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2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi ialah penyedia informasi yang bertujuan untuk keperluan 

pengguna laporan dalam mengambil keputusan dimana informasinya mengenai 

kinerja dan posisi perusahaan Leiwy (2015). Manfaat yang terkandung di dalam 

pengertian akuntansi meliputi pencatatan, pengukuran, pemantauan, komunikasi, 

pengklasifikasian, penilaian kerja, pengurusan serta pengambilan keputusan. 

 Kieso dan Weygandt (2004) mengemukakan bahwa akuntansi dapat 

dijabarkan menjadi tiga karakteristik yakni penilaian, pengenalan, serta 

pengkomunikasian mengenai informasi dalam keuangan yang ditujukan untuk 

pengguna yang memiliki kepentingan. Informasi mengenai seluruh aktivitas yang 

ada dikeuangan manajemen pada sebuah perusahaan dibentuk dan dihasilkan 

melalui kompetensi dalam melakukan pelancaran serta mengklasifikasi 

pencatatannya. 

 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

Definisi sistem informasi akuntansi menurut Bodnar dan Hopwood (2008) 

ialah sekumpulan pencatatan serta tempat penyimpanan semua informasi yang 

terkait dengan laporan keuangan yang berfungsi untuk mengambil keputusan pada 

sebuah perusahaan. Fungsi dari sistem informasi akuntansi juga meliputi 

pengalihan data yang ada pada laporan keuangan yang digunakan untuk para 

pengguna atas informasinya. 

Susanto (2017) mengemukakan bahwasannya sistem informasi akuntansi 

telah memenuhi empat kualitas yang meliputi: akurat, lengkap, tepat waktu dan 

relevan. Perancangan sistem informasi akuntansi ditujukan guna mengolah 

bermacam-macam data akuntansi menjadi sebuah informasi akuntansi. Pihak 

internal dan eksternal memanfaatkan informasi untuk mengurangkan resiko dalam 

mengambil keputusan. Susanto (2017) menjabarkan tiga manfaat sistem informasi 

yang berhubungan satu sama yang lain yang meliputi: 

1. Menunjang aktivitas perusahaan. 
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2. Menunjang suatu usaha dalam menentukan keputusan. 

3. Mendukung mengenai masalah kewajiban dalam kelola perusahaan. 

 Sistem ini menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk mempermudah 

manajemen supaya sebuah sistem yang terdapat di usaha bisa beroperasi dengan 

lancer. Rudianto (2009) mengatakan bahwasannya pencatatan yang berbasis 

akrual yang mengakui pencatatan transaksi metode ini biasanya dijalankan oleh 

perusahaan. 

 

2.3 Siklus Akuntansi 

Musmini (2013) mengemukakan bahwa arti dari akuntansi ialah aktivitas 

memproses, mengumpulkan dan mengidentifikasi dan mengomunikasikan 

informasi mengenai ekonomi yang bersangkutan dengan keuangan yang ada pada 

sebuah bisnis. Langkah dalam siklus akuntansi dimulai dengan menganalisa 

transaksi keuangan dan mencatat transaksi yang terjadi kedalam jurnal, kemudian 

dilakukannya posting kebuku besar, dan tersusunlah laporan keuangan. Laporan 

seperti laporan perubahan perubahan modal, laba dan rugi pada usaha, perubahan 

modal, posisi keuangan serta arus kas ialah hasil dari awal pencatatan akuntansi. 

Tujuan dari dirancangnya laporan yang tertera diatas ialah untuk memberikan 

informasi kepada pengguna yang membutuhkannya serta kepada manajer suatu 

perusahaan untuk menentukan keputusan. 

 Hery (2014) menyatakan bahwasannya siklus akuntansi ialah semua 

transaksi pada perusahaan yang telah terjadi, dimana diawali melalui tahap 

memproseskan dan menganalisa data terlebih dahulu yang bertujuan untuk 

melakukan pencatatan ke dalam jurnal setelah dilakukannya identifikasi data. 

