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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

American Institude of Certified Public Accountans menyatakan akuntansi 

merupakan seni pencatatan, pengklasifikasian juga penyampaian informasi yang 

tepat yang dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi maupun 

kejadian-kejadian yang sedikitnya memiliki hubungan keuangan dan penafsiran 

akan hasilnya. Dari pengertian tersebut akuntansi bertujuan untuk mengolah 

transaksi-transaksi yang di sajikan kedalam laporan keuangan yang dapat 

digunakan sebagai informasi yang akurat kepada atasan hingga pemilik 

perusahaan maupun pemegang saham. 

Akuntansi sebagai sarana identifikasi, pengukuran dan menyatakan 

informasi mengenai keuangan yang diperuntukkan kepada pihak atau kelompok 

yang membutuhkan (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2014). Setiap transaksi yang 

terjadi wajib dicatat seluruhnya bagi seluruh pemilik usaha, aktivitas tersebut 

lebih dikenal dengan pembukuan. Meskipun usaha tersebut tergolong kecil seperti 

UMKM. Pembukuan dilakukan dalam periode yang sudah di sepakati, yang pada 

umumnya dibedakan perbulan.  

 

2.2 Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi merupakan proses yang dilakukan dari mengelola bukti-

bukti transaksi sejak terjadinya transaksi sampai menghasilkan laporan keuangan 

sebuah kegiatan usaha. Tahapan-tahapan yang dilakukan terbagi atas 3 tahap 

dimana mulai tahap pencatatan atas transaksi, penyesuaian dan laporan keuangan. 

Dalam pencatatan transaksi, bukti transaksi di proses kedalam jurnal. 

Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi ada jurnal umum dan jurnal 

khusus. Jurnal khusus terdiri atas jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal 

penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas, sedangkan jurnal umum mencatat 

segala transaksi yang tidak dapat di catat ke dalam jurnal khusus. Pencatata 

berikutnya dengan menempatkan saldo akun kedalam buku besar (ledger). Setelah 
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itu, hasil akhir yang ada didalam buku besar (ledger) di pindahkan ke neraca saldo 

(trial balance).  

Perlu adanya suatu jurnal yang digunakan untuk menunjukan keadaan 

yang sebenarnya, yang dimana jurnal tersebut di kenal dengan istilah jurnal 

penyesuaian (adjusting entries) tahapan ini yang dinamakan penyesuaian. Dan 

dilanjutkan untuk memperbaharui buku besar dan neraca saldo setelah 

penyesuaian (adjusted trial balance). Kemudian proses selanjutnya menyajikan 

laporan keuangan yaitu neraca (balance sheet) atau laporan posisi keuangan 

(statement of financial position), laporan laba rugi (statement of profit and loss) 

dan laporan perubahan ekuitas (statement of changes in equity). Untuk menutup 

laporan satu periode tahapan yang perlu dilakukan di akhir ialah menutup saldo 

nominal atau saldo akun yang ada di laba rugi yang harus menjadi 0 (nol). Untuk 

melakukan tahapan akhirnya diperlukan jurnal penutup. Alur atau siklus ini yang 

diproses tidak selalu sama untuk setiap periodenya, hanya secara keseluruhan 

hampir sama. 

 

Gambar 1 Siklus akuntansi, sumber: Winston, 2013, Akuntansi Konsep dan 

Aplikasi, halaman 6.  

 

 

 

Lela Nursinta Tambunan. Perancangan Pencatatan Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan pada Hana Salon 
UIB Repository©2020 



7 

 

Universitas Internasional Batam 

2.3 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan (Financial Statement) menggambarkan kinerja 

perusahaan dari hasil final proses transaksi. Dalam financial statement 

memaparkan situasi keuangan serta hasil usaha dalam periode tertentu yang 

dimana final statement tersebut merangkup dokumentasi perusahaan yang akan di 

berikan kepada semua pemegang saham. 

Kegiatan usaha Hana Salon tergolong dalam usaha mikro, kecil dan 

menengah. Dalam menyajikan laporan keuangannya telah dirancang suatu standar 

akuntansi keuangan yang dikukuhkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 

berupa Standar Akuntansi Keuangan EMKM. 

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi berupa 

posisi keuangan dari suatu entitas yang memiliki manfaat bagi sejumlah besar 

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam 

posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan 

informasi tersebut (Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), 2016). Informasi yang 

disediakan bagi pengguna yang dimaksud meliputi penyelia sumber daya bagi 

perusahaan. Pertanggungjawaban dari pihak manajemen atas sumber daya tersebut 

juga memparkan didalam laporan keuangan tersebut guna memenuhi tujuan ini. 

Standar Akuntansi Keuangan EMKM menyatakan laporan keuangan 

lengkap untuk sebuah usaha UMKM minimum terdiri atas neraca (balance sheet) 

atau laporan posisi keuangan (statement of financial position) akhir periode, 

laporan laba rugi (statement of profit and loss) dan catatan atas laporan keuangan 

(notes to financial statement). 
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