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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Menurtu T. Horngren Charles, (2007) pengertian akuntansi adalah sistem 

informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi sebuah 

laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. 

Menurut L, (1990) pengertian akuntansi adalah suatu sistem untuk 

mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan memberikan hasil pengelolaan 

tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak internal dan eksternal 

perusahaan. 

Menurut  Littleton, (2002) pengertian akuntansi adalah aktivitas yang 

bertujuan untuk melaksanakan perhitungan periodik antar biaya (usaha) dan hasil 

(prestasi). 

Menurut  American Accounting Association, (1965) pengertian akuntansi 

adalah sistem pengindentifikasian dan pengukuran untuk memberikan laporan 

informasi ekonomi dan penilaiannya, tujuan akuntansi seperti yang jelaskan 

Littleton adalah untuk melakukan perhitungan secara periodik pada usaha atau 

cost terhadap hasil yang dicapai. 

Menurut Harahap Syafri, (2012) pengertian akuntansi adalah bahasa yang 

digunakan untuk memberikan informasi tentang kondisi ekonomi yang berupa 

posisi keuangan yang berdasar pada kekayaan, hutang, dan modal perusahaan. 

Menurut Niswonger Rollin. C, Warren S.carl, M. Reeve James, (1990) 

pengertian akuntansi adalah yang memberikan hasil laporan kepihak yang 

memiliki peran penting dalam perusahaan. 

Menurut Niswonger, (2001) pengertian akuntansi merupakan proses 

pengenalan, komunikasi informasi ekonomi yang menjadikan bahan pertimbangan 

dan keputusan yang dipakai oleh pihak yang berkepentingan. 
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2.2 Kerangka Konseptual (conseptual framework) 

Suatu sistem koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang 

dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi dan 

keterbatasan akuntansi dalam laporan keuangan. 

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk konsitusi dalam proses 

penyusunan standar, tujuannya adalah memberikan petunjuk dalam 

menyelesaikan perselisihan yang meningkat selama proses penyusunan standar 

dengan mempersempit pertanyaan, apakah standar telah sesuai dengan kerangka 

konseptual atau tidak. Berikut kerangka konseptual : 

• Petunjuk FASB dalam menetapkan standar akuntansi 

• Menyediakan kerangka acuan untuk menyelesaikan pertanyaan 

sebelum ada standar khusus yang mengaturnya. 

• Menentukan batasan pertimbangan dalam penyusunan laporan 

keuangan. 

• Mempertinggi komparabilitas dengan menurunkan jumlah 

alternatif metode akuntansi. 

 
Gambar 1 kerangka konseptual akuntansi, sumber: Data diolah 

2019 
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2.2.1 Asumsi 

 Asumsi merupakan dasar akuntansi yang digunakan para akuntan agar 

dapat dipraktikkan: 

1. Economic Entity 

Akuntansi memandang bahwa perusahaan merupakan unit yang 

berdiri sendiri dan terpisah dari pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan. 

2. Going Concern 

Metode akuntansi yang didasarkan pada kelangsunugan hidup 

perusahaan bisnis yang memiliki umur yang panjang. 

3. Monetary Unit 

Alat ukur suatu objek atau aktivitas perusahaan dan menganggao 

nilai uang adalah stabil dari waktu ke waktu. 

4. Periodicity 

Menyiratkan bahwa aktivitas ekonomi sebuah perusahaan dapat 

dipisahkan dalam periode waktu artifisal. 

5. Accrual Basis 

penjelasan bahwa transaksi pada periode di akui telah terjadi. 

 

2.2.2 Prinsip 

Berikut empat dasar prinsip akuntansi : 

1. Historical Cost 

yang memiliki keunggulan penting dibandingkan penilaian yang 

lainnya 

2. Revenue Recognition 

Mendeskripsikan waktu yang harus tercatat 

3. Expense Recognition 

Mendeskripsikan biaya diakui dalam periode terjadi 

4. Full Disclosure 

Menjelaskan sifat serta jumlah informasi dalam laporan. 

 

 

Mia Anggraini. Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Glory Laundry. 
UIB Repository©2020.



