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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi diartikan suatu sajian dari laporan keuangan yang berasal dari 

suatu sistem informasi yang disasarkan kepada pihak yang mempunyai kepetingan 

pada kegiatan ekonomi dan situasi dari suatu usaha (Warren, Reeve, & Duchac, 

2015). Berpendapat serupa, Kartikahadi et al. (2016) menjelaskan bahwa akuntansi 

diartikan sebagai suatu sistem informasi keuangan yang mempunyai tujuan untuk 

menghasilkan serta melaporkan informasi yang relevan untuk berbagai pihak yang 

berkepentingan. Pihak yang berkepentingan tersebut adalah pemangku kepentingan 

yang terdiri dari internal dan eksternal. Akuntansi sangat diperlukan karena 

pemangku kepentingan memerlukan suatu dasar ataupun pegangan bagi para 

pemangku kepentingan dalam membuat keputusan dan akuntansi mempunyai hasil 

yang merupakan laporan keuangan sehingga laporan keuangan dijadikan salah satu 

landasan yang berpengaruh bagi para pemangku kepentingan dalam hal 

pengambilan keputusan untuk usaha atau bisnis dari para pemangku kepentingan. 

Selain itu, menurut Pulungan, Hasibuan, dan Haryono (2013), akuntansi 

merupakan proses mengidentifikasi, mencatat, dan juga mengkomunikasikan 

seluruh kejadian dalam ekonomi sebuah perusahaan atau organisasi untuk para 

pihak yang mempunyai kepentingan baik secara internal maupun eksternal. Selain 

itu, Kieso, Weygandt, dan Warfield (2016) pun menyatakan bahwa akuntansi terdiri 

atas 3 aktivitas dasar yaitu pengidentifikasian, mencatat, dan mengkomunikasikan 

peristiwa ekonomi suatu perusahaan pada pihak yang mempunyai kepentingan. 

Seluruh hasil dari kejadian aktivitas ekonomi ini akan dibentuk menjadi sebuah 

laporan keuangan. Laporan keuangan mencerminkan kinerja dari usaha 

bersangkutan, informasi mengenai posisi keuangan dari usaha, serta informasi-

informasi lainnya baik yang mempunyai hubungan dengan keuangan maupun non 

keuangan yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan. 

Jadi, akuntansi bisa didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang 

mampu menyediakan data atau informasi dalam bentuk laporan yang memiliki 
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hubungan terhadap keuangan suatu bisnis atau usaha yang ditujukan bagi para pihak 

yang memerlukan informasi tersebut serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari 

informasi tersebut akan dipergunakan menjadi landasan pengambilan keputusan 

bagi para pemangku kepentingan baik yang internal maupun eksternal (Kartikahadi 

et al., 2016) 

 

2.2 Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi merupakan sebuah alur proses data akuntansi mulai dari 

proses awal pembuatan hingga menciptakan laporan-laporan keuangan pada 

periode tertentu (Kieso et al., 2016), yang mana kebenarannya mampu untuk 

dipertanggungjawabkan, serta memiliki kesesuaian dengan standar akuntansi yang 

berlaku dari sisi prinsip, prosedur, metode, hingga pada teknik penyajian yang 

dipakai sehingga mampu untuk diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang 

membutuhkan hasil dari pengolahan informasi tersebut. Terdapat dua 

pengelompokkan akun di dalamnya yaitu akun riil dan juga akun nominal. Siklus 

akuntansi pada umumnya diawali dengan transaksi, dilanjutkan dengan pencatatan 

hingga pada penyusunan laporan keuangannya. Selanjutnya, saldo akhir dari 

seluruh akun nominal akan ditutup menggunakan jurnal pembalik (Suharli, 2006) 

terhadap akun riil, dan akun riil akan dibawa pada periode pelaporan selanjutnya. 

Berikut ini adalah uraian dari siklus akuntansi: 

2.2.1 Analisa Transaksi Bisnis 

Analisa transaksi bisnis merupakan salah satu tindakan permulaan untuk 

memahami dan mengetahui jenis transaksi apa yang telah terjadi pada periode 

akuntansi bersangkutan dan bagaimana transaksi ini diperlakukan dalam akuntansi.  

Sumber dari informasi transaksi tersebut dapat berupa nota-nota, faktur pembelian, 

nota rekon harian, nota belanja, dan lain-lain. 

