangan perusahaan apakah kegiatan 

bisnis yang telah dijalankan mengalami keuntungan atau kerugian. 

 Secara garis besar akuntansi memiliki tiga tahapan sebelum menghasilkan 

laporan keuangan yang seutuhnya, yaitu tahap identifikasi, pencatatan, dan 

komunikasi. Identifikasi adalah kegiatan awal dalam melakukan proses 

akuntansi. Tahap identifikasi meninjau transaksi-transaksi yang berasal dari 

kegiatan ekonomi bisnis. Tahapan ini juga menuntut pemahaman atas semua 

transaksi bisnis sehingga semua transaksi dapat dipertanggungjawabkan pada saat 

dilakukan pencatatan dan akhirnya menjadi suatu laporan keuangan. Pencatatan 

adalah tahapan mencatat seluruh bukti transaksi yang telah diidentifikasi melalui 

jurnal. Komunikasi merupakan tahap akhir dalam akuntansi. Pada tahap ini, 

komunikasi ditandai oleh penerbitan laporan keuangan. Informasi akuntansi yang 

telah dicatat kemudian dikomunikasikan kepada pihak-pihak berkepentingan 

melalui laporan keuangan. 

 Secara umum, perjalanan akuntansi tidak akan lepas dari persamaan dasar 

akuntansi itu sendiri. Persamaan dasar akuntansi merupakan suatu komponen 

yang menciptakan suatu dasar untuk semua sistem akuntansi. Persamaan
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akuntansi membentuk dua pola dimana keseluruhan aset atau kekayaan 

perusahaan diperoleh melalui hutang dan pembiayaan modal. Menurut Reeve et 

al., (2012), berikut persamaan dasar akuntansi beserta elemen yang terkandung 

didalamnya: 

Aset = Hutang + Ekuitas 

 Aset adalah sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan 

digunakan untuk keberlangsungan usaha di masa mendatang. Aset terbagi atas dua 

yakni aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud dapat berupa uang 

tunai dan rekening, mesin, gedung, mobil, dan sebagainya, sedangkan aset tidak 

berwujud berupa hak cipta, paten dan lain sebagainya. Hutang merupakan suatu 

kewajiban atas kejadian masa lalu atas sejumlah uang yang terutang kepada pihak 

lain. Contohnya pinjaman kepada bank, akun hutang, dan lain-lain. Ekuitas 

disebut juga modal, yakni aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham 

maupun pemilik perusahaan. Pemilik akan menambah modal usahanya dengan 

menyetorkan sejumlah uang kepada perusahaan. Laba yang dihasilkan perusahaan 

akan menambah ekuitas, sebaliknya biaya akan mengurangi ekuitas. 

 Negara Indonesia menerapkan beberapa standar pelaporan keuangan yang 

berlaku dalam penyusunan laporan keuangan. Pada proyek kerja praktik, objek 

yang menjadi sasaran kerja praktik merupakan usaha mikro kecil dan menengah. 

Dengan demikian, standar yang digunakan pada proyek kerja praktik adalah 

Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK-EMKM). SAK-EMKM 

adalah standar yang dirancang khusus bagi UMKM di Indonesia sebagai tolok 

ukur dalam penyusunan laporan keuangan. 

 SAK-EMKM telah dirancang dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. 

Penerbitan standar khusus ini mendorong masyarakat khususnya kepada 

pengusaha UMKM di Indonesia agar secara langsung dapat berkontribusi untuk 

mengembangkan perekonomian Indonesia secara makro. Menurut SAK-EMKM, 

laporan keuangan minimum terdiri atas: 1) Laporan posisi keuangan yang 

menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas dan ekuitas entitas pada akhir 

periode pelaporan; 2) Laporan laba rugi menunjukkan kinerja keuangan entitas 

yang diukur melalui akun pendapatan, beban keuangan dan beban pajak; 3) 

Catatan atas laporan keuangan, berisi tambahan informasi dan rincian akun 
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tertentu yang relevan dan material sehingga pengguna laporan dapat memahami 

laporan keuangan. 

2.2. Siklus dan Sistem Akuntansi 

 Proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis dan menjurnal 

transaksi, dan diakhiri dengan neraca saldo setelah penutupan disebut dengan 

siklus akuntansi (Reeve et al., 2012). Berikut merupakan gambaran mengenai 

tahapan siklus akuntansi: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siklus Akuntansi, sumber: Reeve et al., (2012). 

 Sistem informasi akuntansi adalah serangkaian sistem pengumpulan dan 

pemrosesan atas data transaksi dan informasi keuangan tersebut disebarkan 

kepada pihak yang berkepentingan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2018). Sistem 

akuntansi merupakan catatan manual atau komputerisasi transaksi keuangan 

dengan tujuan melakukan proses perekaman, pengkategorian, melakukan analisis 

serta melaporkan informasi keuangan tepat waktu. Berikut merupakan empat 

unsur dalam sistem akuntansi, yaitu formulir, jurnal, buku besar, dan laporan 

keuangan. 

