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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Pengertian Akuntansi 

Seiring meningkatnya kedewasaan manusia kebutuhan manusia juga 

meningkat hingga titik tak terbatas sedangkan masalah utama dalam kehidupan 

manusia ialah sumber ekonomi yang sangat langka. Berkembangnya zaman 

moderen ini, manusia harus mengeksploitasi dan mengendalikan sumber ekonomi 

terbatas secara efektif dan efisien agar bisa bertahan hidup serta meningkatkan tarif 

hidup yang lebih baik. Manusia adalah makhluk yang berakal budi pandai 

melakukan perhitungan. Manusia mulai mengenal cara menghitung dan mencatat 

dalam kehidupan sehari-hari meski dengan metode yang sederhana, dengan adanya 

hal tersebut maka muncullah istilah akuntansi di kehidupan manusia. Akuntansi 

adalah salah satu alat ukur untuk melakukan perhitungan dan pelaporan sumber 

ekonomi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari manusia sesuai dengan 

perkembangan zaman (Kartikahadi, Uli Sinaga, Syamsul, & Veronica Siregar, 

2012). 

Pengertian akuntansi menurut Belkaoui(1997) adalah seni dalam 

mencatat, mengikhtisarkan dan menggolongkan transaksi-transaki serta persitiwa 

yang ada bersifat keuangan serta menginterpretasikan hasilnya. Adapun sifat 

akuntansi yang terdiri dari 6 yaitu: 

1. Ideologi 

2. Bahasa 

3. Catatan historis 

4. Realitas ekonomi berjalan 

5. Sistem informasi 

6. Komoditi 

Dalam APM Statement No 4 yang berisikan prinsip - prinsip akuntansi 

yaitu prinsip akuntansi diterima di umum merupakan hasil perubahan yang 

diharapkan akan berlanjut terus menerus dan merupakan tanggapan terhadap 

perubahan kondisi ekonomi dan sosial. Adapun sifat ekonomis akuntansi yaitu 

kemampuan untuk merubah tanggapan terhadap yang berubah untuk meningkatkan 

dan mempertahankan manfaat informasi yang disajikan

Devia. Penyusunan dan Penerapan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Edwin Pempek 
UIB Repository©2019



6 
 

Universitas Internasional Batam 

 

1.2 Sistem Akuntansi 

Sistem ialah elemen dan tata cara yang digabungkan menjadi satu untuk 

mencapai suatu tujuan. Adapun sebutan skema akuntansi dalam dunia akuntansi 

yaitu menggambarkan prosedur dan metode untuk mengumpulkan, mencatat 

sertamelaporakan data keuangan suatu perusahaan menjadi sebuah laporan sebagai 

informasi untuk pengambilan keputusan. 

Menurut Harahap (2015) terdapat 4 unsur pokok dalam sistem akuntansi, 

yaitu: 

1 Transaksi/bukti 

Transaksi/bukti adalah kegitan yang dilakukan seseorang yang 

menimbulkan perubahan posisi keuangan seperti asset, hutang dan modal 

serta hasil pendapatan dan beban suatu perusahaan. Setiap transaksi akan 

dilengkapi dengan informasi seperti nota, kwitansi, dan bukti lainnya. 

2 Buku harian jurnal 

Buku harian jurnal bertujuan untuk mendata transaksi-transaksi 

perusahaan berlandaskan tanggal dan urutan terjadinya transaksi. Buku 

harian jurnal juga mengelompokkan transaksi dengan mempengaruhi 

posisi debit dan kredit. 

3 Buku besar 

Buku besar digunakan sebagai ringkasan transaksi-transaksi atau 

informasi yang tercatat dalam jurnal umum dan bertujuan untuk mencatat 

adanya pertukaran yang terjadi pada suatu akun karena munculnya 

transaksi finansial. 

4 Neraca lajur 

Neraca lajur dibutuhkan oleh perusahan untuk mengetahui informasi 

kondisi laporan keuangan. Neraca lajur merupakan sebuah komponen 

yang mempermudah perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. 

Adapun macam-macam neraca lajur yang digunakan seperti, neraja lajur 8 

kolom, 10 kolom, dan 12 kolom.  
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1.3 Siklus Akuntansi 

Suatu proses akuntansi yang digambarkan sebagai sebuah lingkaran yang 

digunakan untuk melakukan pembukuan transaksi dalam peristiwa suatu periode 

akuntansi hingga tersusunnya laporan keuangan (Kartikahadi, 2012). 

