
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Pengertian Akuntansi 

 Pada umumnya, umum diketahui bahwa akuntansi adalah tahapan yang 

dilakukan dengan merekap, mengolah, menggolongkan, mempresentasikan data, serta 

merekam kegiatan transaksi yang memiliki keterkaitan dengan keuangan entitas 

sehingga mampu menyajikan informasi dan dapat dipergunakan oleh pihak yang 

berhak dan berkompeten dengan hasil informasi tersebut, serta sebagai patokan 

pengambilan keputusan usaha. 

 Pengertian akuntansi berdasarkan penjelasan Kieso (Kieso, 2007) yang 

kemudian telah intepretasi kembali oleh Handikad Wasilah yakni “Akuntansi adalah 

tatanan bukti data yang menerka, merekapitulasi dan mengekspresikan tindakan 

dalam kegiatan bisnis pada suatu tatanan kepada para pembaca yang memiliki 

kepentingan.” 

 Dari rincian penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan definisi dari 

akuntansi adalah bentuk data peristiwa yang dikeluarkan entitas dalam bentuk 

ringkasan finansial dengan maksud memberi gambaran yang detail tentang keadaan 

suatu entitas pada kondisi tertentu. 

 

2.2 Sistem Pencatatan Akuntansi 

 Berdasarkan penjelasan Mulyadi (2013) definisi dari sistem adalah 

sekelompok kumpulan faktor yang intens saling berhubungan antar faktor, yang 

memiliki kegunaan bersama-sama agar dapat meraih suatu khusus. Sistem terbentuk 

dari sekumpulan komponen yang berinteraksi antar komponen, yang berarti saling 

berkolaborasi membentuk suatu koloni. Komponen-komponen pada sistem dapat 

berbentuk pecahan dari sistem itu sendiri. Sistem pencatatan akuntansi adalah 

pengujian dan tahap dalam merekap, mengklasifikasikan, mengonklusikan, dan 

melaporkan hasil data finansial dan operasional entitas berkaitan (Reeve et al., 2014). 
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 Persamaan asas akuntansi menjabarkan bahwa akun aset bagian dari sumber 

daya yang dikuasai atau di bawah naungan entitas. Berbeda dengan aset, liabilitas dan 

ekuitas adalah bagian dari, yang disebut, sumber pendanaan terhadap aset yang 

bersangkutan. Mirip dengan kedua sisi dari suatu mata uang, nilai dari aset yang 

dikuasai atau diinvestasikan tentu wajib sama dengan nilai keseluruhan sumber 

pendanaannya (Kartikahadi et al., 2012).  

 Sistem akuntansi dibuat dengan tujuan untuk memperlihatkan naik-turunnya 

tiap elemen di dalam persamaan akuntansi yang  dicatatan khusus, yang disebut akun. 

Dalam akuntansi juga dikenal dua tipe kumpulan akun yakni akun riil dan yang 

lainnya adalah akun nominal. Akun riil berada diposisi finansial, sedangkan nominal 

pada akun riil nantinya terus dihadirkan ke waktu berikutnyanya. Aset, liabilitas, dan 

ekuitas adalah tipe-tipe dari akun riil. Berbeda dengan akun riil, akun-akun yang ada 

pada akun nominal berada didalam laporan laba rugi, kemudian nominal dari akun 

nominal segera ditiadakan pada tiap periode akutansinya. Contoh dari akun nominal 

diantaranya adalah pendapatan dan juga biaya. 

 Akan dibutuhkan akun-akun guna menilai kenaikan dan penurunan dari 

persamaan akuntansi. Rincian daftar dari akun-akun tersebut dibagi menjadi lima 

yakni: 

1. Aset 

 Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (2015), aset dalam standar 

diartikan sebagai suatu sumber kemampuan berada dibawah naungan entitas yang 

merupakan hasil dari tindakan di masa sebelumnya dan memberi dampak positif 

terhadap ekonomi dimasa mendatang, yang didambakan didapatkan entitas. Aset 

sendiri terpecah menjadi dua tipe yakni aset lancar dan aset tetap. Tipe aset lancar 

merupakan tipe yang berlangsung kedalam jangka pendek. Maksud dari jangka 

pendek sendiri yakni waktu kurang atau sama dengan satu tahun. Beberapa contoh 

aset lancar yaitu kas (dan setara kas), beban dibayar dimuka, persediaan, dan piutang. 

Aset tetap adalah jenis aset berwujud yang dimiliki perusahaan guna menjalankan 

operasional dan dapat dipergunakan lebih lama dari satu masa waktu. Beberapa 

Erika Charista Laurens. Perancangan dan Implementasi Sistem Pencatatan Akuntansi pada PT. Mega Artha 
Sukses 
UIB Repository©2020



contoh dari aset tetap adalah mesin, kendaraan, tanah, dan bangunan. Aset tetap 

kecuali tanah disusutkan berdasarkan manfaat nilai ekonomis. 

