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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Akuntansi 

Dalam dunia akuntansi pengertian akuntansi memiliki banyak sekali dan 

pada umumnya berbeda-beda. Salah satu pengertian akuntansi adalah sistem 

informasi dengan menyediakan serta melaporkan informasi tentang kinerja 

keuangan terhadap pihak yang memiliki berkepentingan tentang kondisi bisnis 

dan kegiatan ekonomi (Duchac, Warren, & Reeve, 2014). Akuntansi dicatat oleh 

Financial Accounting Standard Board (FASB) sebagai tahap pelaporan dan 

pengukuran kepada pihak pengguna laporan keuangan. FASB menerbitkan 

pernyataan dan prinsip akuntansi yang saat ini dipakai oleh dunia akuntansi. 

Menurut American Accounting Association (AAA) pengertian akuntansi 

adalah proses pengindentifikasian, pengungkuran, pelaporan informasi keuangan 

dan informasi ekonomi untuk pengambilan keputusan serta dapat melakukan 

proses penilaian terhadap kinerja usahanya bedasarkan informasi yang tersedia. 

Akuntansi merupakan sebuah sistem informasi keuangan yang menyediakan sudut 

pandang mengenai yang terjadi secara keuangan dalam suatu organisasi yang 

memiliki tiga kegiatan yaitu pengindentidikasi, pencatatan, dan 

mengkomunikasikan kejadian ekonomi suatu organisasi untuk pihak yang 

memiliki kepentingan (Kieso Weygandt, & Warfield, 2011). Data akuntansi 

digunakan oleh dua jenis pengguna, yakni: 

1. Pengguna internal : merupakan individu didalam perusahaan yang 

merencanakan, menyusun, dan menjalankan bisnis. Akuntansi 

managerial menyediakan laporan internal berfungsi untuk pengambilan 

keputusan bagi perusahaan. 

2. Pengguna Eksternal : Merupakan individu-individu dan organisasi diluar 

perusahaan yang menginginkan informasi keuangan perusahaan. Dua tipe 

umum pengguna eksternal adalah investor yang memanfaatkan 

informasi-informasi akuntansi untuk mengambil keputusan menjual, 

membeli, atau menahan kepemilikan saham perusahaan dan kreditor 

memanfaatkan informasi-informasi keuangan untuk melakukan evaluasi 
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risiko pada peminjaman uang atau pemberian kredit. Akuntansi keuangan 

menyediakan informasi keuangan kepada pengguna eksternal. 

Pedoman yang mengandung gambaran umum dari proses pembuatan 

laporan keuangan disebut standar akuntansi. International Financial Reporting 

Standards (IFRS) adalah standar akuntansi yang paling banyak dipakai dalam 

dunia akuntansi. International Accounting Standard Board (IASB) adalah badan 

penyusunan standar akuntansi yang mengadopsi IFRS. standar IFRS sebelumnya 

dikenalkan sebagai International Accounting Standards (IAS) yang diterbitkan 

oleh International Accounting Standars Committee (IASC). Indonesia tidak 

mengadopsi IFRS secara langsung melainkan dengan mengkonvergensi IFRS 

yang lebih tepat untuk Indonesia  yakni  Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) (Fong, 2016). 

 

2.2. Siklus Akuntansi dan Pencatatan Akuntansi 

Kieso, Weygandt & Warfield, (2011) mengungkapkan bahwa siklus 

akuntansi yakni metode pencatatan data transaksi yang dilakukan organisasi untuk 

memperoleh laporan keuangan. Tahapan dalam siklus akuntansi: 

1. Mengidentifikasi dan mencatat transaksi dan kejadian lainnya, 

Melakukan analisis transaksi dan kejadian bisnis lainnya adalah langkah 

pertama dari siklus akuntansi. Kemudian menentukan apa yang harus dicatat. 

Suatu perusahaan tidak harus mencatat kebijakan personel atau manajemen dalam 

akun melainkan harus mencatat semua transaksi penjualan dan transaksi 

pembelianya, baik seberapa kecil nominalnya. Intinya perusahaan harus mencatat 

sebanyak mungkin transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan. 

2. Membuat jurnal, 

Perusahaan harus mencatat transaksi-transaksi dan setiap kejadian yang 

dapat mempengaruhi posisi keuangan yaitu asset, kewajiban, dan ekuitas dalam 

akun-akun. Transaksi yang mempengaruhi satu atau lebih akun yang memiliki 

halaman berbeda pada buku besar maka perusahaan menggunakan jurnal untuk 

melengkapi pencatatan setiap transaksi, secara kronologis mendaftarkan transaksi 

dan kejadian lainnya kedalam akun debit dan akun kredit. 
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Jurnal umum biasanya terdiri dari empat bagian, yakni tanggal, 

penjelasan, jumlah pada sisi debit, dan kredit. beberapa perusahaan menggunakan 

jurnal khusus sebagai tambahan bagi jurnal umum. Jurnal khusus merangkum 

proses transaksi pada karakter yang sama (contohnya: Penjualan, pembelian, 

penerimaan kas, dan pengeluaran kas), dimana akan menghemat waktu 

pembukuan. 

