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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Definisi Akuntasi 

Akuntansi berasal dari Bahasa Inggris yang artinya menghitung atau 

mempertanggungjawabkan hal-hal berkaitan dengan masalah pengelolaan atau 

pengurus dari suatu perusahaan pemiliknya, atas kepercayaan yang telah diberikan 

kepada pengelola tersebut untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Akuntansi 

adalah suatu aktifitas maupun tahap pengidentifikasian, pembukuan, 

mengklarifikasi, mengelola serta menyuguhkan informasi yang berkenaan dengan 

ekonomi ataupun fenomena akuntansi sehingga tidak sulit di mengerti untuk 

pengambilan keputusan secara bijak. Menurut Harrison (2007) Akuntansi 

merupakan suatu sistem informasi yang mampu mengukur kegiatan bisnis, 

memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasil akhir pada yang 

mengambil keputusan.  

Tulisan di buku Principle of Accounting oleh Reeve, Warren dan Duchac 

(2014) menerangkan, “Akuntansi ialah sebentuk metode pengetahuan yang 

menyajikan Rangkuman berupa Laporan pada golongan yang membutuhkan atau 

berkepentingan mengenai kondisi perusahaan dan aktivitas Ekonomi”. Menurut 

Harahap, Sofyan (2015) Akuntansi adalah sebagai proses mengidentifikasikan, 

mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam 

hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh 

para penggunanya. 

Akuntansi dapat digunakan untuk membagikan informasi berupa data 

keuangan yang bisa berguna untuk perusahaan dalam mengambil keputusan 
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(Jusup, 2015). Jika perusahaannya masih dalam skala kecil, maka pengawasan dan 

pengendalian internalnya lebih mudah sehingga pengambilan keputusannya tidak 

terlalu sulit karena Manager perusahaan yang menjalankan tanggung jawabnya 

dapat diawasi secara langsung (Jusup, 2015).  

Sedangkan jika perusahaan sudah dalam skala besar akan cukup sulit 

diawasi secara langsung dengan satu persatu sehingga diperlukan pengendalian 

internal yang benar dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewajiban yang 

diberikan (Jusup, 2005). Tujuan paling penting Akuntansi merupakan 

menggabungkan serta mengolah data keuangan mengenai kemampuan, posisi 

keuangan, serta arus kas perusahaan. Data ini selanjunya dipakai guna menggapai 

mufakat mengenai pengelolaan usaha, bahkan investasi di perusahaan. 

 

2.2 Sistem Akuntansi 

2.2.1 Pengertian Sistem Akuntansi 

Sistem Akuntansi adalah suatu metode dan proses menyatukan, 

mengklarifikasi, merangkum serta melaporkan pengetahuan seputar ekonomi serta 

aktifitas perusahaan yang dimanfaatkan dengan golongan yang membutuhkan data 

tersebut. Kian bertumbuhnya jaman dan bisnis, metode akuntansi juga bertambah 

menjadi tiga tahap yaitu menjabarkan keperluan penjelasan kepada user, 

menyusun metode sesuai dengan keperluan pemakai, dan meimplementasikan 

metode (Reeve, Warren, & Duchac, 2016). Metode informasi secara akuntansi 

merupakan suatu ikhtisar yang terdiri dari catatan manual atau komputerisasi 
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transaksi keuangan untuk tujuan rekaman, mengelompokkan, memahami serta 

melaporkan pengetahuan manajemen keuangan yang tepat dan akurat.  

Menurut Reeve et al., (2014) memiliki berbagai fungsi seperti 

mengumpulkan dan menyimpan data transaksi, memproses data menjadi 

informasi untuk pengambilan keputusan, dan sebagai pengawas terhadap 

organisasi. Jurnal khusus dibuat untuk membukukan kejadian akuntansi yang 

sering timbul serta jurnal istimewa yang ada di sebuah instansi didasarkan kepada 

tiap-tiap tipe instansi.  