8 
 

Universitas Internasional Batam 

2.3 Sistem Akuntansi 

2.3.1 Pengertian Sistem Akuntansi 

 Akuntansi keuangan adalah hal penting bagi pelaku usaha. Bagi pihak 

internal, informasi keuangan diperlukan untuk mengelola perusahaan kedepannya 

sebagai pertimbangan setiap pengambilan keputusan disuatu bisnis. Sedangkan 

untuk pihak eksternal, informasi keuangan diperlukan untuk berbagai kepentingan 

seperti investasi, pemberian kredit dan lain-lain. 

 Sistem akuntansi merupakan metode pencatatan yang dibuat agar 

memudahkan dalam mengindentifikasi,pengumpulan, analisisi, pencatatan, serta 

melaporkan setiap transaksi yang terjadi yang menjadi suatu tanggung jawab dan 

kewajiban yang memiliki hubungan satu sama lain, (S. Hopwood, H George, 

2006) 

 Sistem akuntansi merupakan data pencatatan dan juga berkas laporan yang 

dikoordinasikan sedemikian mungkin agar mampu memberikan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan data keuangan 

perusahaan, (Mulyadi, 2013)  

 Sistem akuntansi merupakan formulir, pencatatan, prosedur, serta alat 

yang digunakan untuk mengolah data mengenai usulan suatu tujuan ekonomi yang 

mampu menghasilkan umpan balik yang berbentk laporan keuangan  dari 

manajemen agar bisa mengawasi usaha yang dijalani dan juga bagi pihak 

berkepenting lainnya, seperti pemegang saham kreditur dan lembaga pemerintah 

untuk mendapatkan hasil operasional yang baik dan tepat, (Zaki, 2008) 

 Sistem akuntansi merupakan langkah yang memiliki hubungan yang ditata 

dengan suatu alur yang menyeluruh dimana dijadikan fungsi utama perusahaan, 

(Cole, 2016) 

 Sistem akuntansi merupakan entitas yang terdiri dari beberapa bagian yang 

memiliki tujuan yang memiliki hubungan satu sama lainnya, (Moscov, 2006) 

 Sistem akuntansi merupakan kumpulan beberapa organisasi yang 

dijadikan satu berkas yang dijadikan kumpulan, golongan, pengelolahan, analisa, 

komunikasi, informasi keuangan yang sesuai untuk pengambilan keputusan dari 

pihak luar perusahaan dan dalam perusahaan, (Moscov, 2006)  
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Saat ini aktifitas perusahaan semakin kompleks maka tidak efisien jika 

pencatatan akuntansi masih menggunakan metode pencatatan manual. Dengan 

demikian diperlukan sistem akuntansi komputerisasi untuk membantu dalam 

pencatatan segala transaksi. Untuk menghasillkan suatu informasi yang 

diharapkan maka suatu perusahaan memerlukan sistem akuntansi yang dapat 

mengatur dan mengelola data perusahaan. Sistem akuntansi komputerisasi dapat 

dirancang menggunakan aplikasi Microsoft Access 2007. 

 Penggunaan Aplikasi ini pelaku bisnis dapat dengan mudah membuat dan 

mengerti sistem sesuai dengan mudah. Aplikasi tersebut mampu membantu 

pelaku bisnis untuk mencapai hasil yang sesuai berdasarkan  pencatatan 

akuntansi. 

2.3.2 Tujuan Sistem Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2013). 

1. Memberikan informasi 

2. Mengelola kesalahan informasi dari sistem 

3. Mengendalikan sistem intern 

4. Meminimalkan biaya pencatatan 

2.3.3 Unsur-Unsur Sistem Akuntansi 

 Menurut, “Mulyadi (2013) terdapat lima unsur pokok dalam sistem 

akuntansi” yaitu: 

1. Lembar formulir 

2. Lembar jurnal 

3. Buku besar 

4. Jurnal pembantu 

5. Laporan 
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2.4  Siklus Akuntansi 

 Warrent et al.(2014) analisis transaksi serta menjurnal dan merangkum 

hingga menjadi laporan di akhir periode. Berikut gambar siklus akuntansi: 

 
Gambar 2 siklus akuntansi, Sumber: Warren et al.2014. Data diolah : 2019 

 

2.5  Jurnal 

 Mulyadi et al.(2010) mengatakan jurnal merupakan catatan akuntansi yang 

dibuat setelah melakukan transaksi keuangan. Sedangkan Revee et al.(2009) 

menyatakan pengertian jurnal adalah catatan untuk transaksi yang terjadi 

menggunakan debit dan juga kredit di setiap pencatatannya. Sedangkan 

penjurnalan adalah suatu proses pencatatan transaksi kejurnal yang bersangkutan. 

