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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

 Menurut Horngren et al. (2012), akuntansi ialah sebuah sistem informasi 

yang diukur melalui kegiatan bisnis lalu memproses data menjadi laporan agar 

hasilnya dapat berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Pontoh 

(2013), akuntansi merupakan proses pendataan, pencatatan, analisis dan 

meringkas aktivitas-aktivitas perusahaan yang informasinya dapat digunakan oleh 

penggunanya. Menurut Adam (2015), akuntansi adalah informasi yang digunakan 

untuk mengukur, menjabarkan dan mengambil keputusan oleh pihak internal dan 

pihak ekternal.  

 Secara umum akutansi berfungsi memberikan informasi mengenai keuangan 

perusahaan dan adanya perubahan pada sumber ekonomi perisahaan seperti 

perubahan asset, kewajiban dan modal. Secara khusus akuntansi berfungsi sebagai 

penyedia informasi dalam laporan keuangan yang memuat hasil usaha, posisi 

keuangan yang sesuai dengan GAAP. 

 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

 Menurut Rama & Jones (2008), sistem informasi akuntansi adalah teknologi 

yang berfungsi untuk menggabungkan, menyimpan dan memelihara data sehingga 

dapat menyajikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang bersumber 

dari transaksi perusahaan yang menggunakan perangkat. Dengan menggunakan 

sistem informasi akuntansi laporan keuangn dapat diekspor melalui sistem 

langsung hanya dengan memasukkan transaksi-transaksi keseharian toko. Sistem 

informasi akuntansi bertujuan untuk, yaitu (Rama & Jones, 2008): 

1. Sistem informasi dapat mendukung aktivitas transaksi yang berulang-ulang 

dan meningkatkan efesiensi dari aktivitas rutin kegiatan operasional. 

2. Sistem informasi dapat menghasilkan laporan internal dan laporan eksternal 

dengan cepat dan mudah dari transaksi yang telah diinput dalam sistem. 

3. Sistem informasi dapat mendukung dalam pengambilan keputusan 
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4. Sistem informasi dapat menerapkan pengendalian internal melalui 

kebijakan, strategi dan mencegah asset perusahaan dari kerugian, 

manipulasi serta menjaga keakuratan data keuangan. 

 

2.3 Siklus Akuntansi 

 Proses akuntansi dimulai dengan sumber data dari suatu transaksi yang 

dianalisis melalui siklus akuntansi hingga laporan neraca saldo setelah penutupan 

(Warren et al., 2020). Menurut Adam (2015), langkah-langkah dalam siklus 

akuntansi: 

1. Penerimaan transaksi yang terjadi pada perusahaan serta menganalisis 

transaksi ke dalam jurnal sesuai dengan kode perkiraan. 

2. Penyusunan jurnal ke dalam buku besar. 

3. Penyusunan neraca saldo yang belum disesuaikan dari buku besar. 

4. Pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian. 

5. Penyusunan laporan keuangan berupa laba rugi, posisi keuangan dan 

perubahan modal. 

6. Pembuatan jurnal penutup. 

7. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan. 

8. Pembuatan jurnal pembalik. 
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Siklus Akuntansi 

 

Gambar 1 Siklus Akuntansi, Sumber: Adam (2015) 

 

2.3.1 Jurnal 

 Menurut Adam (2015), jurnal adalah pencatatan berupa kredit dan debit dari 

transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan. Jurnal umum merupakan 

pencatatan dari segala transaksi kegiatan perusahaan dalam suatu periode tertentu 

yang akan ditransferkan debit dan kredit ke buku besar berdasarkan akun yang 

sesuai. Jurnal umum pada umumnya digunakan pada perusahaan jasa karena 

sistem pencatatan yang kronologis sedangkan perusahaan dagang menggunakan 

jurnal khusus dikarenakan perusahaan dagang lebih banyak bertransaksi yang 
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sejenis sehingga tidak perlu untuk membuat jurnal pertransaksi. Jurnal khusus 

merupakan tempat melakukan pencatatan dan pengelompokan transaksi yang 

sejenis, sering terjadi sehingga dapat lebih efisien dari pada menggunakan jurnal 

umum yang semua digabung. 

Jenis jurnal khusus terdapat 4 tipe, yaitu: 

1. Jurnal Pembelian 

Jurnal yang khusus menyimpan informasi tentang setiap terjadinya 

pembelian secara detail. 

2. Jurnal Penjualan 

Jurnal yang khusus menyimpan informasi tentang setiap terjadinya 

penjualan secara detail. 

3. Jurnal Penerimaan Kas 

Jurnal yang khusus menyimpan informasi tentang setiap transaksi 

penerimaan kas secara detail. 

4. Jurnal Pengeluaran Kas 

Jurnal yang khusus menyimpan informasi tentang setiap transaksi kas keluar 

secara detail. 

 

2.3.2 Buku Besar 

 Menurut Adam (2015), Buku besar ialah pengumpulan kode akun dari 

jurnal-jurnal berdasarkan klasifikasinya. Buku besar digunakan sebagai referensi 

dari sistem akuntansi yang dipakai dalam pembuatan laporan keuangan. Buku 

besar dapat memberikan informasi yang sangat berharga untuk pihak internal 

seperti omset penjualan pada periode tertentu.  