2. Kewajiban 

 Kewajiban adalah keharusan pelunasan hutang yang mesti diselesaikan 

perusahaan pada periode lama yang telah diinfokan. Kewajiban dikenal menjadi dua 

tipe yakni kewajiban jangka pendek dan juga kewajiban jangka panjang (Reeve et al., 

2012). Pengertian dari kewajiban jangka pendek adalah keharusan pelunasan hutang 

dalam tempo waktu satu tahun yang harus diselesaikan, seperti utang usaha. 

Umumnya, kewajiban jangka panjang mirip dengan kewajiban jangka pendek tetapi  

jatuh tempo pelunasannya lebih lama, seperti utang obligasi. 

3. Ekuitas  

 Dalam tatanan inti Standar Akuntansi Keuangan (2015), terdapat penjelasan 

dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bahwa ekuitas adalah hak residual aset setelah 

dikurangkan dengan kewajiban dan ditambahkan dengan laba atau keuntungan 

perusahaan dan telah dikurangi dengan total penarikan (prive). 

4. Pendapatan 

 Pendapatan termasuk penghasilan atau pemasukan, ditimbulkan dalam 

perjalanan kegiatan entitas yang diketahui juga dengan julukan lain seperti komisi, 

pendapatan royalti, dividen, penjualan,  dan juga pendapatan sewa. 

5. Biaya 

 Biaya termasuk kerugian dan biaya lain yang merupakan efek pelaksanaan 

kegiatan usaha entitas yang biasanya. Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan 

kegiatan yang normal mencakup biaya pokok penjualan atau pendapatan. 

 

2.3 Siklus Akuntansi 

 Siklus dari periode akuntansi adalah keberlangsungan atau tahapan terjadinya 

proses jual-beli hingga fase penataan laporan keuangan, yang memberikan 

pemberitahuan info finansial perusahaan secara menyeluruh dalam suatu masa bagi 

pemakai. Reeve et al. (2014) menjabarkan bahwa penjelasan dari siklus akuntansi 

yaitu suatu prosedur inti dari norma akuntansi yang dipergunakan untuk memproses 
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adanya jual-beli dalam satu masa periode guna menghadirkan sebuah laporan 

finansial. Berikut merupakan siklus periode akuntansi yang menunjukkan fase 

pengkajian akuntansi sampai dengan pengungkapan laporan keuangan. 

 

2.3.1 Mengidentifikasi Transaksi 

 Kieso et al. (2014) menyatakan bahwa perseroan mencatat transaksi 

sebanyak mungkin yang mempengaruhi posisi keuangan. Pergantian manajerial 

perusahaan cukup penting, namun tidak untuk diidentifikasi dalam akun. Berbeda 

dengan perlakuan terhadap penjualan dan beban, perusahaan harus mengidentifikasi 

sekecil apapun nilai transaksi tersebut. Setelah data transaksi dicatat berdasarkan 

bukti transaksi maka langkah berikutnya kita harus mengelompokkan anggaran 

tersebut. Tujuan pengelompokkan tersebut guna memudahkan penganalisaan data 

finansial. Langkah-langkah perekapan dan pengelompokan transaksi tersebut 

diantaranya: 

1. Pengurutan terhadap hasil transaksi 

2. Mendaftar setiap kegiatan pada jurnal, seperti jurnal umum atau jurnal khusus. 

3. Merekap pendaftaran transaksi dari jurnal kedalam laporan buku besar. 

 

2.3.2 Menjurnal Transaksi 

 Data informasi dari jurnal umum terdiri atas lima bagian, yakni penanggalan, 

akun yang didebitkan dan nominalnya, akun yang dikreditkan dan nominalnya, dan 

keterangan atas transaksi yang telah dicatat. Jurnal khusus juga digunakan sebagai 

tambahan dari jurnal umum, guna untuk meringkas data transaksi dengan karakterstik 

umum, contohnya pemasukan kas, penjualan, pembelian dan pengeluaran kas. Hasil 

dari jurnal khusus adalah penghematan masa pencatatan akuntansi (Kieso et al., 

2014). 

 

2.3.3 Membuat Buku Besar 

 Data yang telah dijurnal, kemudian dilakukan posting kedalam buku besar. 

Pengertian posting adalah memindahbukukan data yang sudah dicatat pada jurnal ke 
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dalam buku besar dan dicatat per akunnya. Buku besar sendiri merupakan 

penggabungan kelima elemen yakni aset, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya 

. 

