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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi adalah sistem keuangan yang mengindetifikasi, 

mengkomunikasi, dan mencatat kegiatan ekonomi dari suatu organisasi kemudian 

menginformasikan kepada pihak yang berkepentingan. AICPA menyatakan 

akuntansi adalah suatu jasa yang berfungsi  sebagai alat mencatat, alat 

menggolongkan dan mengiktisaran suatu transaksi yang digunakan untuk 

pengambilan suatu keputusan ekonomi (Kieso, Weygandt & Warfield, 2011). 

Secara umum, akuntansi merupakan peristiwa ekonomi yang memiliki 

empat aktivitas yang mendasarinya berupa pengindetifikasi informasi untuk 

melakukan pencatatan, pergolongan, pelaporan dan mengelola informasi yang 

dijadikan sebagai alat komunikasi suatu peristiwa ekonomi di perusahaan untuk 

pengambilan keputusan selanjutnya. Laporan ini akan berfungsi untuk 

mempermudah toko dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian informasi 

atas laporan keuangan yang diperlukan. 

 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

SIA merupakan sistem informasi akuntansi yang digunakan unutk 

menkontrol segala sesuatu yang berhubungan dengan akuntansi (Rochmawati & 

Windana, 2014). Secara umum, SIA merupakan suatu metode untuk mengelola 

data dan menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan oleh pihak manajemen 

untuk proses pengontrolan perusahaan. 

Menurut Rochmawati dan Windana (2014) beberapa faktor yang harus 

diperhatikan dalam penyusunan sistem informasi, yaitu : 

1. Cepat yang berarti sistem informasi harus dapat menyajikan laporan 

dengan cepat dan tepat waktu. 

2. Aman yang berarti sistem informasi dapat menjamin keamanan 

kerahasiaan data milik perusahaan. 

3. Murah yang berarti pengeluaran biaya penyediaan sistem harus dikontrol 

agar tidak mahal dan dapat dipakai oleh banyak kalangan UMKM. 
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2.3 Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi merupakan kegiatan yang dilakukan secara teratur dan 

terus menerus dalam suatu periode akuntansi (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 

2012). Proses siklus akuntansi dimulai dari pengindetifikasi dan mencatat 

transaksi, penjurnalan, proses pembekuan transaksi, pengiktisaran pada neraca 

saldo, penyesuaian, dan diakhiri dengan penyajian laporan keuangan. 

 

Gambar 1 Siklus akuntansi, sumber: Kieso et al., 2011. 

Berikut Urutan siklus akuntansi: 

1. Mengidentifikasi dan pencatatan transaksi, aktivitas pertama yang 

dilakukan pada siklus akuntansi, yaitu menganalisa semua transaksi 

perusahaan. 

2. Jurnal dan transaksi perusahaan ke suatu akun transaksi. 
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3. Posting ledger, merupakan aktivitas pemindahan akun yang telah di 

jurnal kedalam buku besar. 

4. Neraca saldo, merupakan aktivitas peninjauan ulang seluruh daftar akun 

perusahaan. 

5. Jurnal penyesuaian, merupakan aktivitas pencatatan unutk menyesuaikan 

suatu kejadian pada akhir periode dengan memperhitungkan pemasukan 

pendapatan dan pengeluaran biaya selama periode yang berlangsung. 

6. Laporan keuangan, merupakan pencatatan akuntansi yang telah 

dilakukan selama periode berlangsung untuk menghasilkan laporan. 

7. Jurnal penutup, merupakan aktivitas penutupan akun pendapatan dan 

beban perusahaan untuk dipakai pada periode berikutnya. 

 

2.4 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan umumnya menyajikan laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan (Kieso et al., 2011). Berikut 

penjelasan mengenai masing-masing laporan: 

1. Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi merupakan penguraian usaha perusahaan yang dimana 

laporan keuangan terdapat pendapatan yang dihasilkan pada suatu periode usaha 

dan dikurangi oleh jumlah pengeluaran biaya yang dikeluarkan pada suatu periode 

usaha. Perselisihan dari pemasukan pendapatan dan pengeluaran biaya yang 

dikeluarkan disebut sebagai laba rugi usaha. 

2. Laporan neraca 

Laporan neraca menyajikan kondisi dan posisi keuangan usaha pada suatu periode 

yangberupa posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas milik perusahaan. 

 

3. Laporan perubahan ekuitas 

Laporan perubahan modal menyajikan informasi laporan modal yang 

mengalami perubahan pada suatu periode yang diakibatkan oleh pengambilan 

pribadi pemilik toko dan penambahan / pengurangan modal atas laba rugi usaha. 
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2.5 Sistem Pencatatan Akuntansi 

Pencatatan dalam akuntansi merupakan tahap selanjutnya dari 

pengindetifikasi transaksi keuangan selesai kemudian dicatat dalam akun masing-

masing yang memiliki saldo debit dan kredit. Terdapat 5 (lima) akun umum yang 

digunakan dalam pencatatan akuntansi, sebagai berikut: 

1. Aktiva atau aset yang merupakan harta atau hak yang dimiliki. 

2. Hutang yang merupakan kewajiban yang wajib di lunasi baik dalam masa 

kini maupun masa depan yang akan datang. 

3. Ekuitas yang merupakan hak atas aset yang dimiliki oleh perusahan 

berupa kekayaan bersih setelah dikurangi kewajiban. 

4. Pendapatan yang merupakan hasil dari penjualan barang suatu 

perusahaan. 

5. Beban merupakan pengeluaran biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk 

memenuhi aktivitas perusahaan. 

 

Jaka Bela Pancasila. Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Toko Signal Communication. 
UIB Repository©2020


