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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi merupakan proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan 

informasi, dan sebagai sebuah patokan untuk membuat keputusan bagi pengguna 

informasi (Sadeli, 2006). Sementara Scgre6yuparwoto (1990) mengemukakan bahwa 

akuntansi adalah metode atau sistem yang digunakan sebagai pengukuran dan 

pengelolaan transaksi keuangan dan menyajikan informasi tersebut sebagai hasil 

manajemen baik secara internal maupun eksternal. 

Harahap (2011) memaparkan bahwa Akuntansi merupakan kaidah dan 

media komunikasi bisnis yang mampu memperlihatkan informasi yang berhubungan 

dengan situasi keuangan (ekonomi) yang berupa posisi keuangan dalam bentuk aset, 

kewajiban dan modal perusahaan serta hasil keuangan perusahaan pada suatu periode 

tertentu. Soemarso (2002) menyatakan akuntansi adalah suatu tahapan dalam 

mengindentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi dengan tujuan jelas 

digunakan oleh pemakai informasi tersebut. 

Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4 dalam Smith (1992) 

mengartikan akuntansi sebagai suatu aktivitas jasa yang berperan sebagai laporan 

informasi keuangan kuantitatif dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar 

untuk memilih diantara berbagai preferensi. American Institute of Certified Public 

Accounting (AICPA) mengemukakan akuntansi adalah metode pencatatan, 

klasifikasi, dan peringkasan dengan teknik tertentu yang umumnya berupa keuangan 

beserta penguraian hasilnya. 

 

2.2 Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi merupakan suatu metode pengolahan data yang dimulai dari 

dokumentasi transaksi akuntansi hingga penyajian laporan keuangan pada periode 

tertentu yang terjadi dalam suatu perusahaan (Drs. Hardi Mulya, 2013).  

Drs. Hardi Mulya (2013) menjelaskan transaksi merupakan kejadian 

ekonomi yang dilakukan perusahaan pada periode tertentu secara langsung maupun 
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tidak langsung. Sementara, dokumentasi adalah bukti atas transaksi yang telah terjadi. 

Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan wajib mempunyai bukti, misalnya 

kwitansi, faktur, ataupun nota. Contoh transaksi yang dilakukan perusahaan yaitu 

pembelian barang dagang, penjualan, pengeluaran kas, penerimaan kas, dan lain 

sebagainya.  

Harahap (2011) mengemukakan beberapa tahap terjadinya siklus akuntansi 

pada suatu perusahaan: 

a. Transaksi yang diperoleh merupakan bukti dan selanjutnya dicatat ke dalam 

jurnal. 

b. Pencatatan jurnal dipisahkan sesuai transaksinya masing-masing, beberapa 

jurnalnya yaitu jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran 

kas, dan jurnal umum. 

c. Sesudah dilakukannya pencatatan jurnal, maka seluruh jurnal yang telah 

diklasifikasikan dipindahkan ke dalam buku besar. 

d. Tahap neraca lajur tidak mutlak dilakukan karena kemajuan teknologi 

memungkinkan untuk tidak perlu menggunakan neraca lajur. Dalam neraca 

lajur ada beberapa neraca lajur yaitu neraca saldo, jurnal penyesuaian, laba 

rugi, laba ditahan dan neraca. 

e. Proses terakhir dalam siklus akuntansi adalah pengolahan laporan keuangan. 

Perusahaan membutuhkan 3 laporan keuangan utama yaitu laporan posisi 

keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Sedangkan laporan laba 

ditahan dan perubahan modal hanya opsional tergantung pada perusahaan. 

 

2.3 Jurnal 

Jurnal dapat diartikan sebagai pencatatan transaksi yang dilakukan pada 

suatu alat atau media pada suatu periode disertai dengan pendebitan dan pengkreditan 

jumlah transaksi. Catatan harian merupakan sebutan lain untuk jurnal umum  

(Hasanuh, 2011). Jurnal dirincikan menjadi 2 yaitu sebagai berikut: 

 

 

Cindy Feliana. Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Agatha Shop. 
UIB Repository©2020



8 

 

 
Universitas Internasional Batam 

a. Jurnal umum 

Jurnal umum merupakan suatu pencatatan atas transaksi keuangan yang 

terjadi dalam perusahaan pada periode tertentu. Pada dasarnya, jurnal umum 

banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan jasa karena pencatatannya 

berdasarkan urutan kronologis. 

b. Jurnal khusus 

Jurnal khusus adalah catatan transaksi yang timbul pada perusahaan selama 

periode tertentu dan dikelompokkan berdasarkan jenis transaksi yang sama 

dan transaksi tersebut sering dilakukan. Jurnal khusus ini tepat digunakan 

oleh perusahaan dagang karena transaksi yang ditimbulkan sejenis. 

 

2.4 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah sebuah hasil dari proses akuntansi yang 

merupakan informasi yang bersifat historis. Laporan keuangan berisi tentang 

gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah 

(Sadeli, 2006) : 

a. Melampirkan informasi kewajiban dan harta yang dapat diandalkan. 

b. Menampilkan laporan tentang perubahan. aset bersih suatu perusahaan yang 

disebabkan hasil dari pekerjaan bisnis perusahaan. 

c. Memberikan laporan perubahan aset bersih yang bukan berasal dari 

pekerjaan bisnis perusahaan. 

d. Melampirkan informasi yang mampu membantu pengguna informasi untuk 

memperkirakan laba perusahaan. 

e. Menampilkan informasi yang bersangkutan dengan kinerja manajemen 

perusahaan. 

f. Menampilkan informasi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan 

pemilik. 

2.4.1 Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi dibutuhkan oleh perusahaan karena laporan laba rugi 

dapat menunjukkan penghasilan dan pengeluaran pada jangka waktu yang diinginkan 
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sehingga perusahaan dapat menentukan untung atau rugi bersih. Laporan laba rugi 

dibuat agar pengguna internal dapat menganalisis usaha untuk menyusun strategi 

kedepannya serta dapat mengevaluasi kinerja manajemen perusahaan, sedangkan 

untuk pihak eksternal seperti investor dapat mengambil keputusan dalam investasi 

modal pada suatu perusahaan (Najmudin, 2011). 

2.4.2 Laporan Posisi Keuangan 

Laporan posisi keuangan mengambarkan posisi keuangan perusahaan pada 

tanggal tertentu atau suatu periode tertentu. Posisi yang digambarkan yaitu asset, 

kewajiban, dan ekuitas. Laporan posiisi keuangan berguna sebagai acuan untuk 

perhitungan tingkat likuiditas ataupu flekibilitas keuangan perusahaan dan membantu 

dalam penyusunan anggaran. (Harahap, 2015).  

2.4.3 Laporan Perubahan Modal 

Laporan perubahan modal menyuguhkan informasi keuangan tentang 

perubahan modal perusahaan selama jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh 

aktivitas operasional maupun inventasi pada perusahaan. Tujuan laporan ini 

digunakan untuk mengetahui perubahan ratio ekuitas atau modal usaha pada 

perusahaan sehingga dapat membantu perusahaan untuk membandingkan beberapa 

opsi atas keputusan yang akan diambil oleh perusahaan (Munawir, 2014). 
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