2.3.4 Neraca Saldo 

 Neraca Saldo merupakan sebuah list data berisikan semua penaksiran yang 

bersumber dari buku besar. Tujuan dari tahap pencatatan dimaksudkan untuk 

menerka probabilitas adanya error dalam mencatat. Pencatatan didalam buku besar 

telah disesuaikan berdasarkan nama tiap-tiap akun, karena akan berlanjut sampai 

pencatatan ke neraca saldo (Mulya, 2013). 

 

2.3.5 Menyiapkan Laporan Keuangan 

Kieso et al. (2014) menyatakan pikirannya bahwa perusahaan menyiapkan 

suatu laporan keuangan secara langsung setelah dilakukan penyesuaian. Tahapan 

awal dari penyusunan laporan finansial adalah dengan menyusun laporan laba rugi. 

Nominalnya bisa diambil dari akun pada pendapatan dan beban. Langkah selanjutnya 

yaitu menata laporan laba ditahan, dan laporan ini dapat dilihat dari akun laba ditahan 

dan dividen, setelah ditambahkan dengan laba bersih atau setelah dikurangkan hasil 

rugi bersih. Proses berikutnya ialah menata laporan posisi keuangan, dan nilainya 

dapat diambil dari nilai aset, nilai liabilitas dan nilai saham dasar perseroan. Pada saat 

melakukan penataan laporan posisi keuangan, hasil nilai dari laba rugi ditahan 

mengacu kehasil nilai akhir yang terdapat pada laporan laba ditahan. 

 

2.3.6 Jurnal Penutup 

 Fase penutupan ini memperkecil nominal saldo pada akun-akun sementara 

menjadi bernilai nol. Hal ini memiliki maksud dengan tujuan menyiapkan akun untuk 

transaksi di tempo waktu selanjutnya. Perusahaan mentransfer seluruh saldo 

pendapatan dan saldo beban ke akun kliring bernama ikhtisar laba rugi. Faktanya 

pemindahan yang dimaksud dilakukan tiap akhir periode akuntansi. Selanjutnya, laba 

atau rugi bersih akan diserahkan ke akun ekuitas. Khusus untuk perusahaan tipe 

perseorangan dan tipe persekutuan, jenis akun ekuitas adalah jenis akun modal (Kieso 

Erika Charista Laurens. Perancangan dan Implementasi Sistem Pencatatan Akuntansi pada PT. Mega Artha 
Sukses 
UIB Repository©2020



et al., 2014). Terdapat empat tahapan yang perlu untuk dilakukan dalam membuat 

jurnal penutup yakni: 

1. Semua pemasukan pada akun debit akan dicatat dengan angka yang sama 

sebesar masing-masing saldo yang ada. Ikhtisar laba rugi yang terdapat pada 

bagian kredit menyesuaikan angka dengan total akhir pada saldo pendapatan. 

Dengan tindak pendebitan, semua perkiraan pada pendapatan akan berjumlah 

nol.  

2. Semua pembiayaan dikredit dengan nilai sebesar angka masing-masing 

nominal saldo akhir serta ikhtisar pada laba rugi pada sisi debit akan bernilai 

sama dengan saldo akhir beban. Dengan dilakukannya pengkreditan ini, 

semua penaksiran biaya akan dibuat menjadi nol. 

3. Selisih perbedaan antara kedua jumlah sisi debit dan kredit yang ada pada 

perkiraan pelaporan laba rugi selanjutnya dipindahkan ke bagian estimasi 

modal, dan apabila memiliki laba pada laporan, akun-akun bagian kredit pada 

perkiraan ikhtisar laba rugi akan menjadi lebih besar bila dibandingkan 

dengan akun-akun sisi debit dan sebaliknya jika mengalami kerugian. 

4. Estimasi pada prive di kredit akan sama besar dengan saldo akhirnya dan 

begitupun dengan estimasi pada modal di debit yang akan memiliki jumlah 

yang sama. 

 

2.3.7 Neraca Saldo Setelah Penutupan 

 Kieso et al. (2014) mengemukakan bahwa neraca saldo setelah penutupan 

adalah neraca yang dibuat dan disiapkan setelah melakukan proses penutupan pada 

akun sementara. Neraca saldo ini hanya berisikan akun-akun permanen, dan yang 

dimaksud dengan akun permanen yakni akun-akun seputar aset, liabilitas dan ekuitas. 

 Persamaan pada total debit dan kredit neraca saldo setelah penutupan tidak 

membuktikan bahwa entitas telah merekam atau mencatat keseluruhan transaksi 

dengan tepat atau bahwa buku besar dapat dipastikan benar. Sebagai contohnya, saldo 

pada neraca akan tetap seimbang atau sama nilainya antara saldo debit dan kredit 
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jikapun ada transaksi yang belum terjurnal dan belum dipindahkan ke dalam buku 

besar ataupun kalau suatu transaksi dicatat double. 