2.2.2 Penjurnalan Transaksi 

Langkah selanjutnya setelah mengetahui dan memahami sifat dari 

transaksi yang terjadi, maka dilakukan jurnal. Menurut Kieso et al. (2016), jurnal 

adalah suatu proses pendokumentasian aktivitas ekonomi yang muncul serta 

aktivitas pada perusahaan yang mempunyai pengaruh pada struktur harta, 

kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Jurnal terbagi atas dua tipe, yakni jurnal umum 
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serta jurnal khusus. Setiap pembelian ataupun penjualan serta pembayaran dan 

penerimaan kas dilakukan penjurnalan pada jurnal khusus. Jurnal khusus terdiri atas 

jurnal pembelian, pengeluaran kas, jurnal penjualan dan juga penerimaan kas. 

Untuk transaksi umum yang tidak dapat dijurnal pada jurnal khusus seperti 

pengeluaran kas atas biaya dan sebagainya akan dilakukan jurnal pada jurnal 

umum.  

2.2.3 Melakukan Pencatatan dari Jurnal ke Buku Besar 

Setelah proses jurnal seluruh transaksi operasional telah dilakukan, maka 

seluruh transaksi yang terdapat di jurnal dipindahkan ke buku besar. Buku besar 

merupakan sebuah laporan per akun yang mengandung gabungan informasi seluruh 

transaksi per akun sehingga lebih mudah dalam melakukan perhitungan saldo akhir 

per akun. Selain itu, buku besar mempermudah pekerjaan pembuatan laporan 

keuangan. Penyusunan buku besar akan jauh lebih mudah dengan adanya bantuan 

nomor akun. Selain itu, terdapat berbagai prosedur memposting seperti berikut 

(Kieso et al., 2016):  

1. Keterangan yang diposting ke dalam kolom buku besar harus mengacu 

pada transaksi yang berasal dari jurnal, serasi dengan nama akun, jumlah 

dari debit ataupun kredit transaksi yang terjadi. 

2. Jumlah debit ataupun kredit dari transaksi yang terposting diberikan 

referensi yaitu nomor akun. 

2.2.4 Membuat Laporan Neraca Saldo Percobaan 

Seluruh data saldo akhir per akun dari buku besar dipindahkan ke laporan 

neraca saldo percobaan. Neraca saldo percobaan adalah sebuah laporan yang 

bersifat tidak final karena hanya berisikan pergerakan akun dari transaksi 

operasional. Berdasarkan penjelasan dari Kieso et al. (2016), saldo total dari debit 

dan kredit pada yang dipindahkan dari buku besar pada neraca saldo percobaan 

harus sama karena jika berbeda berarti terdapat kesalahan dalam posting ataupun 

jurnal. 

2.2.5 Melakukan Jurnal dan Pencatatan Penyesuaian 

Setiap akhir bulan, perusahaan akan melakukan perhitungan dan 

penyesuaian kembali biaya-biaya non operasional yang mungkin timbul pada 

periode bersangkutan serta biaya-biaya yang berhubungan dengan operasional 
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namun akan realisasi pembayaran akan terjadi di periode selanjutnya. Semua 

transaksi penyesuaian yang telah terjurnal akan dipindahkan kembali pada buku 

besar. 

2.2.6 Membuat Laporan Neraca Saldo Penyesuaian 

Laporan neraca saldo penyesuaian merupakan sebuah laporan yang 

meliputi seluruh data-data dari transaksi yang sudah timbul ataupun terjadi pada 

perusahaan atau bisnis pada periode bersangkutan yang sudah disesuaikan dengan 

komponen jurnal penyesuaian (Kieso et al., 2016). Laporan ini akan memudahkan 

dalam pembuatan laporan-laporan keuangan lainnya, seperti laporan laba rugi, 

laporan arus kas, laporan posisi keuangan, dan lain-lain.  

2.2.7 Membuat Laporan-laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang penting untuk suatu 

usaha. Hal tersebut dikarenakan laporan ini berisikan seluruh aktivitas kegiatan 

ekonomi perusaaan serta kinerja perusahaan yang mana diperlukan oleh pemangku 

kepentingan untuk membuat suatu keputusan bisnis. Laporan keuangan terbagi atas 

lima jenis laporan (Pulungan, Hasibuan, & Haryono, 2013), yaitu 

1. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi adalah sejenis laporan yang menampilkan data tentang 

pendapatan atau penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan pada 

periode bersangkutan serta besar biaya yang perusahaan keluarkan 

sehingga dihasilkan hasil bersih berupa laba ataupun rugi. Elemen pada 

laporan laba rugi ini terdiri atas pendapatan, harga pokok penjualan serta 

beban. 

