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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Ikatan Akuntansi Indonesia (2016) menjelaskan tentang akuntansi 

merupakan suatu metode identifikasi, mengukur pengelompokan dan meringkas 

serta memberi laporan tentang informasi keuangan dalam entitas yang mana baik 

digunakan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pada saat 

mengambil suatu keputusan. American Institute of Certifed Public Accountants 

(AICPA) menjelaskan bahwa akuntansi ialah suatu kegiatan yang mencatat, 

meringkas, menganalisis dan melaporkan data yang mempunyai hubungan dalam 

bisnis atau perusahaan. Zakiyudin (2013) menyebut bahwa akuntansi sebagai 

“Bahasa Bisnis” dimana kegunaan sebagai salah satu perusahaan untuk 

mengambil keputusan.   

Wibowo (2013) menjelaskan bahwasannya akuntansi ialah sebuah 

program informasi yang mana kegunaannya mengukur suatu tindakan usaha, 

membuat data menjadi sebuah laporan yang digunakan oleh pihak pengambil 

keputusan di dalam perusahaan. Akuntansi memiliki 3 elemen yaitu: 

1. Input: kejadian kegiatan bisnis yang mempunyai sifat keuangan dalam

bentuk transaksi atau negosiasi.

2. Proses sistematis: peranan mengidentifikasikan suatu transaksi sampai

merangkai suatu data keuangan.

3. Output: keluaran data akuntansi, berikut adalah laporan-laporan yang ada

di dalamnya terdapat laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, neraca

serta laporan arus kas.

Dalam kegiatan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) menjelaskan

bahwasannya laporan tidak perlu dipublikasi dan hasilnya hanya digunakan untuk 

penerbit dan pengguna pihak ketiga sesuai kebutuhan oleh pemilik seperti bank, 

kreditur dan lainnya. Standar akuntansi yang baik ialah SAK EMKM (Standart 

Akuntansi Keuangan Entitas mikro, kecil dan menengah). 
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2.2 Siklus Akuntansi 

Warren (2014) mempunyai penjelasan tentang siklus akuntansi 

merupakan laporan yang didapatkan secara umum, metode dan teknik dari seluruh 

sesuatu yang ada di dalam cakupan akuntansi. Akuntansi mempunyai sifat yang 

dapat mempertanggung jawabkan isinya. Dalam melakukan kegiatannya siklus 

akuntansi memulai dari menganalisis dan kemudian mencatat transaksi kemudian 

disajikan dan dirangkum menjadi bentuk laporan diakhir periode (Warren 2014). 

Langkah siklus akuntansi terdiri dari: 

1. Membuat bukti transaksi. 

2. Pencatatan jurnal. 

3. Pemindahbukuan ke dalam buku besar. 

4. Membuat neraca saldo. 

5. Menyusun laporan neraca lajur. 

6. Membuat laporan keuangan. 

7. Membuat jurnal penutup. 

8. Pembuatan neraca saldo penutup. 

9. Pembuatan jurnal pembalik. 

Berikut semua proses akuntansi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 siklus akuntansi sumber: Epstein dan Myers, 2017, Small business 

accounting. 

TRANSAKSI 

JURNAL 

BUKU BESAR 

NERACA SALDO 

NERACA LAJUR 

JURNAL PENYESUAIAN 

LAPORAN KEUANGAN 

JURNAL PENUTUP 

M Sukma Adhayaksa. Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Ndut Carwash. 
UIB Repository©2020



7 

 

  Universitas Internasional Batam 

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2016) menjelaskan siklus 

akuntansi merupakan suatu metode akuntansi dimana kegunaannya akan mencatat 

transaksi dan menyusun sebuah laporan keuangan perusahaan. 

 

2.3 Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi membuat suatu metode dalam pengumpulan, 

mengklarifikasikan, dan melaporkan sebuah informasi kegiatan entitas keuangan. 

Terdapat sistem akuntansi manual yang mempunyai tujuan untuk mengukur 

kaitan antara data-data dan laporan keuangan akuntansi. Biasanya sistem dengan 

cara komputerisasi juga masih menggunakan sistem manual (Warren  2014). 