Cara-cara yang ada disiklus akuntansi menurut (Hery, 2014) meliputi: 

1. Sebelum melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, perlu adanya 

analisa dokumen yang mendukung transaksi tersebut. 

2. Transaksi yang terjadi dan telah dilakukannya pencatatan kedalam jurnal, 

akan dicatat ke buku besar melalui posting. 

3. Saldo yang terdapat pada rekening di dalam buku besar akan dilakukan 

pemindahan yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa semua nilai yang 

ada di akun saldonya debit dan kredit sama. 
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4. Melakukan analisa mengenai penyesuaian yang terjadi pada suatu 

periode untuk melakukan pencatatan kedalam jurnal penyesuaian. 

5. Melakukan posting pada tiap-tiap jurnal ke buku besarnya. 

6. Membuat neraca lajur yang memiliki tujuan untuk menunjang proses 

dalam menyusun sebuah laporan keuangan. 

7. Melakukan pembuatan jurnal penutup. 

8. Melakukan posting tiap-tiap jurnal penutup ke dalam akun yang ada di 

buku besar. 

9. Membuat neraca saldo setelah penutupan. 

10. Melakukan jurnal pembalik yang akan lanjut ke periode berikut. 

 

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi, Sumber: Hery, 2014. 

 

2.4 Pencatatan Akuntansi 

Menurut Warren (2005), pengertian dari sistem pencatatan akuntansi 

ialah sebuah teknik dalam menggabungkan serta menyediakan informasi 

mengenai aktivitas operasional pada perusahaan serta kondisi keuangan pada 

perusahaan. Pencatatan akuntansi sendiri dipecahkan menjadi dua cara, yakni 

pencatatan manual dan komputerisasi transaksi yang berguna dalam melakukan 

pelaporan mengenai informasi pada manajemen keuangan secara tepat waktu. 

Victoria. Perancangan dan Pencatatan Sistem Akuntansi pada CV. Skale Design Interior. 
UIB Repository©2020



8 

 

Universitas Internasional Batam 

Sistem pencatatan akuntansi dimanfaatkan pada sebuah komposisi yang 

tertera dilaporan yang mengatur untuk menyediakan sebuah informasi mengenai 

keuangan yang dibutuhkan bagian manajemen supaya bisa memudahkan dalam 

mengelola sebuah perusahaan, dengan demikian dapat dikatakan bahwasannya 

sistem akuntansi ialah sebuah perlatan yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan 

data-data yang berkaitan dengan semua transaksi yang terjadi pada perusahaan 

(Mulyadi, 2016). 

Sistem pencatatan akuntansi memiliki dua macam yakni cash basis dan 

accrual basis. Cash basis ialah teknik yang melaksanakan pencatatan arus kas 

keluar masuk di periode terjadinya sedangkan accrual basis ialah teknik yang 

melakukan pencatatan pada pendapatan dan pengeluaran setiap terjadinya 

transaksi dalam suatu periode walaupun perusahaan belum menerima atau 

mengeluarkan kas. Misalnya, cek yang ditulis pada bulan April untuk utilitas 

bulan Maret akan muncul sebagai pengeluaran bulan Maret berdasarkan metode 

accrual basis dan sebagai pengeluaran bulan April berdasarkan metode cash basis. 

 

2.5 Laporan Keuangan 

Pengertian dari laporan keuangan ialah hasil dari mencatat dan 

menganalisa informasi mengenai keuangan pada suatu periode yang bertujuan 

untuk membagikan cerminan pada kinerja sebuah perusahaan. Laporan keuangan 

dapat dikatakan penting dalam membagikan informasi mengenai arus masuk dan 

keluarnya masalah keuangan pada sebuah perusahaan. Kegunaan dari laporan 

keuangan bagi pengguna ialah untuk menduga, menilai dan membandingkan 

akibat keuangan yang terbentuk dari dilakukannya pengambilan keputusan.  

