
 
 

7  Universitas Internasional Batam 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Definisi Akuntansi 

Akuntansi dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan mencatat, 

mengelompokkan, mengklasifikasi, mengelola, meringkas, dan menyajikan 

transaksi serta data finansial sehingga menghasilkan informasi yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

Samryn (2014) berpendapat bahwa akuntansi secara umum merupakan sebuah 

sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi 

informasi keuangan. Setiap rangkaian dari kegiatan tersebut harus disertai 

dokumen berupa bukti transaksi yang valid hingga dapat menghasilkan informasi 

keuangan. 

Akuntansi merupakan sebuah siklus, yang dalam penyusunannya berjalan 

secara sistematis dimulai dari menganalisa, mencatat transaksi hingga 

menghasilkan sebuah laporan keuangan. Aktivitas tersebut tidak berhenti pada 

laporan keuangan, tetapi dilanjutkan dengan melakukan jurnal penutup sebagai 

proses persiapan untuk kegiatan akuntansi periode selanjutnya dan kemudian 

proses tersebut diulang lagi dari kegiatan menganalisa transaksi. Setiap aktivitas 

akuntansi dilakukan secara berulang sehingga disebut sebagai sebuah siklus 

akuntansi. Setiap perusahaan memiliki siklus akuntansi yang dimulai dan selesai 

dalam satu periode, periode akuntansi antar perusahaan dapat bervariasi 

tergantung pada faktor-faktor tertentu tetapi umumnya adalah periode tahunan.  

Secara umum, akuntansi berfungsi untuk menyajikan informasi mengenai 

keuangan yang ada pada sebuah perusahaan. Informasi tersebut dapat memberikan 

data mengenai perubahan dan kinerja yang terjadi dalam periode tertentu. Dengan 

demikian, tujuan dari akuntansi adalah sebagai berikut: 

1. Membantu pembaca laporan dalam memperkirakan potensi yang dimiliki 

oleh perusahaan. 

2. Menyajikan saldo mengenai aset, utang, dan ekuitas perusahaan. 

3. Menyajikan informasi yang akurat mengenai sumber daya ekonomi 

perusahaan yang muncul dari aktivitas untuk memperoleh laba.
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4. Membantu pembaca laporan dalam memperkirakan potensi yang dimiliki 

oleh perusahaan. 

5. Mengungkapkan informasi penting lainnya yang dibutuhkan oleh 

pemangku kepentingan perusahaan. 

 
2.2 Pencatatan Akuntansi 

Dalam pencatatannya akuntansi selalu mengikuti persamaan dasar 

akuntansi. Persamaan tersebut menunjukkan hubungan antara aset, kewajiban dan 

juga modal yang dikuasai perusahaan. Persamaan tersebut menjadi dasar dari 

pembukuan berpasangan (double entry). Harrison et al (2012) menjabarkan 

penjelasan persamaan dasar akuntansi dalam rumus berikut: 

ASET = LIABILITAS + EKUITAS 
Persamaan akuntansi akan selalu seimbang karena transaksi yang 

mengubah nominal aset harus disertai juga pada kewajiban ataupun modal. 

Adapun unsur-unsur pada akuntansi disajikan sebagai berikut: 

1. Aset 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki sebuah 

entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat 

memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Pada praktiknya, nilai dari 

sumber daya ekonomi tersebut haruslah dapat diukur dengan ukuran mata 

uang. 

2. Liabilitas 

Liabilitas adalah kemungkinan penurunan nilai manfaat ekonomi yang 

muncul dari kejadian di masa kini dan masa lampau. 

3. Ekuitas 

Ekuitas merupakan sisa kepemilikan dari total aset perusahaan setelah 

diselisihkan dengan seluruh kewajibannya. Secara umum ekuitas terdiri 

dari setoran pemilik dan jumlah laba yang ditahan perusahaan. 
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4. Pendapatan 

Pendapatan adalah peningkatan pada aset perusahaan akibat transaksi 

penjualan produk maupun jasa dalam rangka menjalankan kegiatan usaha 

dari perusahaan. 

5. Beban 

Beban adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk 

memperoleh barang atau jasa yang digunakan dalam usaha perusahaan 

dan bermanfaat pada suatu periode tertentu. 

 

2.3 Laporan Keuangan 
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari serangkaian proses 

pengerjaan akuntansi. Laporan mengklasifikasikan data transaksi dalam bentuk 

yang lebih rapi dan mudah dipahami oleh pembaca laporan keuangan.  