 Beberapa prinsip dasar yang melandasi dalam membuat suatu jurnal 

menurut Mulyadi et al.(2010) : 

1. Tertulis dalam jumlah yang memadai sehingga perusahaan dapat 

melakukan penctatan segera setelah terjadinya transaksi. 

2. Penggolongan transaksi kedalam bagian yang seharusnya seperti 

penerimaan kas, penjualan, dan pembelian, dilakukan menggunakan 

jurnal. 

3. Dalam melakukan posting kedalam buku besar, harus menggunakan 

kolom yang sesuai dengan jurnal. 
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4. Pada saat penjurnalan, bagian yang harus sesuai dengan ledger adalah 

nama akun yang bersangkutan dan juga nominal yang sama. 

5. Angka yang didapat pada ledger berasal dari jurnal yang digunakan pada 

saat mencatat transaksi. 

6. Jurnal dibuat sesederhana mungkin untuk mempermudah dalam kegiatan 

posting ke ledger. 

7. Informasi yang diposting harus sesuai dengan keadaan sebenarnya 

sehingga dapat dipertanggung jawabkan keaslian informasi tersebut. 

 

2.5.1 Jurnal Khusus 

 Adapun contoj dari jurnal khusus adalah Cash disburshment, penerimaan 

kas, jurnal penjualan dan jurnal pembelian. 

1. Penerimaan kas 

Ketika suatu usaha menerima kas dari operasi yang dilakukan, maka jurnal 

tersebut dicatat kedalam jurnal penerimaan kas. Transaksi yang 

mengakibatkan usaha mendapatkan kas dicatat kedalam jurnal tersebut, 

sebagai contoh perusahaan mendapat pelunasan atas piutang yang 

dilakukan sebelumnya atay mendapatkan pelunasan atas piutang yang 

dilakukan sebelumnya atau mendapatkan kas atas bayaran untuk 

jasa/kegiatan yang dilakukan. 

2. Cash disburshment 

Ketika kita melakukan transaksi yang mengakibatkan keluarnya kas usaha, 

maka kita menggunakan cash dishbursment untuk mencatat jurnal 

transaksi tersebut. Cash Dishburshment digunakan pada saat kita melunasi 

utang atau pada saat melakukan pembelian barang secara tunai atau pada 

saat membayar biaya yang terjadi pada usaha yang dijalankan. 

3. Junal Pembelian 

Pada saat melakukan transaksi pembelian maka transaksi tersebut dicatat 

pada jurnal pembelian. 

4. Sales jurnal. 
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Khusus mendokumentasikan penjualan dengan menggunakan sales jurnal. 

Sales journal digunakan untuk transaksi penjualan secara kredit ataupun 

tunai. 

 

2.5.2 Jurnal Penyesuaian 

 (Revee et al.2012) mengatakan menampilkan kondisi dimana terdapat dua 

macam keadaan dimana suatu entitas usaha perlu melakukan penyesuaian. yaitu: 

 

1. Telah melakukan operasional tapi belum menginput data dari transaksi 

tersebut. 

2.  Adanya koreksi dari saldo yang terjadi pada transaksi yang telah diinput.  

2.5.3 Jurnal penutup 

Pada akhir periode semua akun nominal harus ditutup dan menjadikan 

semua akun nominal tersebut menjadi nol, hal tersebut merupakan fungsi dari 

jurnal penutup. Empat tahap yang perlu dilakukan dalam membuat jurnal penutup 

antara lain: 

1. Pendapatan pada periode tersebut harus diubah menjadi debit. Dan 

untuk sisi kredit yaitu ikhtisar laba rugi. 

2. Biaya yang terjadi pada periode tersebut harus diubah menjadi kredit 

dan untuk posisi kredit yaitu ikhtisar laba rugi. 

3. Kemudian, selisih yang terdapay pada ikhtisar laba rugi dipindahkan 

pada modal. Apabila selisih tersebut berupa laba maka sisi kredit 

ikhtisar laba rugi akan lebih besar dan apabila selisih tersebut berupa 

rugi maka sisi debit laba rugi akan lebih besar. 