 Formulir merupakan dokumen awal atas pencatatan transaksi akuntansi. 

Formulir ini menjadi bukti transaksi atas kegiatan operasional perusahaan meliputi 

bukti penjualan, pembelian barang dagangan, dan sebagainya. Bukti transaksi 

berupa formulir selanjutnya dicatat pada jurnal. Jurnal merupakan tempat 

pencatatan untuk segala bukti transaksi atas transaksi keuangan perusahaan pada 

periode tertentu. Pada umumnya jurnal terbagi atas dua yaitu jurnal khusus dan 

jurnal umum. Hasil pencatatan transaksi pada jurnal kemudian dicatat ke masing-

Menganalisis dan 

mencatat transaksi 

ke jurnal 

 

Memposting 

transaksi ke dalam 

buku besar 

Menganalisis 

data yang perlu 

disesuaikan 

Merancang neraca 

saldo sebelum 

penyesuaian 

Kertas kerja akhir 

periode 

dipersiapkan 

Laporan keuangan 

dipersiapkan 

Merancang neraca 

saldo setelah 

penyesuaian 

Data penyesuaian 

dijurnal dan 

diposting ke buku 

besar 

Mempersiapkan 

neraca saldo 

setelah penutupan 

Jurnal penutup dan 

diposting ke buku 

besar 

Felicia. Penyusunan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Toko Juliana Style. 
UIB Repository©2020



masing rekening pada buku besar. Buku besar merupakan wadah untuk 

membukukan atau menggolongkan transaksi yang terjadi pada perusahaan, yang 

sebelumnya sudah dicatat pada jurnal. Buku besar mengklasifikasikan transaksi 

berdasarkan masing-masing akun. Sehingga, saldo akhir pada masing-masing 

akun buku besar dijadikan acuan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan 

keuangan menunjukkan hasil atas seluruh pencatatan transaksi sampai pada buku 

besar akan menghasilkan suatu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil 

akhir atas serangkaian proses akuntansi atas tahap identifikasi hingga pada 

pencatatan. Laporan keuangan meliputi lima jenis laporan. Informasi dari laporan 

keuangan digunakan oleh pengelola bisnis atau pihak yang berkepentingan untuk 

menghasilkan suatu keputusan bisnis. 

 

2.3. Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan digunakan sebagai alat komunikasi oleh pihak pemilik 

bisnis kepada pihak eksternal atau pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan 

menjadi suatu wadah penting dalam merangkum seluruh transaksi kegiatan 

operasional bisnis selama periode tertentu. Hal-hal penting tekait kepemilikan aset 

dan hutang perusahaan, kinerja bisnis mampu ditunjukkan oleh laporan keuangan. 

 Standar akuntansi yang diterapkan oleh UMKM dalam pelaporan 

keuangannya adalah SAK EMKM. Negara Indonesia turut memfasilitasi pihak 

UMKM dalam memberikan kontribusi untuk memajukan perekonomian makro. 

UMKM difasilitasi guna mempermudah pengelola bisnis untuk menerbitkan 

laporan keuangan bisnis yang sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang sah 

di Indonesia. Laporan keuangan yang benar juga akan memudahkan para 

pengusaha UMKM dalam melaporkan pajak atas kegiatan usahanya. 

 Laporan keuangan terdiri atas lima bagian. Masing-masing laporan 

keuangan memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Berikut lima jenis 

laporan keuangan dalam akuntansi, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba 

rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan. 

 Laporan posisi keuangan disusun untuk menunjukkan kondisi, posisi dan 

informasi keuangan sebuah perusahaan pada periode tertentu.Laporan ini 
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mencakup tiga elemen penting yaitu aset, hutang dan modal.Penyusunan laporan 

ini menjadi dasar untuk menghitung tingkat pengembalian dan melakukan 

evaluasi berkala terhadap struktur modal perusahaan. 

 Laporan laba rugi terdiri atas elemen pendapatan dan beban.Laporan ini 

menunjukkan kinerja perusahaan yang diukur dengan perhitungan pendapatan 

dikurangi dengan beban selama periode tertentu.Kesimpulan untung atau rugi 

akhir yang dihasilkan dari laporan ini menjadi referensi dan evaluasi bagi 

manajemen perusahaan serta penyediaan informasi terkait efesiensi atau tidaknya 

langkah yang diambil perusahaan yang diukur dengan besar beban yang 

dikeluarkan. 

 Laporan perubahan ekuitas menunjukkan indormasi terkait keseluruhan 

modal yang dimiliki oleh sebuah entitas pada periode tertentu. Laporan ini 

menyediakan informasi terkait peningkatan atau penurunan modal yang terjadi 

selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu. 

 Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi terkait 

penerimaan dan pengeluaran kas pada periode tertentu. Pada laporan arus kas 

dijabarkan berdasarkan tiga kategori. Kategori pertama adalah seluruh transaksi 

kas yang berkaitan dengan aktivitas operasi, selanjutnya aktivitas investasi dan 

yang terakhir aktivitas pendanaan. Berdasarkan penyajian laporan dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu penyajian langsung dan penyajian tidak langsung. 

 Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan tambahan yang 

dirancang dengan tujuan memberi penjelasan lebih mendalam terkait hal-hal yang 

terdapat pada laporan keuangan sebelumnya.Informasi yang tersaji pada laporan 

keuangan tidak sepenuhnya mampu menyelaraskan kesimpulan yang diambil oleh 

para pembaca. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, diperlukan wadah yang 

menampung informasi tambahan pada laporan keuangan. 

 

2.4. Rasio Keuangan 

 Dalam menghasilkan suatu laporan keuangan, para pengelola bisnis maupun 

pembaca laporan keuangan akan kesulitan dalam menganalisis laporan keuangan 

terutama bagi orang yang awam mengenai akuntansi. Analisis laporan keuangan 

dapat dibantu dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan 
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suatu alat untuk menganalisis laporan keuangan yang dapat digunakan untuk 

menilai kinerja suatu perusahaan dengan membandingkan beberapa data keuangan 

pada laporan keuangan. Secara umum, rasio dibedakan menjadi empat jenis yaitu 

sebagai berikut: 1) Rasio Profitabilitas; 2) Rasio Likuiditas; 3) Rasio Solvabilitas; 

4) Rasio Aktivitas. 

 Proyek kerja praktik pada Toko Juliana Style ini menggunakan rasio 

profitabilitas yakni rasio margin laba operasi, serta rasio aktivitas meliputi rasio 

perputaran persediaan dan rasio perhitungan hari yang dibutuhkan agar persediaan 

berubah menjadi penjualan. Rasio margin laba operasi menunjukkan hasil 

analisis mengenai besarnya persentase laba yang diperoleh terhadap harga 

penjualan. Hasil dari rasio ini membantu pengguna laporan keuangan khususnya 

pemilik dalam menentukan kebijakan terkait penambahan atau pengurangan 

persentase laba yang diperoleh sesuai kinerja kegiatan ekonomi perusahaan. Rasio 

perputaran persediaan menyajikan kinerja manajemen persediaan pada 

perusahaan. Analisis mengenai perputaran persediaan yang baik bergantung pada 

jenis persediaan, perusahaan, dan bidang industri yang sejenis. Rasio jumlah hari 

penjualan pada persediaan adalah ukuran dari berapa lama waktu yang 

dibutuhkan perusahaan untuk membeli, menjual, dan mengganti persediaan 

barang dagangan. Hal ini terkait pada pengelolaan manajemen persediaan 

perusahaan (Reeve et al., 2012). 

 

2.5 Model Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenai penerapan praktik akuntansi pada UMKM juga telah 

dikaji sebelumnya. Sulistyowati (2017) melakukan penelitian terhadap UMKM di 

wilayah kota Malang. Peneliti menggunakan 50 UMKM sebagai sampel 

penelitian. Hasil penelitian menunjukkan UMKM di kota Malang tidak dapat 

melakukan pencatatan dan menghasilkan laporan keuangan karena kurangnya 

pengetahuan masyarakat mengenai standar akuntansi yang berlaku. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ramli, Zain, Razik, & Yaacob (2017) juga 

membahas mengenai pencatatan akuntansi pada UMKM. Tujuan penelitian ini 

adalah melihat perkembangan praktik akuntansi yang dilakukan oleh UMKM 

khususnya di Kelantan, Malaysia. Data diperoleh melalui kuesioner kepada 500 
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pemilik UMKM. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas pemilik UMKM tidak 

melakukan pencatatan akuntansi dengan lengkap dan beberapa diantaranya tidak 

melakukannya sama sekali. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati, Nugroho, & Arifin (2012), 

Savitri & Saifudin (2018), dan Achadiyah (2019) juga menunjukkan bahwa 

penerapan praktik akuntansi pada UMKM belum maksimal dilakukan. Penyebab 

utama adalah kurangnya pengetahuan pengelola usaha tentang akuntansi dan 

pentingnya laporan keuangan bagi usaha. Achadiyah (2019) telah melakukan 

perancangan sistem akuntansi pada Almira Handmade berbasis Microsoft Excel. 

Perancangan sistem bertujuan memudahkan pengelola usaha dalam melakukan 

pencatatan transaksi hingga menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan 

nantinya digunakan pemilik usaha dalam pengambilan keputusan bisnis di masa 

mendatang. 
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