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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

 Menurut Hery (2016) akuntansi dapat disebut sebagai sebuah sistem yang 

memberikan informasi keuangan berupa laporan dan ditujukan kepada para 

pengguna laporan ataupun pihak-pihak berkepentingan lainnya (stakeholders) 

mengenai kinerja keuangan dan kondisi operasional perusahaan. Akuntansi sering 

dianggap sebagai bahasa bisnis yang mengomunikasikan informasi bisnis kepada 

para pemakai informasi melalui laporan keuangan. Sebuah informasi bisnis dimulai 

dari mengindentifikasi, mencatat, dan melaporkan melalui media komunikasi 

informasi akuntansi yaitu laporan akuntansi. 

 Menurut Harahap (2016), akuntansi atau biasanya disebut sebagai 

akunting merupakan bahasa dalam kegiatan bisnis yang dapat menyampaikan 

informasi mengenai kinerja bisnis dan hasil usaha dalam periode waktu tertentu. 

Bahasa bisnis ini terbentuk melalui sebuah laporan keuangan yang dihasilkan dari 

sebuah sistem akuntansi. Dalam bukunya Teori Akuntansi (1995), Harahap 

menjabarkan kepanjangan dari AKUNTANSI dan artinya sebagai berikut: 

1.  Huruf A dari kata akuntansi adalah Angka, yang artinya akuntansi itu 

memberikan informasi kuantitatif. 

2. Huruf K dari kata akuntansi adalah Keputusan, yang artinya akuntansi 

menyediakan informasi untuk dimanfaatkan dalam proses pengambilan 

keputusan. 

3. Huruf U dari kata akuntansi adalah Uang, yang artinya akuntansi mencatat 

yang berdampak moneter. 

4. Huruf N dari kata akuntansi adalah Nilai, yang artinya informasi dalam 

akuntansi mempunyai suatu nilai. 

5. Huruf T dari kata akuntansi adalah Transaksi, yang artinya akuntansi 

hanya mencatat transaksi yang melibatkan perusahaan. 

6. Huruf A yang kedua dari kata akuntansi adalah Analisis, yang artinya 

akuntansi merupakan bahan untuk dianalisis. 

7.  Huruf N yang kedua dari kata akuntansi adalah Netral, yang artinya 

akuntansi tidak memihak kepada para pengguna laporan. 
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8. Huruf S dari kata akuntansi adalah Seni, yang artiya akuntansi 

memerlukan berbagai pertimbangan dan keahlian khusus. 

9. Huruf I dari kata akuntansi adalah Informasi, yang artinya akuntansi 

merupakan sebuah sistem informasi. 

 Selain itu, terdapat tiga definisi akuntansi lainnya dalam Harahap (2016) 

yaitu sebagai berikut: 

1. Menurut A Statement of Basic Accounting Theory, akuntansi merupakan 

sebuah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyajian informasi-

informasi ekonomi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk 

dimanfaatkan oleh pihak berkepentingan dalam proses pengambilan 

kesimpulan. 

2. Menurut American Institute of Certified Public Accountant (AICPA), 

akuntansi sebagai seni pencatatan, pengelompokkan, dan pengikhtisaran 

kejadian transaksi yang bersifat keuangan, serta penafsiran hasil-hasilnya, 

dengan metode tertentu dalam bentuk moneter. 

3. Menurut Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4 yang 

menyebutkan akuntansi adalah suatu aktivitas usaha dengan tujuan untuk 

menyajikan informasi yang bersifat kuantitatif, pada umumnya berukuran 

moneter, mengenai badan usaha yang dimaksud untuk dijadikan bahan 

pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan dari beberapa 

alternatif pilihan yang ada. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

 Hery (2016) mendefinisikan laporan keuangan sebagai output terakhir dari 

proses pencatatan, pengelolaan, dan pengikhtisaran semua transaksi bisnis. 

