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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi adalah sebuah proses pencatatan, klasifikasi dan pencatatan data 

sehingga hasil dari laporan keuangan yang telah diolah dapat digunakan oleh para 

pengguna informasi memutuskan sebuah keputusan yang menguntungkan 

(Sofyan,.2005). Informasi yang dihasilkan dapat berupa kondisi keuangan 

perusahaan dan juga kinerja perusahaan pada periode-periode tertentu. Dengan 

adanya informasi tersebut, maka pengguna informasi dapat terhindar dari resiko 

salah pengambilan keputusan yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan. 

Informasi yang dibutuhkan juga berbeda-beda tergantung pada kebutuhan 

masing-masing pengguna informasi. Pengguna informasi dapat berupa pihak 

internal seperti para manager dan karyawan, sedangkan pihak eksternal berupa 

pihak kreditur dan pihak investor. Dengan adanya laporan keuangan, dapat 

meminimalisasi terjadinya kerugian yang disebabkan oleh salah mengambil 

keputusan karena kurangnya informasi akuntansi.  

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa akuntansi merupakan sebuah 

proses pencatatan data yang dapat mencerminkan kondisi keuangan sebuah 

perusahaan dan dapat memberikan bantuan kepada para pengguna informasi untuk 

menentukan sebuah keputusan yang menguntungkan bagi banyak pihak. 

  

2.2 Siklus Akuntansi 

Proses terjadinya sebuah laporan keuangan yang akurat, membutuhkan 

serangkaian proses agar laporan akuntansi yang dihasilkan dapat dijadikan 

patokan untuk mengambil keputusan. Serangkaian proses yang dilakukan untuk 

menghasilkan laporan keuangan disebut dengan siklus akuntansi. Siklus 

Akuntansi pada umumnya dibuat mulai dari proses awal transaksi sampai dengan 

pembuatan laporan keuangan perusahaan, selanjutnya pembuatan jurnal penutup 

ataupun bisa sampai dengan jurnal pembalik. 

 

Menurut Harnanto, (2002), terdapat 11 siklus yang dibutuhkan untuk 

mengolah sebuah laporan keuangan, antara lain sebagai berikut: 
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Berikut merupakan tahap-tahap dalam siklus akuntansi: 

1. Identifikasi Transaksi 

Identifikasi yang dimaksud adalah verifikasi transaksi yang cocok 

dimasukkan kedalam jurnal karena transaksi yang masuk kedalam harus 

sesuai dengan aturan akuntansi dan memiliki bukti, seperti nota dan faktur. 

2. Analisa Transaksi 

Setelah selesai mengidentifikasi transaksi, langkah selanjutnya adalah 

analisa transaksi. Akuntan akan menganalisa setiap transaksi yang berefek 

kepada posisi keuangan. 

3. Pencatatan transaksi kedalam jurnal 

Akuntan akan mencatatkan transaksi yang telah dianalisa sebelumnya 

kedalam jurnal. Ketika menginput transaksi kedalam jurnal, saldo yang 

terdapat pada posisi bagian debit dan bagian kredit harus memiliki nilai 

yang sama. 

4. Posting jurnal kebuku besar 

Jurnal yang telah diinput kejurnal akan di-posting kedalam buku besar untuk 

mengetahui informasi rinci dari setiap akun.  

5. Penyusunan neraca saldo 

Hasil dari setiap akun-akun yang ada dalam buku besar akan disusun 

kedalam neraca saldo. Caranya adalah memindahkan saldo pada setiap akun 

buku besar kedalamnya. 

6. Penyusunan jurnal penyesuaian 

Jurnal penyesuaian digunakan ketika terdapat transaksi yang belum dicatat. 

Tujuan dari jurnal penyesuaian adalah keadaan sebenarnya dapat 

ditampilkan dalam laporan keuangan.  

7. Penyusunan Neraca saldo awal/akhir setelah penyesuaian 

Neraca saldo setelah penyesuaian merupakan daftar dari akun-akun setelah 

dilakukannya entri penyesuaian. 

8. Penyusunan Laporan Keuangan 

Pada tahap penyusunan laporan keuangan ini, semua data akan diolah 

menjadi sebuah laporan yang dapat mencerminkan kondisi keuangan 

perusahaan. 
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9. Penyusunan Jurnal Penutup 

Pada akhir periode akuntansi, akuntan akan melakukan penyusunan jurnal 

penutup. Dengan adanya jurnal penutup ini, saldo akun modal akan 

memberikan tampilan yang sesuai dengan kondisi akhir. 

10. Penyusunan Neraca saldo setelah penutupan 

Dengan adanya neraca saldo setelah penutupan ini, perusahaan dapat 

menyakinkan bahwa saldo telah seimbang sudah boleh dikatakan benar. 

11. Jurnal pembalik 

Jurnal pembalik akan dibuat pada saat awal periode. Dengan adanya jurnal 

pembalik, maka akan menyederhanakan pembuatan jurnal diperiode 

berikutnya. 