2. Laporan Perubahan Modal 

Laporan perubahan modal merupakan suatu laporan yang merangkum data 

tentang pergerakan modal atau ekuitas dari sebuah bisnis atau usaha. 

Laporan ini terdiri atas modal dari awal periode, penambahan ataupun 

penarikan modal, serta laba atau rugi dari periode berjalan sehingga 

menghasilkan modal akhir. 

3. Laporan Posisi Keuangan 

Laporan posisi keuangan berisikan data informasi dari posisi dari 

keuangan perusahaan yang dilihat dari sisi harta, kewajiban dan modal. 
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Laporan ini menjadi salah laporan yang dipakai oleh para pemangku 

kepentingan dalam mengambil suatu putusan bisnis. Laporan ini memiliki 

dua tipe pelaporan, yaitu dapat berupa stafel dan skontro. 

4. Laporan Arus Kas 

Laoran arus kas merupakan laporan khusus yang menampilkan pergerakan 

dari kas suatu entitas atau perusahaan. Pergerakan kas ini berupa 

pemasukan dan juga pengeluaran kas. Laporan ini dibagi menjadi 3 

bagian, yaitu operasinal, investasi, dan juga pendanaan. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan ini digunakan sebagai informasi tambahan mengenai transaksi 

ataupun hal lainnya mengenai entitas atau perusahaan yang tidak dapat 

diperjelas secara detail atau rinci pada laporan keuangan lainnya. 

2.2.8 Melakukan Jurnal dan Pencatatan Transaksi Penutup 

Setelah laporan keuangan telah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan jurnal penutup atas akun nominal. Akun nominal ini terdiri atas 

pendapatan beserta biaya. Seluruh akun ini harus ditutup pada akun modal. Setelah 

jurnal penutup dilakukan, maka dilanjutkan dengan pencatatan pada buku besar. 

2.2.9 Membuat Laporan Neraca Saldo Penutup 

Setelah jurnal penutup telah dilaksanakan, maka akan dilakukan 

pembuatan laporan neraca saldo penutup. Neraca saldo penutup merupakan laporan 

penutup akhir periode akuntansi bersangkutan. Seluruh saldo pada akun neraca 

saldo penutup ini akan dijadikan sebagai saldo awal dari periode akuntansi yang 

selanjutnya. 

 

2.3 Elemen-elemen dalam Akuntansi 

Dalam kerangka kerja konseptual elemen laporan keuangan PSAK untuk 

pelaporan keuangan terdiri atas: 

2.3.1 Harta/Aset 

Aset merupakan manfaat ekonomik pada masa mendatang yang mampu 

memberi suatu kontribusi, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung 

terhadap arus kas dan juga setara kas terhadap entitas (Ikatan Akuntansi Indonesia, 
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2018). Pada umumnya, aset terbagi atas aset lancar, aset tetap, serta aset tak 

berwujud. 

2.3.2 Kewajiban/Liabilitas 

Kewajiban atau liabilitas merupakan pengorbanan yang memiliki 

kemungkinan untuk terjadi di masa mendatang dari manfaat ekonomi yang terjadi 

diakibatkan oleh kewajiban yang terjadi pada saat ini (Ikatan Akuntansi Indonesia, 

2018). Kewajiban atau liabilitas terbagi atas dua tipe, yaitu liabilitas atau kewajiban 

jangka panjang dan kewajiban atau liabilitas jangka pendek. 

2.3.3 Ekuitas 

Ekuitas adalah sumber daya, modal atau kekayaan dari suatu entitas atau 

perusahaan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018). Dalam persamaan dasar akuntansi, 

ekuitas merupakan selisih dari jumlah harta atau aset dengan jumlah kewajiban atau 

liabilitas. Selain itu, ekuitas juga merupakan porsi ataupun bagian kepemilikan dari 

kepentingan pemilik usaha ataupun hak perusahaan pada jumlah aset perusahaan 

tersebut. 

2.3.4 Pendapatan 

Pada umumnya, pendapatan dapat didefinisikan sebagai total penghasilan 

yang perusahaan terima dari kegiatan atau aktivitas operasional dan non operasional 

baik dalam hal penjualan produk maupun jasa. Pendapatan operasional diperoleh 

dari seluruh aktivitas penjualan jasa atau produk yang menjadi fokus utama dari 

perusahaan yang bersangkutan, sedangkan pendapatan non operasional didapatkan 

dari pendapatan lain seperti bunga tabungan bank atau transaksi pendapatan lainnya 

yang bukan kegiatan utama dari perusahaan.  