Output yang terdapat di metode pencatatan secara akuntansi ialah laporan 

keuangan yang berguna bagi golongan yang bersangkutan (Astuti, 2013). Laporan 

keuangan memiliki tujuan menmberikan pengetahuan berkenaan kedudukan 

ekonomi, kemampuan, serta pergantian suatu kedudukan ekonomi kepada industri 

yang mempunyai manfaat untuk sekumpulan orang dalam jumlah besar dalam 

pengambilan sebuah kebijakan dimasa mendatang. 

 

2.2.2 Tujuan Sistem Akuntansi 

Maksud daripada pengembangan metode akuntansi menurut Mulyadi, 

(2013) adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang ada. 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi. 
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5. Bisa membagikan suatu pengetahuan lanjutan untuk para pengelola baru 

didunia usaha. 

6. Memberikan suatu pengetahuan berlanjutan pada sistem untuk 

mengembangkan kualitas perusahaan, struktur informasi serta komitmen 

dalam penyyediaan data. 

7. Untuk memaksimalkan sebuah wawasan yang telah dirancang oleh sistem 

yang sudah ada, kadang kala metode secara akuntansi yang telah 

diberlakukan tak dapat menyempurnakan kebutuhan manajemen kualitas, 

kecermatan dalam komunikasi dan pola pengetahuan yang ada di laporan 

tersebut. Kendala tersebut disebabkan adanya perkembangan industri di 

suatu perusahaan. Sehingga instansi itu memforsir suatu sistem akuntasi 

supaya cepat dalam menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas 

informasinya yang bagus, bahkan akurat sehingga hasilnya pada pola 

pengetahuan sudah selaras dengan desakkan keperluan operasional di 

perusahaan tersebut. 

8. Mempunyai tujuan meminimalisir anggaran untuk pelanksanaan rencana 

akuntansi. Untuk kejadian seperti ini sebuah informasi dapat diterbitkan jadi 

produk ekonomi yang memiliki manfaat berlipat ganda sebab untuk 

menggapainya saja diperlukan komitmen sumber ekonomi yang lain. 

Apabila komitmen makin besar daripada kegunaannya maka metode yang 

telat digunakan butuh disusun ulang untuk meminimalisir dedikasi sumber 

kapasitas untuk subjek yang menyediakan wawasan tersebut. 
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2.3 Siklus Akuntansi 

Dalam kegiatan ekonomi selama ini sering kita dengar siklus akuntansi 

perusahaan. Siklus akuntansi perusahaan merupakan prosedur pembuatan laporan 

keuangan pada perusahaan di suatu periode yang ditentukan. Siklus Akuntansi 

adalah prosedur perakitan sebuah laporan keuangan yang bisa 

dipertanggungjawabkan dan serta diterima secara umum prinsip dan kaidah 

Akuntansi, prosedur, metode, serta teknik dari segala sesuatu yang dicakup dalam 

ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Siklus Akuntansi 

didefinisikan seperti tahapan dalam memperoleh sebuah informasi keuangan 

(Mulyadi., 2013).  

Deangelo (2016) menegaskan bahwa, “menganalisa sebuah instansi pada 

beragam fase circle akuntansi menggunakan ukuran dari literatur dividen”. 

Soemarso  (2014) berpendapat bahwa, “Untuk melaksanakan prosedur akuntasi 

pada waktu tertentu di laporan posisi keuangan aturan paling penting yang wajib 

dilakukan adalah memberlakukan suatu siklus akuntansi”. Siklus akuntansi pada 

dasarnya senantiasa dimulai dari transaksi hingga pembuatan laporan keuangan 

sebuah perusahaan yang diteruskan ke adanya saldo yang ditutup dengan jurnal 

penutup atau sampai kepada jurnal pembalik. 

