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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi merupakan sebuah praktik dan teori perakunan yang tergolong 

tanggung jawab, standar, prinsip, dan aktivitas-aktivitas yang memiliki hubungan 

dengan akuntan, seni pencacatan, dan pengikhtisaran transaksi serta penafsiran 

akibat suatu transaksi pada kesatuan ekonomi. Menurut Kieso, Weygandt, dan 

Warfield (2016), akuntansi mempunyai tiga aktivitas dasar seperti indentifikasi, 

pencacatan dan pengkomunikasian kejadian ekonomi dari sebuah organisasi pada 

pihak yang bersangkutan. Suatu perusahaan mengindentifikasi sebuah peristiwa 

sesuai dengan aktivitas usaha dan mencatat peristiwanya dengan sistematis dan 

kronologis dalam satuan mata uang agar dapat menyediakan catatan kegiatan 

keuangan. 

Menurut Kartikahadi (2016), akuntansi ialah sebuah sistem informasi yang 

menyampaikan laporan terhadap pihak yang membutuhkan mengenai kegiatan 

ekonomi dan kondisi perusahaan sebagai proses pencacatan, penggolongan, 

ringkasan transaksi keuangan, dan penginterpresasian hasil proses. AICPA 

(American Institute of Certified Public Accountants) menyatakan akuntansi ialah 

satu seni pencatatan, penggolongan, dan kesimpulan dalam ukuran moneter, 

transaksi, dan kejadian yang bersifat finansial seperti menafsirkan laporan 

keuangan.  

Akuntansi memiliki tujuan yang memberikan sebuah informasi dalam 

bentuk laporan finansial untuk membantu para pengguna meninjau perubahan 

finansial perusahaan yang sedang terjadi. Laporan akuntansi juga sangat 

membantu bagi seorang manajer yang ingin membuat sebuah keputusan dalam 

pengelolaan perusahaan ataupun bisnis baru. 

Akuntansi sering disamakan dengan pembukuan, namun itu merupakan dua 

hal yang berbeda. Pembukuan adalah kegiatan pencacatan transaksi keuangan 

perusahaan secara sistematis, sedangkan akuntansi tidak hanya berkaitan dalam 

pencacatan namun juga mencakup pelaporan sampai analisis keuangan. 
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Pengambilan keputusan pada perusahaan tidak dapat berpatokan pada cacatan 

pembukuan tetapi harus dilihat juga dari cacatan akuntansi. 

 

2.2 Siklus Akuntansi dan Pencacatan Akuntansi 

Siklus akuntansi ialah tahap-tahap yang dilakukan oleh suatu perusahaan 

untuk menghasilkan sebuah laporan finansial. Berikut tahap yang harus dilakukan 

dalam siklus akuntansi (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2019): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Siklus akuntansi, sumber: Kieso et al. (2019) 

Setelah siklus akuntansi, maka akan dilanjutkan dengan pengertian 

pencacatan akuntansi, yaitu sebuah kegiatan yang menampung semua transaksi 

yang sedang terjadi pada perusahaan. Dalam pencacatan akuntansi perlu 

menggunakan sistem dengan komponen-komponen yang saling memiliki 

hubungan dan kerja sama sehingga bisa membentuk sebuah laporan finansial yang 

akurat. 
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2.3 Elemen-Elemen Laporan Keuangan 

2.3.1 Aset 

Menurut SAK ETAP (2009), aset ialah harta atau hak yang dikuasai oleh 

perusahaan dan dipakai oleh operasional perusahaan dengan mengharapkan bisa 

memberi manfaat ekonomi yang diperoleh di peristiwa masa lalu. Aset tetap 

mempunyai nilai yang akan berkurang jika adanya pemakaian dalam suatu 

periode atau sering disebut dengan penyusutan aset tetap. Menurut Hery (2015), 

ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya penyusutan seperti, harga 

perolehan, nilai residu, dan umur ekonomis aset. Dalam menentukan beban 

penyusutan suatu aset, ada lima jenis metode yaitu: 