2.3.5 Beban 

Beban merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan dari perusahaan yang 

mengakibatkan turunnya nilai ekonomi yaitu berkurangnya aktiva atau pengeluaran 

kas (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018). Beban juga dapat dikatakan sebagai 

penunjang pendapatan, karena pendapatan akan dapat dihasilkan akibat dari beban 

yang telah dinikmati oleh perusahaan. 
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2.4 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi adalah suatu rangkaian proses pengungkapan 

kondisi ekonomi atau keuangan dari sebuah perusahaan dengan akurat dan tepat 

kepada para pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi 

ini berkedudukan penting untuk sebuah usaha. Menurut Mulyadi (2016), 

menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi adalah pengorganisasian dari 

formulir, pencatatan, serta laporan yang telah disusun dengan sedemikian rupa yang 

mmiliki tujuan untuk mempersiapkan seluruh informasi yang dibutuhkan bagi para 

pihak manajemen untuk  mengelola usaha. 

Menurut Simkin, Rose, dan Norman (2018), sistem informasi akuntansi 

dapat dijelaskan sebagai suatu proses pengelompokkan data yang dimasukkan 

hingga pada menghasilkan suatu informasi yang berguna serta relevan sebagai 

bahan penilaian dalam mengambil keputusan yang mempunyai hubungan dengan 

usaha. Sistem informasi akuntansi memberi manfaat antara lain: 

1. Meningkatkan pengendalian internal perusahaan. 

2. Menyajikan informasi akuntansi yang tepat waktu serta akurat. 

3. Meningkatkan kualitas laporan 

4. Meningkatkan efisiensi kinerja bisnis 

Selain itu, umumnya fungsi dari sistem informasi akuntansi adalah seperti 

berikut: 

1. Menghimpun dan menjadi media penyimpanan data transaksi perusahaan. 

2. Mengolah data transaksi menjadi suatu informasi yang bisa digunakan 

untuk perencanaan atau pembuatan keputusan bisnis. 

3. Efisiensi waktu dan biaya dari kinerja keuangan 

4. Pengawasan kepada aktivitas perusahaan akan lebih efektif 

 

2.5 SAK EMKM 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2016), Entitas mikro, kecil, dan 

menengah (EMKM) merupakan entitas tanpa akuntanbilitas publik yang signifikan, 

yang sebagaimana terdefinisikan pada Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas 

Tanpa Akuntanbilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria 

usaha mikro, kecil dan menengah yang sebagaimana sudah diatur di dalam 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang setidaknya selama 

dua tahun berturut-turut” 

Terdapat sejumlah tiga laporan keuangan yang sedikitnya wajib dimiliki 

oleh sebuah EMKM yaitu sebagai berikut: 

1. Laporan Posisi Keuangan Pada Akhir Periode 

Laporan posisi keuangan berisikan data informasi dari posisi dari 

keuangan perusahaan yang dilihat dari sisi harta, kewajiban dan modal. 

Mengacu pada SAK EMKM, laporan posisi keuangan meliputi akun-akun 

berikut ini: 

a. Kas dan setara kas 

b. Piutang 

c. Persediaan 

d. Aset tetap 

e. Utang usaha 

f. Utang bank 

g. Ekuitas 

2. Laporan Laba Rugi Selama Periode 

Laporan laba rugi adalah sejenis laporan yang menampilkan data tentang 

pendapatan atau penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan pada 

periode bersangkutan serta besar biaya yang perusahaan keluarkan 

sehingga dihasilkan hasil bersih berupa laba ataupun rugi. Mengacu 

kepada SAK EMKM, laporan laba rugi meliputi akun-akun seperti berikut 

ini: 

a. Pendapatan 

b. Beban Keuangan 

c. Beban Pajak 

3. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan ini digunakan sebagai tambahan informasi mengenai transaksi 

ataupun hal lainnya mengenai entitas atau perusahaan yang tidak dapat 

diperjelas secara detail atau rinci pada laporan keuangan lainnya. 

Mengarah kepada SAK EMKM, catatan atas laporan keuangan berisikan 

beberapa hal berikut: 

Mur Hadiyanto, Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi Berbasis Microsoft Access pada Royale Pet Shop And Care. 
UIB Repository©2020



14 
 

Universitas Internasional Batam 

 

a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai 

pada ED SAK EMKM. 

b. Ikhtisar kebijakan akuntansi. 

c. Informasi tambahan serta rincian akun tertentu yang menjelaskan 

transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi 

pengguna untuk dapat memahami laporan keuangan. 
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