 

2.3.3 Laporan Keuangan 

 Menurut Warren et al., (2020), Laporan keuangan merupakan hasil akhir 

dari sistem akuntansi yang dapat memprentasikan informasi-informasi berupa 

posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bisa dipakai oleh pihak 

internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan.  
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 Menurut Adam (2015), Laporan keuangan terdiri atas empat kompenen, 

yaitu: 

1. Laporan Neraca 

 Laporan yang menyediakan informasi mengenai asset, lialibitas serta ekuitas 

pada periode tertentu. Laporan neraca dicatat berdasarkan tingkat 

likuiditasnya, dimana yang paling likuid disajikan terlebih dahulu. 

2.  Laporan Laba Rugi  

 Laporan rangkuman dari penjualan, biaya sehingga menghasilkan laba rugi 

bersih dari aktivitas yang dilakukan selama periode tertentu. Unsur-unsur 

yang digunakan adalah penjualan, biaya, laba atau rugi bersih.  

3.  Laporan Perubahan Modal 

 Laporan rangkungan tentang perubahan modal pada periode tertentu yang 

berisi mulai dari modal awal, laba rugi bersih, prive, dan modal akhir. 

4.  Laporan Arus Kas 

 Laporan informasi detail mengenai keluar masuknya kas perusahaan. Fungsi 

dari laporan cash flow adalah mengetahui posisi keluar dan masuk kas 

dalam periode tertentu, mengetahui seberapa likuid kas pada periode 

tertentu. 

 

2.4 SAK ETAP 

 Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan 

untuk Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik. IAI membuat SAK ETAP sebagai 

panduan usha kecil atau menengah dalam menbuat laporan keuangannya jika 

tidak ada standar ini maka perusahaan kecil atau menengah harus mengikuti SAK 

baru atau IFRS yang laporan keuangannya lebih kompleks dan lebih mahal untuk 

diterapkan. Tolak ukur ini berfungsi bagi perusahaan yang tidak mempunyai 

akuntantibilitas publik yang signifikan, laporan keuangan yang tidak digunakan 

oleh pihak eksternal. 

Ikatan Akuntansi indonesia (2016) menyatakan laporan keuangan minimal 

yang harus dimiliki para UMKM adalah laporan laba rugi, neraca dan catatan atas 

laporan. 
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2.4.1 Unsur-Unsur Laporan Keuangan  

 Laporan keuangan yang diperlukan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 

(2016) terdapat beberapa unsur, yaitu: 

1. Manfaat Ekonomi Masa Depan 

Karakteristik dalam pengakuan merujuk pada penilaian yang dilakukan 

terkait dengan akun yang mengalir keluar dan masuk dari entitas yang 

memberikan manfaat ekonomi dimasa depan.  

2. Keandalan Pengukuran 

 Kriteria pengakuan merujuk pada biaya yang diukur dengan tepat.  Jika 

biaya yang masih diestimasi maka akun tersebut tidak akan diakui dan 

ditampilkan dalam laporan keuangan. 

Unsur yang terdapat pada posisi keuangan menurut SAK EMKM adalah: 

1. Aktiva 

Sumber daya yang dapat diukur dengan handal serta memiliki manfaat 

ekonomi yang dikuasai oleh entitas dan memiliki manfaat bagi entitas di 

masa depan.  

2. Kewajiban 

Kewajiban yang harus dibayar pada masa sekarang oleh entitas yang 

memiliki manfaat ekonomi di masa sekarang maupun di masa depan akibat 

transaksi masa lalu dan dapat diukur dengan handal. 

3. Ekuitas 

Modal entitas ataupun hak yang dimiliki oleh perusahaan atas aset setelah 

dikurangi kewajiban. 

4. Pendapatan 

Arus kas masuk bruto dari kegiatan entitas yang mengakibatkan 

meningkatnya aktiva atau menurunnya kewajiban yang menyebabkan 

meningkatnya masa manfaat ekonomi di masa depan. 

5. Biaya 

Biaya merupakan pengorbanan yang dilakukan agar memperoleh suatu 

barang atau jasa yang mengakibatkan kenaikan kewajiban atau penurunan 

aktiva yang menyebabkan menurunnya manfaat ekonomi di masa depan. 
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2.4.2 Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan 

 Menurut IAI (2016), pengukuran merupakan proses untuk mengetahui 

seberapa banyak asset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki entitas dalam 

informasi keuangan. Unsur-unsur dasar dalam pengukuran laporan keuangan ialah 

biaya historis, dimana biaya historis asset merupakan biaya perolehan atas asset 

yang dimiliki entitas dan biaya historis kewajiban merupakan sejumlah kas atau 

setara kas yang diterima ataupun dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban dalam 

menjalankan kegiatan entitas. 

 Informasi laporan keuangan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan 

bagi penggunannya jika terjadi kesalahan dan kelalaian yang material maka 

pengambilan keputusan akan berubah dari keputusan sebelumnya. Materialitas 

tergantung terhadap ukuran dan sifat dari kesalahan yang terjadi. Jika 

kesalahannya diabaikan atau tidak mempengaruhi pengambilan keputusan maka 

kesalahannya tidak material.  

 SAK EMKM tidak mengatur atas pengakuan dan pengukuran atas suatu 

transaksi atau peristiwa. Entitas hanya bisa mempertimbangkan transaksi atau 

peristiwa melalui definisi kriteria penetapan dan pengukuran atas aktiva, lialibitas, 

ekuitas, pendapatan dan biaya. 
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