Akuntan perusahaan diharapkan mampu mengelola semua data transaksi bisnis 

hingga menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, serta 

dapat menginterpretasikan dan menganalisis laporan yang telah dibuat. Laporan 

keuangan dianggap sebagai media penting dalam menilai prestasi dan kemampuan 

ekonomi suatu perusahaan dikarenakan dapat memperlihatkan posisi keuangan 

suatu perusahaan, kinerja operasional perusahaan dalam periode tertentu, serta arus 

kas perusahaan bagi pihak yang membutuhkan (Harahap, 2016). 
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 Hery (2016) menambahkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil 

akhir dari satu siklus akuntansi yang digunakan untuk mengomunikasikan data dan 

aktivitas keuangan lainnya kepada pihak yang membutuhkan. Laporan keuangan 

dapat dijadikan sebagai alat yang menghubungkan perusahaan dengan pihak 

berkepentingan dalam menggambarkan  kinerja perusahaan dalam periode tertentu. 

Adam (2015) menyatakan dengan adanya informasi akuntansi, manfaat yang 

diperoleh yaitu: 

1. Informasi akuntansi menjadi tolak ukur keberhasilan ataupun kegagalan 

suatu usaha yang dinilai dari harta atau hutang yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

2. Pihak manajemen membutuhkan informasi akuntansi untuk dijadikan 

bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengontrolan operasional 

perusahaan. 

3. Menyajikan informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

2.2.1 Laporan Laba Rugi 

 Perhitungan laba dan rugi adalah ikhtisar dari pendapatan yang diterima 

dan biaya yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu dengan dicatat sebagai 

penambahan atau pengurangan atas modal usaha (Adam, 2015) Menurut 

Machfoedz dan Mahmudi (2008) laporan laba rugi menyajikan informasi mengenai 

hasil bisnis/usaha suatu badan atau perusahaan dalam jangka waktu akuntansi 

tertentu. 

2.2.2 Laporan Posisi Keuangan 

 Laporan ini menunjukkan jumlah nilai dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas 

perusahaan dalam periode waktu tertentu (Adam, 2015). Menurut (Harahap, 2009) 

laporan posisi keuangan menyajikan nilai ekonomi yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan seperti harta, kewajiban, dan ekuitas pemilik. 

 

2.3 Siklus Akuntansi 

 Hery (2016) merincikan beberapa tahapan dalam siklus akuntansi, yaitu: 

1. Menganalisis data pada dokumen transaksi, kemudian mencatat informasi 

yang didapatkan ke dalam jurnal. 
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2. Data yang terdapat dalam jurnal dipindahbukukan ke buku besar. 

3. Seluruh saldo akhir dari masing-masing akun dipindahkan ke dalam 

laporan neraca saldo untuk membuktikan keseimbangan antara nilai akun 

bersaldo debit dan nilai akun yang bersaldo kredit. 

4. Menganalisis dan mencatat data penyesuaian. 

5. Melakukan penyesuaian terhadap transaksi keuangan perusahaan dan 

memindahkan data penyesuaian ke dalam laporan buku besar akun terkait. 

6. Penyusunan neraca lajur untuk memudahkan dalam menyajikan laporan 

keuangan, membuat laporan neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian 

menyajikan laporan keuangan. 

7. Menyusun jurnal penutup untuk akun yang bersifat sementara. 

8. Memindahbukukan data jurnal penutup ke dalam buku besar akun terkait. 

9. Menyusun neraca saldo setelah dilakukannya penutupan. 

10. Membuat jurnal pembalik. 

 

2.4 Sistem Informasi Akuntansi 

 Menurut TMbooks (2017), Sistem Informasi Akuntansi atau yang 

biasanya disingkat SIA adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan 

data, mencatat, menyimpan, dan kemudian memprosesnya sehingga menghasilkan 

suatu bahan informasi yang bermanfaat bagi para pembuat keputusan.  

 SIA terbagi menjadi enam komponen, meliputi (TMbooks, 2017): 

1. Pengguna yang mengendalikan sistem. 

2. Intruksi dan prosedur yang diterapkan untuk mengelola data. 

3. Data yang berisi tentang informasi suatu organisasi dan aktivitas 

bisnisnya. 

4. Software untuk mengelola data. 

5. Fasilitas teknologi informasi. 

6. Pengendalian internal  

 

Melvin Tantioso. Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Toko Union Service. 
UIB Repository©2020


	BAB II
	2.1 Pengertian Akuntansi
	2.2 Laporan Keuangan
	2.2.1 Laporan Laba Rugi
	2.2.2 Laporan Posisi Keuangan

	2.3 Siklus Akuntansi
	2.4 Sistem Informasi Akuntansi