Rinaldi (2015) menerangkan, “Siklus akuntansi merupakan sebuah 

prosedur pembuatan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan serta 

dihasilkan secara awam proses, sistem, prinsip dan teknik dalam ruang lingkup 

akuntansi”. Proses ini dikerjakan dengan iteratif hingga memunculkan bentuk 

sebuah peredaran. Peredaran itu termasuk bisa dianggap sebagai umpama berikut: 
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     Gambar 1 Siklus Akuntansi, Sumber: Mulyadi, 2013. 

 

2.3.1 Transaksi 

Menurut Mulya (2013), transaksi merupakan kejadian-kejadian ekonomi 

dari aktivitas normal yang dilakukan perusahaan dan berkaitan dengan operasi 

utama perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung pada periode tertentu. 

transaksi bisa didapat dari perusahaan sendiri atau pihak Eskternal. Kejadian 

akuntansi dimanfaatkan untuk menegaskan keabsahan transaksi yang dibukukan. 

Kesaksian dari transaksi yang dibuat oleh golongan Internal perusahaan disebut 

sebagai keterangan internal, sedangkan kesaksian yang diperoleh dari golongan 

diluar dikenal sebagai Kesaksian Esktern (Soemarsono, 2004). 

 

2.3.2 Dokumentasi 

Menurut Mulyadi (2013), dokumentasi merupakan bukti transaksi yang 

harus dilakukan. Suatu transaksi yang dilakukan tidak akan berarti apa-apa jika 

tidak ada bukti otentiknya. Bukti otentik yang dimaksud adalah bukti tertulis. 

Contohnya kwitansi, nota, faktur, kertas bon, dan lain-lain. 
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2.3.3 Jurnal 

Mulyadi (2013) menegaskan bahwa, “Jurnal ialah pembukuan secara 

akuntansi yang langsung yang dipakai ketika pembukuan, mengelompokkan, serta 

merangkum informasi finansial”. Jenis-jenis jurnal antara lain: 

1. Jurnal Penjualan 

Berguna untuk mencatat transaksi penjualan, baik penjualan kredit 

maupun penjualan secara tunai sehingga manajemen akan mudah 

mendapat informasi mengenai senua jenis transaksi penjualan selama 

periode tertentu. 

2. Jurnal Pembelian 

Berguna untuk mencatat transaksi pembelian kredit, yang dicatat dalam 

jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini juga berguna untuk mencatat transaksi 

penerimaan kas, yang bersumber dari penjualan tunai dan penerimaan 

piutang. Jika frekuensi transaksi kas masih rendah, maka jurnal 

penerimaan kas ini digabungkan dengan jurnal pengeluaran kas dalam satu 

jurnal yang disebut dengan jurnal kas. 

3. Jurnal Pengeluaran Kas 

Berguna untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran 

kas seperti pembelian secara cash, pelunasan hutang secara tunai, serta 

transaksi sebagainya. 

4. Jurnal Umum 

Berguna unuk membukukan fenomena akuntansi selain yang dibukukan 

pada jurnal khusus, jika jurnal khusus yang digunakan ialah jurnal kas dan 
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penjualan, maka jurnal umum digunakan utnuk mencatat transaksi selain 

penerimaan dan pengeluaran kas serta transaksi penjualan. 

 

2.3.4 Buku Besar 

Buku besar berupakan kumpulan rekening yang digunakan untuk 

meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal, yang merupakan 

pengelompokan informasi finansial atau menjadi asal informasi finansial bagi 

penyuguhan data pada laporan keuangan (Mulyadi,2014). Empat tahap yang 

diperlukan dalam kegiatan posting adalah: 

1. Pembuatan rekapitulasi jurnal 

2. Penyortasian rekening yang akan diisi dengan data rekapitulasi 

3. Pencatatan data rekapitulasi dalam rekening yang bersangkutan 

4. Pengembalian rekening ke dalam arsip pada urutannya semula 

 

2.3.5 Neraca Saldo 

Menruut Mulyadi (2013), neraca saldo dalam proses pencatatan akuntansi 

dimaksudkan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan 

mulai dari pencatatan jurnal bukti transaksi sampai dengan pemindahan buku 

besar ke neraca saldo. Catatan ini dikatakan neraca saldo karena memuat saldo-

saldo akun yang berasal dari buku besar umum. 