1. Penyusutan garis lurus  

2. Penyusutan saldo menurun  

3. Penyusutan jumlah angka tahun 

4. Penyusutan satuan jam kerja 

5. Penyusutan satuan hasil produksi 

2.3.2 Liabilitas 

Menurut SAK ETAP (2009), liabilitas merupakan utang yang perlu dilunasi 

akibat peristiwa masa lalu. Dalam menyelesaikan kewajiban, biasanya perusahaan 

melibatkan diri dalam mengorbankan sumber daya yang mempunyai manfaat di 

masa depan. Menurut Samryn (2015), liabilitas terbagi menjadi liabilitas jangka 

pendek dan jangka panjang. Liabilitas jangka pendek adalah sekelompok utang 

yang mesti dibayar dalam jangka waktu relatif pendek biasanya kurang dari 

setahun, sedangkan liabilitas jangka panjang mesti dibayar dalam jangka waktu 

lebih lama atau lebih dari setahun. 

2.3.3 Ekuitas 

Menurut SAK ETAP (2009), ekuitas ialah modal ataupun kekayaan bersih 

perusahaan yang dihasilkan dari selisih jumlah aset dikurangi dengan kewajiban. 

Ekuitas adalah hak dan kepentingan yang dimiliki oleh pemilik ataupun investor 

perusahaan pada harta di perusahaan yang terkait. 
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2.3.4 Penghasilan 

Penghasilan merupakan kenaikan manfaat ekonomi di suatu periode karena 

adanya pemasukan kas atau penurunan kewajiban yang muncul atas pelaksanaan 

aktivitas normal perusahaan. Aktivitas tersebut seperti penjualan barang, 

penedapatan jasa, bunga, dividend, dan royalty (Martani, Siregarm & Wardhani, 

2015). 

2.3.5 Beban 

Beban ialah sejumlah biaya yang harus dibayar karena adanya pengeluaran 

kas atau aktiva dan munculnya kewajiban baru. Beban mempunyai tiga kategori 

besar, yakni: beban usaha, beban lain-lain, dan beban yang tidak terduga (Samryn, 

2014). 

 

2.4 Laporan Keuangan 

2.4.1 Laporan Posisi Keuangan 

Laporan ini mendeskripsikan posisi finansial suatu perusahaan (Hery, 

2015). Laporan ini berisi tentang sumber kekayaan perusahaan seperti kewajiban, 

jumlah ekuitas, dan sumber daya entitas (Samryn, 2014). 

2.4.2 Laporan Laba Rugi 

Laporan sistematis yang berisi penghasilan dan beban entitas di suatu 

periode. Laporan ini digunakan oleh para investor untuk investasi dan untuk 

menghitung keuntungan ataupun kerugian yang terjadi (Hery, 2015). 

2.4.3 Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan yang berisi ikhtisar-ikhtisar perubahan ekuitas yang dimiliki oleh 

pemilik dalam suatu periode. Ekuitas akan bertambah bila mempunyai laba bersih 

dan setoran awal modal, sedangkan ekuitas akan berkurang bila mempunyai prive 

dan rugi bersih (Hery, 2015). 

 

2.5 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem akuntansi sangat diperlukan dalam suatu usaha guna untuk 

mendapatkan informasi yang berguna dan efisien (Suryantara, 2014). Sistem 

akuntansi adalah sistem informasi yang dipakai oleh pemilik dalam mengelola 

perusahaan dengan unsur-unsur pokok sistem seperti: 
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1. Formulir 

Dokumen yang berguna dalam mendokumentasikan transaksi yang terjadi di 

perusahaan. Sebutan formulir lain yaitu dokumen, karena formulir ialah 

tempat untuk mencatat transaksi di dalam secarik kertas.  

2. Jurnal 

Merupakan proses pencacatan yang dipakai dalam mengklarifiksikan dan 

meringkas data finansial dengan lengkap menurut tanggal terjadinya. 

3. Buku besar 

Merupakan rangkuman catatan finansial yang sudah dicatat sebelumnya di 

jurnal. Buku besar ini berisi daftar akun yang dibutuhkan untuk menyajikan 

laporan finansial. 

4. Buku pembantu 

Ialah proses catatan akhir akuntansi sebab setelah data finansial akuntansi 

dicatat, maka akan dilanjutkan dengan penyajian laporan finansial. 

5. Laporan 

Merupakan bagian terakhir dari semua proses akuntansi yang mencakup 

laporan finansial dan akan digunakan untuk patokan mengenai kondisi 

keberlangsungan perusahaan. 
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