 

2.4 Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No. 1 (2015), “Laporan keuangan adalah pengungkapan 

terorganisasi dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” Laporan ini 

menyajikan histori entitas yang dibentuk dalam ukuran nilai moneter. 

Sedangkan menurut Warren & Fees (2009) “Laporan keuangan adalah 

perubahan bentuk transaksi yang dicatat dan diikhtisarkan, yang kemudian disiapkan 

bagi pemakai guna untuk menghasilkan informasi.” 

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa laporan 

keuangan berisikan informasi mengenai keadaan atau kondisi suatu perusahaan 

sehingga dapat diambil hasil dari laporan keuangan tersebut yang mana dapat 

mempengaruhi pendapat dari para pihakyang bersangkutan. 

 

2.5 Jenis – Jenis Laporan Keuangan 

Jenis dari laporan keuangan ada bermacam-macam, baik dari laporan utama 

ataupun laporan pendukungnya. Keberagaman jenis-jenis laporan keuangan 

diselaraskan dengan kegiatan usaha pada perusahaan yang bersangkutan dan juga 

para pihak yang memiliki keterkaitan mempergunakan informasi keuangan pada 

entitas yang dimaksud. 

Menurut SAK ETAP (2013), laporan keuangan dianggap lengkap apabila 

meliputi: 

1. Neraca 

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan pada suatu perusahan yang 

mampu menghasilkan dan menunjukkan keadaan keuangan pada suatu periode akhir 

perusahaan tersebut. Adapun yang dikenal dengan neraca minimal, yaitu mencakup 

beberapa hal seperti kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, 

persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang 

lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, ekuitas. 
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2. Laporan laba rugi. 

Laporan laba rugi mampu menyajikan keterkaitan antara penghasilan dan 

beban dari entitas pada periode tertentu. Nilai dari laba seringkali digunakan sebagai 

tolak ukur kinerja perusahaan atau juga sebagai patokan untuk pengukuran lainnya, 

seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. 

Beberapa unsur laporan keuangan lain yang secara langsung jelas memiliki 

keterkaitan dengan perhitungan laba diantaranya yaitu penghasilan dan beban. 

Laporan laba rugi minimal mencakup beberapa hal yaitu pendapatan, beban 

keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi (yang menggunakan metode ekuitas), 

beban pajak, laba atau rugi neto. 

3. Laporan perubahan ekuitas 

Laporan ini mengarah pada pergantian ekuitas dalam suatu periode, termasuk 

juga pos pendapatan dan beban yang dinyatakan secara transparan dalam ekuitas 

untuk masa yang dikehendaki. Selain itu laporan perubahan ekuitas juga mencangkup 

hal-hal yang mempengaruhi perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan kesalahan 

yang diakui dalam periode tersebut, dan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas tidak 

termasuk perubahan hasil dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik termasuk jumlah investasi, penghitungan dividen dan distribusi lainnya ke 

pemilik perusahaan selama suatu periode. 

4. Laporan arus kas 

Laporan arus kas merepresentasi informasi-informasi perubahan historis atas 

kas dan setara kas entitas lainnya, yang mana perubahannya akan ditunjukkan secara 

terpisah dari kegiatan operasional, investasi dan pendanaan. 

5. Catatan atas laporan keuangan 

Catatan ini berisikan ringkasan mengenai kebijakan akuntansi yang memberi 

pengaruh ke perusahaan dan informasi penjelasan penting lainnya. Catatan atas 

laporan keuangan berisikan informasi tambahan yang dipresentasikan kedalam 

laporan keuangan. Didalamnya akan diberikan penjelasan yang terurai atau terinci 

dan dipresentasikan kedalam laporan keuangan, dan pos-pos yang tidak 

merealisasikan kriteria pengakuan. 
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Dilihat dari kelima jenis laporan keuangan yang ada, dapat diambil 

kesimpulan bahwa laporan keuangan dapat disebut lengkap apabila terdiri dari 

laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan. 

  

Erika Charista Laurens. Perancangan dan Implementasi Sistem Pencatatan Akuntansi pada PT. Mega Artha 
Sukses 
UIB Repository©2020


	2.2 Sistem Pencatatan Akuntansi
	2.3 Siklus Akuntansi
	2.3.1 Mengidentifikasi Transaksi
	2.3.2 Menjurnal Transaksi
	2.3.3 Membuat Buku Besar
	2.3.4 Neraca Saldo
	2.3.5 Menyiapkan Laporan Keuangan
	2.3.6 Jurnal Penutup
	2.3.7 Neraca Saldo Setelah Penutupan

	2.4 Laporan Keuangan