 

2.3 Sistem Akuntansi 

Sistem Akuntansi adalah sebuah sistem yang digunakan dalam proses 

penginputan transaksi.  Transaksi akan diolah sehingga sebuah laporan keuangan 

bisa menghasilkan data yang lebih akurat dibandingkan menginput data secara 

manual yang nantinya akan memakan lebih banyak waktu. Data yang dihasilkan 

juga belum dijamin keakuratannya. 

Menurut Mulyadi, (2013) terdapat unsur-unsur penting dalam sistem 

akuntansi, antara lain sebagai berikut: 

1. Formulir 

Formulir adalah sebuah dokumen yang dimanfaatkan untuk memasukkan 

sebuah transaksi. Adapun fungsi dari formulir ialah mengurangi terjadinya 

kesalahan dibandingkan dengan lisan dan juga dapat dapat dicari kembali 

data transaksi dikemudian hari. 

2. Jurnal 

Transaksi akan diinput kedalam jurnal ketika transaksi tersebut memiliki 

pengaruh terhadap posisi keuangan. Hasil dari jurnal tersebut akan diposting 

kedalam buku besar. 

3. Buku besar 

Bukur besar merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mencatat 

transaksi-transaksi yang terjadi pada sebuah akun dan juga berupa sebuah 
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tempat yang digunakan unutk tempat pemindahbukuan dari jurnal. Dengan 

adanya buku besar ini, maka kita dapat mengetahui dengan cepat nilai saldo 

dari setiap akun pada buku besar sehingga memudahkan untuk mencari 

informasi tertentu. 

4. Buku besar pembantu 

Buku besar pembantu digunakan ketika perusahaan ingin memiliki data 

yang lebih rinci. Rinciannya adalah  rincian hutang dan piutang sebuah 

perusahaan. 

5. Laporan 

Laporan berisi tentang kondisi finansial sebuah perusahaan dalam sebuah 

periode tertentu. Informasi-informasi yang terdapat dalam laporan akan 

digunakan pihak-pihak yang membutuhkan guna mendapatkan hasil yang 

ingin dicapai. 

 

2.4 Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan merupakan sebuah laporan yang harus dilaporkan oleh 

sebuah perusahaan yang berisi tentang informasi keuangan perusahaan tersebut. 

Laporan ini bisa dijadikan bahan evaluasi dan acuan untuk mengambil keputusan.  

Menurut SAK ETAP, (2009), laporan keuangan bisa dikatakan lengkap 

ketika memiliki laporan berupa: 

1. Neraca 

Laporan neraca dapat menunjukkan status keuangan perusahaan. Dengan 

adanya neraca ini, pembaca dapat dengan cepat memahami kondisi 

perusahaan saat ini. 

2. Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi disusun berdasarkan prinsip kecocokan pendapatan dan 

beban yaitu sesuai dengan pendapatan operasional dan beban yang harus 

diamortisasi oleh pendapatan pada periode tertentu. 

3. Laporan perubahan ekuitas 

Dalam laporan perubahan ekuitas, dapat dilihat pergerakan modal untuk 

periode tertentu. Modal bisa mengalami peningkatan atau penurunan 
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tergantung dengan kondisi perusahaan mengalami keuntungan atau 

kerugian. 

4. Laporan arus kas 

Penampilan laporan arus kas mencerminkan dampak dari aliran arus kas. 

Dari Laporan ini bisa diketahui pergerakan kas perusahaan. 

5. Catatan atas laporan keuangan 

Agar para pengguna laporan keuangan tidak salah persepsi sehingga 

dibutuhkan sebuah catatan yang menjelaskan tentang keadaan perusahaan 

dengan benar. Dengan adanya catatan ini, maka bisa menambah pemahaman 

orang-orang mengenai kondisi perusahaan tersebut. 

 

Tujuan umum dari adanya laporan keuangan adalah: 

1. Mengemukakan informasi keuangan sehingga dapat dijadikan sebagai 

patokan dalam memutuskan sebuah hal. 

2. Membantu perusahaan memprediksi pertumbuhan dimasa yang akan 

datang. 

3. Menilai aktivitas pendanaan dan operasi perusahaan. 

 

2.5 Elemen Laporan Keuangan 

Elemen dari suatu laporan keuangan meliputi aset, Liabilitas, ekuitas, 

pendapatan dan beban. 

1. Aset 

Aset adalah kekayaan pada sebuah perusahaan dengan tujuan dengan 

adanya aset ini dapat membawa keuntungan bagi perusahaan pada masa 

mendatang. 

2. Liabilitas 

Liabilitas adalah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang harus 

dilunasi demi mendapatkan keuntungan. 

3. Ekuitas 

Ekuitas adalah hak residual atau aktiva perusahaan yang telah dikurangi 

dengan seluruh kewajiban yang biasanya disebut dengan hutang. 
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4. Pendapatan 

Pendapatan merupakan hasil yang dicapai sebuah perusahaan dari bisnis 

yang telah dilakukan pada periode tertentu. Semakin besarnya pendapatan, 

maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk membiayai 

pengeluaran perusahaan (Martani, Siregarm & Wardhani, 2015). 

5. Beban 

Beban merupakan pengorbanan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk 

mendapatkan keuntungan. 
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