3. Posting jurnal ke buku Besar, 

Prosedur masukan jurnal/Pemindahan bukuan kepada akun buku besar 

disebut posting. Posting jurnal bertujuan untuk mengelompokkan transaksi yang 

ada di jurnal  sesuai dengan akunnya, sehingga dapat membantu pengguna laporan 

untuk membaca transaksi dan saldo akun. 

4. Mempersiapkan trial balance: 

Trial balance merupakan daftar akun dan saldo pada periode atau waktu 

yang ditentukan. Trial balance biasanya diperusahaan pada akhir periode 

akuntansi. Trial balance mendaftarkan akun pada susunan yang ada dibuku besar, 

dengan saldo debit terdapat disisi kiri dan saldo kredit terdapat disisi kanan, dan 

total kedua kolom debit dan kredit harus sama. 

5. Membuat penyesuaian 

Perusahaan membuat jurnal penyesuaian berfungsi untuk melaporkan 

posisi keuangan  aset, kewajiban, dan ekuitas secara tepat pada periode laporan. 

Jurnal penyesuaian untuk melaporkan laba rugi sesuai posisi pendapatan dan 

beban yang tepat untuk periode yang ditentukan. Penyesuaian terjadi karena 

beberapa alasan: 

a. Terdapat beberapa kejadian tidak dijurnal secara harian. Misalnya 

konsumsi perlengkapan.  

b. Terdapat beberapa beban tidak dijurnal selama periode akuntansi 

karena beban tersebut berakhir dengan jalannya waktu. Misalnya 

beban depresiasi peralatan.  
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c. Terdapat beberapa beban yang mungkin tidak tercatat. Misalnya 

tagihan jasa  yang akan diterima pada periode akuntansi berikutnya. 

6. Mempersiapkan adjusted trial balance, 

Adjusted trial balance merupakan trial balance yang menunjukkan saldo 

semua akun, meliputi penyesuaiannya diakhir periode akuntansi. Adjusted trial 

balance akan menunjukan akibat dari seluruh aktivitas keuangan yang terjadi 

dalam periode akuntansi. 

7. Mempersiapkan laporan keuangan 

Tujuan dari laporan keuangan yakni untuk menunjukkan kondisi kinerja 

keuangan disuatu organisasi pada akhir periode akuntansi dari proses pencatatan 

transaksi keuangan. Terdapat lima macam laporan keuangan umum yaitu laporan 

laba rugi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, arus kas dan akan diperlengkapi 

dengan catatan atas laporan keuangan. 

8. Melakukan proses tutup buku, 

Tutup buku merupakan proses penurunan nominal saldo akun menjadi 

nol untuk mempersiapkan akun pada periode selanjutnya. Saldo akun pendapatan 

dan beban semuanya akan dikirim kepada akun yang bernama income summary, 

dan lalu menutupnya kepada akun laba ditahan. 

9. Mempersiapkan post-closing trial balance (pilihan), 

Merupakan trial balance yang disediakan setelah melakukan jurnal 

penutupan buku, yang berisi hanya atas aktiva, kewajiban, dan ekuitas (real 

accounts). 

10. Melakukan reversing-entries (pilihan)  

Perusahaan mungkin akan melakukan beberapa pembalikan terhadap 

jurnal penyesuaian sebelum mencatat transaksi baru pada periode selanjutnya 

setelah penutupan buku, jurnal ini disebut jurnal pembalik. 
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2.3. Jenis-Jenis Laporan Keuangan  

Laporan keuangan dalam standar akuntansi indonesia adalah perdoman 

yang tersusun dari informasi kinerja keuangan dan posisi keuangan dalam suatu 

organisasi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015). Mengambarkan sejumlah 

informasi keuangan organisasi seperti kinerja keuangan, posisi keuangan, arus kas 

organisasi sehingga dapat membantu sebagian besar pengguna informasi 

keuangan tersebut dalam mengambil keputusan adalah salah satu tujuan laporan 

keuangan. 

Terdapat lima jenis laporan yaitu: 

a. Laporan laba rugi mengambarkan informasi pendapatan usaha dengan 

biaya uang terjadi pada jangka waktu atau periode tertentu, seperti 

perbulan, perkuartal atau pertahun. Laba bersih terjadi jika pendapatan 

usaha melebihi biaya sedangkan kerugian terjadi ketika jika pendapatan 

usaha lebih kecil dari biaya. 

b. Laporan perubahan ekuitas adalah rangkuman transaksi yang berkaitan 

dengan perubahan modal diperiode tertentu. Laporan tersebut akan dibuat 

sesudah laba rugi hal ini disebabkan karena dalam laporan harus 

melaporkan keuntungan atau kerugian bersih dari periode tersebut.  

c. Laporan posisi keuangan yakni ringkasan daftar dari total asset, total 

kewajiban dan total ekuitas diperiode tertentu pada umumnya diakhir 

bulan atau akhir tahun. Bagian aktiva pada laporan posisi keuangan 

mengambarkan akun aset yang disusun berdasarkan penggunaan yang 

paling cepat likuid atau aset yang digunakan paling cepat oleh 

operasional seperti kas, piutang, perlengkapan, dan lain sebagainya. 