Kartikahadi, Sinaga, Syamsul, Siregar, & Wahyuni (2016) menjelaskan bahwa 

laporan keuangan adalah media utama bagi suatu entitas untuk 

mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku 

kepentingan seperti: pemegang saham, kreditur, serikat pekerja, badan 

pemerintahan, dan manajemen. 

Tujuan umum dari aktivitas pelaporan keuangan adalah menyajikan data 

dan informasi yang berkaitan dengan keuangan sebuah entitas kepada pembaca 

laporan keuangan. Pembaca laporan keuangan bisa saja berasal dari internal 

perusahaan seperti direktur, manajer, dan karyawan atau pun berasal dari pihak 

eksternal perusahaan seperti calon investor, kreditur, masyarakat, serta pemerintah. 

Baik dari pihak internal maupun pihak eksternal memakai informasi akuntansi 

tersebut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. 

Laporan keuangan berkualitas baik harus memenuhi kriteria karakteristik 

kualitatif pada laporan keuangan. Karakteristik tersebut adalah tanda khas yang 

diperlukan agar sebuah laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya dalam 

penyampaian informasi. Dua kualitas fundamental yang harus dipenuhi dalam 

penyajian laporan keuangan adalah informasi yang relevan (relevance) dan juga 

penyajian secara jujur (faithful representation). 
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Untuk dapat memberikan manfaat yang efektif, laporan keuangan 

haruslah relevan dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Sebuah informasi 

keuangan dikatakan memiliki kualitas yang relevan apabila penyampaiannya 

memberikan pengaruh bagi pengambilan keputusan oleh pengguna dan juga 

membantu dalam memberikan penilaian atau pun evaluasi peristiwa masa lalu, 

kondisi sekarang, serta prediksi ke depannya. Informasi mengenai posisi keuangan 

sebuah perusahaan seringkali dijadikan sebagai acuan dalam memprediksi kinerja 

masa depan. Di dalam sebuah informasi yang relevan terdapat unsur prediksi, 

penegasan, dan juga tingkat materialitas yang digunakan. 

Laporan keuangan yang memenuhi karakteristik penyajian jujur adalah 

laporan keuangan yang mencantumkan dan mendeskripsikan kenyataan yang telah 

terjadi. Informasi yang disampaikan haruslah lengkap dan disajikan secara netral 

tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun karena laporan tersebut diarahkan 

kepada kebutuhan umum pengguna. Informasi- informasi yang terdapat 

didalamnya dinilai akurat apabila bebas dari kondisi salah saji yang material. 

Secara umum, laporan keuangan terdiri dari: 

1. Laporan Posisi Keuangan 
Laporan posisi keuangan atau biasa disebut sebagai neraca 

menggambarkan kondisi keuangan sebuah perusahaan pada tanggal 

tertentu. Laporan tersebut hanya menyajikan akun riil perusahaan yang 

terdiri dari harta, liabilitas, dan ekuitas. 
2. Laporan Rugi Laba 

Laporan rugi laba menggambarkan pencapaian ataupun kinerja sebuah 

perusahaan selama periode waktu tertentu, misalnya satu bulan, tiga 

bulan, maupun satu tahun. Akun yang terdapat pada laporan ini adalah 

akun nominal. Perusahaan memperoleh laba ketika jumlah pendapatan 

melebihi jumlah beban sedangkan perusahaan akan mengalami kerugian 

jika jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah beban. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 
Laporan perubahan ekuitas berisi aktivitas-aktivitas yang menyebabkan 

perubahan pada nilai ekuitas pemilik. Ekuitas dapat diperoleh dari dua 
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sumber, yaitu investasi dari pemilik maupun laba yang diperoleh dan 

dipertahankan dalam bisnis. 
4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas memberikan informasi mengenai aliran kas masuk dan 

kas keluar perusahaan dari aktivitas operasi, investasi, maupun 

pendanaan. Laporan arus kas biasanya digunakan manajemen untuk 

mengevaluasi kegiatan operasi periode sebelumnya, merencanakan 

kegiatan investasi di masa depan atau pun memperhatikan aspek 

pendanaan bagi perusahaan. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 
Berisi penjelasan kebijakan akuntansi dan informasi penting lainnya. 

Tujuan dari catatan ini adalah untuk mengungkapkan penjelasan lebih 

rinci mengenai bagian-bagian dari laporan lainnya agar pembaca dapat 

memahaminya dengan mudah 
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