 

2.3.6 Laporan Posisi Keuangan 

Laporan posisi keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan sebuah 

entitas yang dihasilkan disebuah periode akuntansi yang menggambarkan letak 
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finansial entitas itu sendiri diakhir periode. Laporan keuangan merupakan hasil 

akhir dari proses pengolahan data akuntansi, laporan keuangan merupakan pokok 

pelaporan data keuangan yang bertujuan umum pada golongan mempunyai 

kepentingan. Laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan modal, dan laporan arus kas (Yani, 2011). Data yang bisa diperoleh di 

neraca yakni posisi asal kekayaan entitas serta asal pembiayaan. 

 

2.4 Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan dan 

perhitungan yang berisi ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan selama 

periode tertentu. Selain itu laporan keuangan bisa didefinisikan sebagai pencatatan 

data finansial yang ditulis rapi oleh pemilik usaha guna mengetahui kemampuan 

perusahaannya, yang bermanfaat bagi para pengguna. 

 Berlandaskan SAK ETAP (2015), laporan keuangan merupakan penyajian 

terstruktur dari posisi dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini 

menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Karateristik 

kualitatif informasi dalam laporan keuangan menurut SAK ETAP (2007) adalah 

sebagai berikut: 

1. Understandability (mudah dipahami) 

2. Relevan (keandalan) 

3. Realibity (sebenarnya atau apa adanya) 

4. Comparability (dapat dibandingkan) 

Berdasarkan SAK EMKM (2016), asset merupakan asal muasal dari 

sebuah entitas yang timbul disebabkan oleh kejadian masa lalu. Sumber daya ini 
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bisa membagikan makna ekonomi pada waktu mendatang. Kegunaan Asset ini 

adalah suatu potensi asset yang berpartisipasi baik langsung maupun tidak 

langsung. 

1. Liabilitas 

Berdasarkan SAK EMKM (2016) liabititas ialah suatu keharusan entitas 

yang terbit dikarenakan kejadian waktu terdahulu yang mempunyai 

keharusan untuk pembayarannya selaras dengan periode yang ditetapkan. 

Ketetapan ini pasti meminimalisir kegunaan ekonomi dengan aktivitas 

pembiayaan cash oleh sebuah instansi. 

2. Ekuitas 

Menurut SAK EMKM (2016) menerangkan jika ekuitas ialah hal penting 

pemilik usaha oleh sebuah asset yang sudah diminimalisir kerentanan dari 

usaha tersebut. Premi pemilik, sisa profit maupun rugi yang dihadapi di 

waktu operasional itu juga potongan dari ekuitas. 

3. Perolehan 

Menurut SAK EMKM (2016) profit dari suatu objek dijumpai saat 

ditemukannya penambahan manfaat ekonomi selama periode akuntansi 

seperti adaya aktivitas arus kas masuk. Profit entitas bersumber atas dua 

muasal yakni penghasilan bisnis dan profit industri. 

4. Beban 

Beban yang timbul dari instansi dikarenakan timbulnya penyusutan 

manfaat ekonomi suatu entitas sepanjang satu periode akuntansi 

sebagaimana penurunan asset yang mengakibatkan nominal asset 

mengalami penguranan. Beban pasti timbul pada aktifitas biasanya 
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perusahaan yakni perolehan gaji, biaya basic penjualan, serta depresiasi 

asset dampak pemakaian oleh instansi. 

 

2.4.1 Laporan Neraca 

Laporan neraca ialah rangkuman yang memperlihatkan situasi, 

pengetahuan, baik kedudukan ekonomi suatu instansi di sebuah periode. Definisi 

dari posisi finansial yang dimaksudkan adalah jenis aktiva (harta) dan harta posisi 

pasiva (kewajiban dan ekuitas) dalam perusahaan tersebut. 

