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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi didefinisikan sebagai seni untuk pencatatan, meringkas, 

menganalisis, dan pelaporan data dimana data berkaitan dengan seluruh transaksi 

keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Tertulis pada buku Principles of 

Accounting oleh Reeve, Warren, & Duchac (2011) akuntansi juga dapat 

dideskripsikan sebagai suatu sistem informasi yang mempunyai kegunaan untuk 

mempersiapkan laporan suatu perusahaan kepada pengguna mengenai kegiatan 

ekonomi yang terjadi dan kondisi bisnis pada perusahaan tersebut. 

Menurut Low dan Wang (2013), akuntansi dengan sistem informasi dapat 

dihubungkan, dimana suatu kegiatan bisnis dapat dilakukan pencatatan, 

penganalisian , diringkas, diinterpretasikan, dan diperbincangkan dengan user lain 

untuk membentuk suatu keputusan. 

Definisi akuntansi yang tepat dapat dijelaskan dengan tiga karakteristik 

yang telah dipakai selama beratus-ratus tahun adalah sebagai berikut: (1) 

identification, measurement dan communication mengenai informasi dalam 

keuangan; (2) tentang entitas ekonomi; (3) kepada pemegang yang berkepentingan 

(Kieso, Weygandt, & Warfield, 2014). 

 

2.2 Sistem Akuntansi 

Dalam Reeve, Warren, dan Duchac (2014), sistem akuntansi merupakan 

suatu cara dan langkah untuk memadukan, mengklarifikasi, merangkum dan 

melapor sebuah informasi yang berhubungan dengan operasional dan keuangan 

yang ada pada suatu perusahaan.   

Data adalah sesuatu fakta yang harus dikumpulkan, dicatat, disimpan dan 

diolah untuk menghasilkan suatu informasi yang berguna untuk mengambil suatu 

keputusan (Romney & Steinbart, 2015).  Kemudian dalam Mulyadi (2001) 
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menyatakan bahwa “sistem merupakan suatu kumpulan bagian yang menyatu untuk 

mencapai suatu tujuan”. 

Sebuah sistem akuntansi dirancang dan dibutuhkan oleh perusahaan untuk 

mendukung kegiatan-kegiatan operasional dalam perusahaan tersebut. Dalam 

penggunaan informasi akuntansi, akuntansi dan sistem informasi memiliki kaitan 

yang sangat erat karena menyangkut seluruh kegiatan dan pihak manapun yang 

terlibat dalam perusahaan, maka itu perlu diolah dengan baik untuk menghasilkan 

informasi yang akurat.  

 

2.3 Siklus Akuntansi 

Dalam buku milik Soemarso (2004) dengan judul Akuntansi Suatu 

Pengantar mengatakan bahwa siklus akuntansi berisi beberapa langkah kegiatan 

untuk proses pencatatan pelaporan akuntansi dimulai dari transaksi terjadi hingga 

dibuatnya laporan keuangan. Sedangkan dalam buku Bachtiar & Nurfadila (2019) 

menerangkan bahwa siklus akuntansi merupakan proses pengolahan data 

berdasarkan transaksi yang tersusun sesuai susunan waktu dengan adanya lampiran 

bukti transaksi yang terjadi sehingga dapat membuahkan laporan keuangan yang 

lengkap. Prinsip-prinsip akuntansi sangat diharuskan dalam melakukan penyusunan 

dan pengolahan data agar laporan yang terbentuk dapat sesuai dengan standar yang 

berlaku. 

Siklus akuntansi adalah suatu tindakan dalam keuangan yang dilakukan 

dengan teratur dan berurutan dalam suatu periode dan akan dilakukan kembali pada 

periode selanjutnya. Terdapat beberapa proses dalam siklus akuntansi ini hingga 

akhirnya disajikan laporan keuangan dan jurnal penutup. (Kieso, Weygandt, & 

Warfield, 2011). 
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Gambar 1. Accounting Cycle, Sumber: Kieso et al., 2011. 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan beberapa unsur dalam siklus 

akuntansi sebagai berikut: 

1. Identifikasi Transaksi 

Proses dimana dilakukan dengan cara menganalisis transaksi-transaksi 

yang sudah terjadi. 

2. Penjurnalan 

Pencatatan transaksi ke dalam akun transaksi yang dimana akan 

berpengaruh terhadap aset, kewajiban ataupun ekuitas. 

3. Posting dalam Buku Besar 

Proses pemindahan akun yang telah dicatat ketika penjurnalan. 

4. Neraca Saldo 

Proses peninjauan kembali secara keseluruhan terhadap akun yang 

terdapat dalam perusahaan tersebut ketika akhir suatu periode. 
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5. Jurnal Penyesuaian 

Proses dimana penyesuaian akan pencatatan yang telah dilakukan selama 

periode tersebut yang dilakukan pada akhir periode. 

6. Pelaporan Keuangan 

Semua kegiatan pada periode tersebut yang telah dirangkum untuk 

menghasilkan laporan. 

7. Jurnal Penutup 

Proses yang dilakukan untuk melakukan penutup pada pos akuntansi 

yang terjadi di dalam periode tersebut dan akan digunakan lagi pada periode 

selanjutnya. 

 

2.4 Pelaporan Keuangan 

Pelaporan keuangan adalah proses terakhir setelah pengumpulan, 

pengolahan semua data yang telah dilakukan dalam periode tersebut. Prinsip 

akuntansi harus diterapkan didalam proses pembuatan laporan akuntansi agar 

berstandar akuntansi. 

Dalam SAK EMKM tentang tujuan pelaporan keuangan yaitu 

menyediakan informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan suatu substansi 

dengan manfaat bagi sebagian orang dalam membuat keputusan secara ekonomik. 

Dan berikut adalah unsur-unsur yang diperlukan untuk penyusunan laporan sesuai 

dengan SAK EMKM. (Ayu Ningtyas, 2018) 

1. Aset merupakan sumberdaya yang diperoleh suatu entitas oleh karena 

transaksi di masa lalu dan manfaatnya akan berdampak di kala nanti. 

2. Liabilitas yang timbul dikarenakan transaksi yang terjadi di masa lalu 

hingga menjadi kewajiban suatu entitas dan menyebabkan arus keluar 

suatu entitas. 

3. Ekuitas adalah hak atas sumberdaya yang telah diminuskan dengan 

kewajiban oleh suatu entitas. 

Intan Veralina. Perancangan, Penyusunan, dan Penerapan Sistem Akuntansi pada CV.Felindo Sukses Mandiri. 
UIB Repository©2020



 

    

 

Intan Veralina. Perancangan, Penyusunan, dan Penerapan Sistem Akuntansi pada CV.Felindo Sukses Mandiri. 
UIB Repository©2020