Adapun tahapan dalam siklus akuntansi menurut Kieso, Weygandt, & 

Warfield(2011): 

1. Mengidentifikasi informasi yang terjadi dan melakukan penjurnalan. 

2. Mencatat informasi ke buku harian. 

3. Penyusunan neraca saldo. 

4. Menyusun pencatatan jurnal penyesuaian. 

5. Menyusun worksheet (jika diperlukan). 

6. Melakukan penjurnalan transaksi penyesuaian ke buku harian. 

7. Penyusunan saldo neraca setelah penyesuaian. 

8. Penyusunan financial statement (laporan keuangan). 

9. Menyiapkan pencatatan jurnal penutup. 

10. Mempersiapkan neraca saldo penutup. 

1.4 Jenis Jurnal 

Jurnal atau kata lainnya buku harian yaitu suatu media yang berfungsi 

untuk membukukan segala transaksi dengan pendebitan dan pengkreditan jumlah 

tertentu dalam suatu periode (Harahap, 2013). Adapun beberapa jenis jurnal sebagai 

berikut: 

1.4.1 Jurnal Umum 

Menurut Harahap(2013), jurnal umum digunakan dalam menuliskan 

berbagai macam informasi keuangan yang tidak ada tampungan pada jurnal khusus. 

Buku harian umum hanya menggunakan satu buku saja dalam mencatat transaksi-

transaksi. 

1.4.2 Jurnal Khusus 

Buku harian khusus membutuhkan sedikitnya lima buku yang terdiri dari: 

1. Buku jurnal penerimaan kas dengan fungsi bagai pencatatan semua 

informasi keuangan yang berhubungan dengan penerimaan dana dari 

beragam sumber. 
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2. Buku jurnal pengeluaran kas yang berfungsi meringkas seluruh transaksi 

keluar dana contohnya penerimaan penagihan. 

3. Buku jurnal penjualan yang berfungsi meringkas seluruh transaksi ketika 

suatu perusahaan menjual produk secara kredit ke pihak lain dengan 

mendapatkan keuntungan. 

4. Buku jurnal pembelian dengan fungsi mencatat semua transaksi ketika 

suatu perusahaan membeli barang/jasa secara kredit dengan pihak lain. 

1.5 Laporan Keuangan 

Menurut Kartikahadi, (2012), laporan keuangan merupakan sebuah sajian 

yang terstruktur mengenai posisi entitas dengan kinerja keuangannya. Adapun 

tujuannya ialah pemberi penjelasan tentang kinerja keuangan, posisi keuangan serta 

arus kas sebuah entitas yang dapat berguna bagi pemakailaporan keuangan dalam 

membuat hasil suatu kebijakan. Dalam mencapai tujuannya, terdapat 6 komponen 

dalam laporan keuangan, yaitu: 

1. Laporan posisi keuangan diakhir periode 

2. Laporan laba rugi komprehensif  

3. Laporan perubahan ekuitas  

4. Laporan arus kas  

5. Catatan atas laporan keuangan 

6. Laporan posisi keuangan diawal periode komparatif 

1.5.1 Laporan Posisi Keuangan/Neraca 

Statement of financial posititon ialah suatu daftar yang menunjukkan 

posisi keuangan sebuah entitas pada suatu tanggal tertentu yaitu komposisi, jumlah 

asset, liabilitas dan ekuitas perusahaan. 

1.5.2 Laporan Laba Rugi Komprehensif  

Laporan laba rugi memperlihatkan informasi yang menyangkut pada 

profit, kewajiban serta laba atau rugi yang diperoleh perusahaan pada satu periode 

tersebut. 

Pada PSAK 1, laporan laba rugi komprehensif sebagai suatu informasi 

pemicu peralihan dengan jumlah entitas yang tidak bermula dari transaksi dengan 

owner dalam kapasitasnya serta memberikan informasi tentang kinerja entitas. 
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1.5.3 Laporan Perubahan Ekuitas  

Laporan perubahan ekuitas disusun sebagai penyelidikan atas 

pengelompokkan akun ekuitas, dokuman serta catatan yang berhubungan dengan 

ekuitas, yaitu keputusan RUPS mengenai pembayaran dividen, pergantian struktur 

modal, dan komponen ekuitas lainnya.  

1.5.4 Laporan Arus Kas  

Laporan arus kas ialah informasi penting mengenai kas perusahaan dan 

arus penerimaan serta pemanfaatan kas guna melaporkan dan dimengerti oleh 

pengguna laporan. Terdapat dua macam metode ketika menyusun laporan arus kas 

yaitu: 

1. Metode Langsung  

Metode langsung disusun berdasarkan jurnal penerimaan kas dan bank 

serta dokumen pendukung lainnya. 

2. Metode Tidak Langsung 

Metode tidak langsung menggunakan teknik perbandingan. Perbandingan 

yang dilakukan ialah bandingkan neraca awal dengan akhir dalam menata 

laporan arus kas, selain itu juga bandingkan laporan profit or loss dan 

informasi keuangan pendukung. 

 

Devia. Penyusunan dan Penerapan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Edwin Pempek 
UIB Repository©2019