Dalam penyusunan sistem informasi akuntansi, terdapat sebagian prinsip umum 

yang diperlukan. Prinsip- prinsip tersebut ialah: 

1. Melakukan penganalisaan struktur organisasi. 

2. Menganalisa semua kejadian transaksi perusahaan. 

3. Menganalisa pengontrolan internal yang didasari struktur organisasi, 

uraian tugas, dan ketentuan organisasi. 

4. Menjadikan satu catatan atas semua kegiatan transaksi yang telah ditulis, 

dan bentuk apapun. 

5. Menguji struktur kegiatan perusahaan. 

6. Menganalisa laporan keuangan yang akan diberikan kepada pihak 

eksternal serta pihak internal. 

7. Memberikan bagian pengawasan internal dan juga melakukan 

pengawasan eksternal. 

 

2.4 Pencatatan Akuntansi 

Pada pelaksanaan akuntansi terdapat salah satu kegiatan mencatat semua 

transaksi dengan pihak ketiga sesuai perjanjian yang telah dibuat. Dalam transaksi 

dimana di dalamnya memiliki keharusan memenuhi syarat yang memiliki efek 

keuangan yang dimana mempunyai arus kas masa kini maupun masa mendatang. 

Karna sangat dibutuhkan metode yang berbeda dari sebelumnya. Menurut Kieso,  

Donald, & Jerry  (2014) dimana sistem pencatatan dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Basis kas (cash basis) 
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Penjelasan pada metode ini bahwasannya jika perusahaan menerima atau 

mengeluarkan kas, perusahaan akan mencatat pendapatan jika telah 

menerima kas dan mencatat biaya pada saat perusahaan telah 

mengeluarkan kas. 

2. Basis akrual (accrual basis) 

Pada metode ini penjelasannya sangat berbeda dari metode sebelum 

dikarenakan pencatatan pada metode ini tidak perlu melihat perusahaan 

telah menerima maupun mengeluarkan kas. Dimana pendapatan tetap 

dicatat walaupun pembayaran belum terjadi tetapi transaksi telah terjadi. 

 

2.5 Penyajian Laporan Keuangan 

Dalam perusahaan untuk menyusun suatu laporan keuangan manajemen 

digunakanlah SAK EMKM. Dimana SAK EMKM ialah sebagai alat ukur dalam 

membuat penelitian perusahaan dari kompetisi dalam meneruskan kegiatan usaha. 

Di dalam SAK EMKM berisi tentang informasi keuangan yang didalamnya 

terdapat laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan perusahaan  Ikatan 

Akuntansi Indonesia, (2016) 

Dalam SAK EMKM dimana mensyaratkan bahwa laporan keuangan 

terdiri dari: 

a. Laporan posisi keuangan di akhir periode. 

b. Laporan laba rugi pada akhir peroide. 

c. Catatan laporan keuangan yang mempunyai isi tentang tambahan dan 

rincian-rincian akun tertentu yang relevan. 

 

2.6 Laporan Keuangan  

Laporan keuangan adalah bagian dari informasi dasar yang mana 

didalamnya menyajikan data yang berisi informasi perusahaan di bagian keuangan 

di periode akuntansi (IAI, 2016). Laporan keuangan juga biasanya menyajikan 

semua laporan yang ada di laporan keuangan. Laporan keuagan mempunyai 

tujuan berikut adalah tujuan menurut (IAI, 2016) ialah sebagai berikut: 
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1. Laporan keungan dalam penyusunannya ini disesuaikan dengan 

kebutuhan pemakainya. Biasanya dalam laporan ini memberikan 

gambaran tentang efek peristiwa masa lampau. 

2. Laporan keuangan menjelaskan tentang data yang berhubungan antara 

posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan yang memiliki 

fungsi bagi pemakai dan pengambil keputusan. 

3. Laporan keuangan memberikan tanggung jawab atas sumber daya yang 

dipercayai kepadanya.  
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