Manfaat dari melaporkan informasi yang dihasilkan melalui mencatat 

transaksi tidak hanya terdiri dari informasi mengenai seluruh aspek yang bersifat 

kuantitatif, serta juga memuat informasi lainnya yang perlu diketahui oleh 

pengguna. Informasi yang diberikan harus bersifat factual dan dapat dilakukan 

penilaian yang objektif. Menurut Riswan & Kesuma (2014), informasi atas kinerja 

pada suatu perusahaan diliputi  kedalam laporan keuangan dibagi menjadi laporan 

laba dan rugi, posisi keuangan, dan laporan lainnya. 

 

Victoria. Perancangan dan Pencatatan Sistem Akuntansi pada CV. Skale Design Interior. 
UIB Repository©2020



9 

 

Universitas Internasional Batam 

1. Laporan Posisi Keuangan 

Pada laporan posisi keuangan terdiri atas informasi mengenai aset, 

liabilitas dan ekuitas yang berguna diakhir suatu periode laporan yang disusun 

kedalam laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan berisi pos kas, 

persediaan, hutang usaha, hutang bank, piutang usaha, aset tetap, ekuitas dan 

setara kas. Akun yang merupakan komponen dari akun yang disediakan di laporan 

posisi keuangan jika terjadinya penyediaan dapat membagikan penyedia yang 

jelas dalam menafsirkan posisi keuangan pada sebuah perusahaan. Pada SAK 

EMKM 2016, tidak terdapat dan tidak ditentukan format khusus mengenai tata 

cara menyusun seluruh akun yang digunakan untuk melaporkan posisi keuangan. 

Rangkaian dalam penyusunan seluruh akun bisa dilaksanakan berdasarkan 

rangkaian yang akan jatuh tempo untuk liabilitas serta tahap likuiditas pada aset. 

2. Laporan Laba Rugi 

Menurut Munawir (2010), laporan laba rugi memiliki makna sebagai 

laporan yang sistematis dimana isinya terdiri atas relasi antara beban, penghasilan, 

serta laba atau rugi pada perusahaan yang diperoleh melalui periode yang telah 

ditentukan. Informasi terkait dengan operasi pada perusahaan dalam jangka waktu 

akuntansi dikaitkan dengan hasil-hasil dan beban yang disediakan dilaporan laba 

atau rugi untuk mendapatkan informasi mengenai laba rugi bersih yang diterima 

oleh suatu perusahaan telah dijelaskan didalam SAK EMKM.  Terancangnya 

laporan ini diharapkan dapat menunjang pengguna yang membutuhkan informasi 

untuk melakukan prediksi aktivitas operasi yang ada pada perusahaan di periode 

kedepan. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

 Kieso, Weygandt, & Kimmel (2015) mengatakan bahwasannya 

rangkuman terkait informasi keuangan  mengenai perubahan ekuitas yang terjadi 

di pemilik perusahaan di periode yang telah ditentukan bisa didapatkan melalui 

laporan ini. SAK EMKM 2016 tidak mewajibkan adanya laporan ini. 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan ini menjabarkan penjelasan tentang aliran kas keluar masuk 

yang telah ditentukan disuatu periode. Ada 3 aktivitas utama yang terdapat 

dilaporan arus kas yakni aktivitas operasional, investasi dan finansial.  Kieso, 
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Weygandt, & Kimmel (2015) menyatakan bahwasannya informasi mengenai 

laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keterampilan yang 

ada disebuah perusahaan behubungan dengan seluruh kewajibannya. SAK 

EMKM tidak mewajibkan disediakannya laporan arus kas, serupa dengan laporan 

perubahan ekuitas.  

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Informasi penting terkait pemberitahuan atas keuangan yang tidak 

dijabarkan kedalam laporan keuangan akan dijabarkan kedalam catatan laporan 

keuangan. SAK EMKM menentukan penetapan pada informasi laporan keuangan 

yang berlaku, perincian dan informasi tambahan, serta ikhtisar prosedur akuntansi  

pada sebuah akun yang berkait bersama transaksi yang bersifat yang menafsirkan 

informasi atas laporan keuangan. 
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