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TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Pencatatan Akuntansi 

2.1.1 Pengertian Akuntansi 

Dalam penelitiannya Leiwy (2013), menyebutkan bahwa akuntansi 

merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menghasilkan 

informasi tentang kondisi serta sebagai barometer untuk mengukur kinerja pelaku 

usaha, yang selanjutnya informasi tersebut akan dipakai saat akan melakukan 

pengambilan keputusan oleh pengguna laporan. Sesuai pengertian diatas dapat di 

ambil kesimpulan bahwa akuntansi berguna untuk mencatat, pengklasikasian, 

pengukuran, pengurusan, pengendalian, dan komunikasi. 

Menurut  Kieso et al., (2015), akuntansi terbagi menjadi beberapa 

tahapan yakni identifikasi, pencatatan dan informasi atas kejadian ekonomi 

terhadap pihak yang memiliki kepentingan. 

Proses identifikasi dilakukan berdasarkan jenis usaha dan dicatat dalam 

satuan mata uang. Dari hasil tersebut akan dijadikan informasi yang berupa 

laporan keuangan yang kemudian akan dipakai oleh pihk-pihak yang memiliki 

kepentingan. 

2.1.2 Siklus Akuntansi 

Menurut  Kieso et al., (2015), siklus akuntansi diawali dengan 

menganalisa dan mengelompokkan transaksi-transaksi, kemudian membuat 

sebuah laporan keuangan, tahap terakhir yaitu membuat neraca saldo. Dibawah ini 

adalah siklus akuntansi: 
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Gambar 1 Siklus Akuntansi, sumber: Kieso et al., (2015) 

 

2.2 Sistem Pelaporan Akuntansi 

2.2.1 Komponen Laporan Keuangan 

Menurut Kieso et al., (2015), ada elemen-elemen yang perlu dilampirkan 

oleh entitas: 

a. Laporan Posisi Keuangan 

 Laporan posisi keuangan yang sesuai harus mencakup kas dan setara kas, 

piutang, persediaan, asset tetap, utang, serta modal. (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2018). Karena ini sesuai dengan SAK EMKM yang 

digunakan. 

b. Laporan Laba Rugi 

 Dalam pembukuan lab rugi dijabarkan informasi tentang keadaan 

keuangan usaha. Baik untung maupun rugi. Berdasarkan SAK EMKM, 

laporan laba rugi minimal mencakup pos pendapatan, beban keuangan, 

dan beban pajak (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).  
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c. Laporan Perubahan Ekuitas 

 Tujuan dilakukannya pembuatan laporan perubahan modal adalah untuk 

mengetahui keadaan perusahaan. Dalam SAK EMKM, laporan keuangan 

yang lengkap tidak wajib menampilkan laporan perubahan ekuitas 

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). 

d. Laporan Arus Kas 

 Pada laporan ini ditunjukkan semua hal yang berkaitan dengan kas. 

Dalam SAK EMKM, laporan keuangan yang lengkap wajib 

menampilkan laporan arus kas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). 

e. Catatan atas Laporan Keuangan 

 Yaitu laporan yang menyediakan rincian mengenai informasi keuangan 

lainnya yang belum ada dilaporan lainnya Ikatan Akuntan Indonesia 

(2018).  

 

2.3 Sistem Informasi Akuntansi 

Romney & Steinbart (2015), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 

sistem informasi akuntansi merupakan tahapan pengumpulan data, melakukan 

pencatatan, menyimpanan serta mengolah data dan menghasilkan informasi yang 

berguna pemilik usaha.  

 

2.4 Sistem Pengendalian Internal 

Messier (2014), menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan 

suatu sistem yang dibuat oleh pihak manajemen agar tersedianya jaminan atas 

pencapaian yang telah didapat. Terdapat lima elemen yang menjadi dasar 

pengendalian internal berdasarkan kerangka pengendalian COSO (Warren et al., 

2014). Berikut elemen-elemen tersebut; 

a. Lingkungan Pengendalian/Control Environment 

 Pengendalian yang didalamnya terdapat beberapa standar, prosedur, dan 

kerangka yang menjadi acuan agar terlaksananya sebuah pengendalian 

yang baik. 

b. Penilaian risiko/Risk Assessment 
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 Penilaian ini akan menjadi acuan bagaimana perusahaan mengelola 

organisasinya sehingga manajemen harus bisa mengetahui serta 

memperhatikan dampak dari keputusan yang telah diambil. 

c. Pengendalian aktivitas/Control Activities  

 Pelaku usaha harus menerapkan prosedur pengendalian agar 

mendapatkan standar yang baik. Sehingga dengan cara tersebut 

perusahaan bisa mendapatkan tujuan yang diharapkan. 

d. Informasi dan komunikasi/Information and Communication 

 interaksi perlu dilakukan agar memperoleh informasi dan bisa 

memberikan informasi kepada pihak luar tentang keadaan perusahaan. 

Serta diperlukan dalam pengendalian internal perusahaan 

e. Kegiatan Pemantauan 

 Sistem pengendalian dapat dilihat secara berkala yaitu dengan evaluasi-

evaluasi tertentu. Dengan cara ini  pengendalian internal bisa mencari 

letak kelemahannya serta mencara solusinya.  
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