Bagian kewajiban hanya menyajikan hutang usaha. Laporan posisi 

keuangan dibuat sebelum laporan perubahan modal hal itu disebabkan 

modal akhir pada periode tersebut harus melaporkan saldo modal akhir. 

d. Laporan arus kas yakni laporan yang diringkas berdasarkan penerimaan 

kas dan pengeluaran kas diperiode tertentu. Terdapat beberapa bagian 

umum yaitu arus kas kegiatan operasional menyajikan seluruh 

pengeluaran kas dan penerimaan kas untuk kebutuhan operasional 

Eria Astuti. Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada PT. Mitra Batam 
Perkasa. 
UIB Repository©2020



11 

  Universitas Internasional Batam 

organisasi, arus kas kegiatan investasi menyajikan transaksi yang 

berkaitan dengan pejualan atau akuisisi aset tetap, dan arus kas kegiatan 

pendanaan menyajikan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi, 

pengambilan dana untuk kepentingan pribadi atau Prive, dan 

peminjaman. 

e. Catatan atas laporan keuangan memuat informasi yang saling 

berhubungan dengan informasi keuangan lainnya. Peran pentingnya 

adalah untuk melakukan analisis kenerja laporan keuangan serta dampak 

atau akibat transasksi terhadap bisnis organisasi. Laporan ini bertujuan 

untuk melakukan pengamatan apakah laproan telah disusun dengan 

efektif. 

  

2.4. Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem fungsinya untuk pengumpulan data atau informasi tentang 

aktivitas transaksi yang dilakukan oleh suatu organisai, dan mengolah data 

tersebut menjadi informasi penting bagi pihak pengguna laporan keuangan untuk 

melakukan perencanaan serta mempersiapkan pengendalian yang tepat untuk 

melindungi aset-aset organisasi disebut sistem informasi akuntansi (Kabuhung, 

2013). 

Pengertian sistem informasi akuntansi yakni suatu sistem informasi 

akuntansi yang sangat bermanfaat bagi manajer dalam mengelola organisasi 

sehingga unsur utama dari sistem akuntansi terdiri dari buku besar, buku 

pembantu, jurnal, dan laporan (Mulyadi, 2001). 

1. Formulir 

Formulir biasanya sering disebut dokumen karena data berhubungan 

dengan transaksi dicatat pertama kali diatas formulir. Tujuan dari formulir adalah 

menentukan tanggung jawab atas terjadinya transaksi organisasi tersebut. Contoh 

dokumennya yaitu bukti penerimaan kas, pengeluaran kas, dan faktur penjualan. 

Faktur penjualan terdiri dari data alamat dan nama pelangan, jenis barang, unit 

barang yang terjual, harga barang, otorisasi, dan sebagainya (Mulyadi, 2001). 
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2. Jurnal 

Pencatatan pertama akuntansi adalah jurnal berfungsi untuk mencatat, 

mengklasifikasi dan merangkum transaksi dalam suatu organisasi dan disusun 

secara lengkap berdasarkan tanggal terjadinya. Jurnal umum biasanya biasanya 

berfungsi untuk merangkum transaksi-transaksi yang terdapat dijurnal khusus. 

Jurnal khusus menyediakan format-format untuk melakukan pencatatan atau 

menampung transaksi sejenis dicatat, sering berulang-ulang dengan jumlah yang 

banyak, mempermudah penjumlahan, dan mempermudah pos ke buku besar. 

Contohnya jurnal pembelian, penjualan, umum. Sumber informasi jurnal adalah 

formulir (Mulyadi, 2001). 

3. Buku Besar 

Buku besar adalah sekumpulan akun yang berfungsi untuk menyortir dan 

merangkum informasi keuangan yang sebelumnya sudah pernah dicatat  jurnal. 

Akun buku besar dibentuk berdasarkan unsur-unsur penting yang akan 

disampaikan dalam informasi keuangan (Mulyadi, 2001). 

4. Buku besar pembantu 

Buku besar pembantu yakni akun pembantu yang bertujuan untuk 

melakukan spesifikasi yang lebih rinci dari informasi yang terdapat dalam akun 

buku besar (Mulyadi, 2001). 

5. Laporan 

laporan yaitu hasil akhir dari semua proses akuntansi yang terdiri dari laporan laba 

rugi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, penjualan dan pembelian, hutang, 

piutang usaha, dan persediaan. 

Eria Astuti. Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada PT. Mitra Batam 
Perkasa. 
UIB Repository©2020