 

2.4.2 Laporan Laba Rugi 

Laporan Laba Rugi merupakan suatu laporan perusahaan yang dihasilkan 

pada suatu periode tertentu yang terdiri dari seluruh pendapatan dan beban 

sehingga menghasilkan nilai laba atau rugi. Laporan Laba Rugi adalah bagian 

dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode 

akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan 

sehingga menghasilkan suatu laba bersih. 

 

2.4.3 Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan pengetahuan apabila 

adanya arus kas keluar masuk suatu instansi di waktu tertentu. Artinya laporan 

arus kas adalah indicator jumlah arus kas dimasa yang akan datang, sekaligus 

dapat digunakan untuk mengukur ketepatan perkiraan arus kas yang telah 

dikerjakan sebelumnya. Laporan arus kas ini dapat menjadi alat 

pertanggungjawaban kepada arus kas masuk dan keluar selama perioder laporan. 
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2.4.4 Karakteristik Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013), ada delapan keistimewaan pada 

laporan keuangan, antara lain: 

1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. 

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja 

keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajan yang wajar mensyaratkan 

penyajian secara wajar dan jujur akan dampak dari transaksi, peristiwa lain 

dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan asset, liabilitas, 

pendapatan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajuan Laporan Keuangan. Penerapan SAK dengan pengungkapan 

tambahan jika diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian laporan 

keuangan secara wajar.  

Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat 

pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan 

terhadap SAK dalam catatan atas laporan keuangan. 

2. Kelangsungan Usaha 

Dalam menyusul laporan keuangan, manajemen membuat penilaian 

tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. 

Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan 

usaha, kecuali manajemen bertujuan untuk melikuidasi entitas atau 

menghentikan perdagangan atau tidaj mempunyai alternatif lain yang 

realistis selain melakukannya. 
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3. Dasar Akrual 

Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus 

kas. Ketika akuntansi berdasarkan Akrual digunakan, entitas mengakui 

pos-pos sebagai asset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban (unsur-

unsur laporan keuangan) ketika pos-pos tersebut memenuhi definisi dan 

kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut dalam kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. 

4. Materialitas dan Agregas 

Entitas menyajikan secara terpisah kelompok pos sejenis yang material. 

Entitas menyajikan secara terpisah pos yang mempunyai sifat atau fungsi 

berbeda kecuali pos tersebut tidak material. 

5. Saling Hapus 

Entitas tidak boleh melakukan saling hapus atas asset dan liabilitas atau 

penghasilan dan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu 

PSAK. 

6. Frekuensi Pelaporan 

Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk informasi 

komparatif) setidaknya secara tahunan. Jika akhir periode laporan entitas 

berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih 

penjang atau lebih pendek daripada periode 1 (satu) tahun sebagai 

tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, maka entitas 

tersebut mengungkapkan: 

a. Alasan penggunaan periode laporan yang lebih panjang atau lebih 

pendek. 
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b. Fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat 

dibandingkan secara keseluruhan. 

7. Informasi Komparatif 

Informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif dengan periode 

sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh SAK. Informasi 

Komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan 

periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman 

laporan keuangan periode berjalan. 

8. Konsistensi Penyajian 

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode 

dilakukan secara konsisten kecuali: 

a. Setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas 

atau mengkaji ulang atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa 

penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk 

dihunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan 

penerapan kebijakan akuntansi. 

b. Perubahan tersebut diperkenankan oleh suatu PSAK. 

Laporan keuangan yang disuguhkan pada industri perseorangan 

dasarnya berasal dari laporan neraca, laporan laba rugi, dan juga 

laporan perubahan modal. Berdasarkan Soemarso (2014) bahwa, 

“Semua Report itu merupakan dasar laporan yang dapat menghasilkan 

pengetahuan tentang kedudukan ekonomi perusahaan serta 

kemampuan instansi tersebut kepada user”. 
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