4. Jika ada prive, maka saldo akhir prive diubah keposisi kredit dari 

posisi yang awalnya berada di posisi debit, sedangkan saldo akhir 

modal diubah menjadi debit dari posisi awal yaitu kredit. 
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2.6 Laporan Keuangan 

2.6.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Ikatan Akuntansi Keuangan (2016) berpendapat laporan keuangan 

merupakan hasil penyajian terorganisir dari posisi keuangan, laba rugi dan juga 

catatan atas laporan keuangan suatu usaha. Pembuatan laporan bertujuan agar 

laporan keuangan dapat digunakan untuk pemangku kepentingan.  

 Dalam penyajian keuangan dapat dijadikan media komunikasi setiap usaha 

yang terjadi dimana memiliki peranan penting dalam kagiatan perusahaan. 

Laporan keuangan dapat digunuakan sebagai alat penanggung jawaban apabila 

terjadi kesalahan dimana hal ini memerlukan pengujian agar bisa disimpulkan 

memiliki kaitan dengan yang lainnya Hasanuh, (2011). 

 

2.6.2 Penyajian Laporan Keuangan 

 Munawir (2002), mengatakan bahwa Neraca, Laporan laba rugi, dan 

Laporan perubahan ekuitas atau Laba ditahan merupakan laporan keuangan, 

meskipun dalam praktek nyata ada penambahan laporan untuk menjelaskan akun 

lebih lanjut. 

Fungsi dari masing-masing laporan adalah sebagai berikut: 

1. Neraca merupakan informasi kekayaan perusahaan serta aset lainnya. 

2. Laporan profit/loss digunakan untuk mengetahui kinerja dari usaha yang 

dilakukan pada perode yang sudah ditentukan. 

3. Laporan perubahan modal menyajikan perubahan modal yang terjadi. 

4. Cash flow menyajikan informasi berupa segala sesuatu yang berkaitan 

dengan kas perusahaan dalam periode tertentu. 

5. Notes to financial statements menyajikan catatan yang berisi informasi 

akun dalam laporan keuangan dan kondisi perusahaan. 
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2.7 Sistem Pengendalian Internal 

 Warren et al, (2014) sistem pengendalian sistem berguna dan memastikan 

kegiatan usaha berjalan dengan lancar. Menurut Mulyadi, (2013)mengatakan 

bahwa sistem pengendalian internal digunakan agar bisa tetap menjaga keandalan, 

memeriksa ketelitian, serta menjaga kekayaan yang terorganisasi, metode, serta 

ukuran yang terkoordinasi dengan baik. 

Penegendalian internal digunakan agar terlindungnya dari meliputi 

kekayaan suatu perusahaan. Tujuan pengendalian internal adalah untuk menjamin 

bahwa asset perusahaan terjaga dan digunakan untuk kegiatan operasional usaha, 

menjamin keakuratan informasi bisnis, ketaatan kegiatan manajer dan karyawan 

sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Lima komponen pengendalian menurut commite of sponsoring 

organization of the treadway commision (1992): 

1. Control Enviromental adalah filosofi manajemen, gaya manajemen, 

struktur organisasi, dan kebijakan perusahaan dalam personalia. 

Lingkungan pengendalian (control environment) merupakan pengendalian 

internal lainnya. 

2. Dalam menjalankan usaha, manajer harus mempunyai penilaian resiko 

(risk assessment) bagi setiap permasalahan yang dihadapi atau yang 

akan terjadi dalam melakukan bisnis. Penilaian resiko merupakan 

identifikasi resiko dalam mendapatkan tujuan yang diinginkan. 

3. Ketetapan prosedur pengendalian (control procedures) dibuat agar 

tercapainya standar dari proses kerja untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Ketetapan prosedur dilakukan untuk memastikan bahwa 

proses usaha dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku.  

4. Pemantauan (monitoring) dalam suatu usaha agar mudah mengetahui 

kelemahan serta meningkatkan pengendalian yang digunakan. 
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5. Dalam kegiatan usaha, informasi dan komunikasi yang didapat melalui 

sistem internal control akan disampaikan pada pihak manajemen 

sebagai pembimbing dalam melakukan kegiatan usaha. 
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