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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Menurut Kieso dan Weygandt (2016), akuntasi adalah sebuah sistem 

informasi yang diawali dengan menklasifikasi, pencatatan dan mengkomunikasikan 

segala aktivitas yang terjadi di suatu lembaga organisasi. Secara luas akuntansi juga 

bisa dikatakan seperti suatu proses pengukuran dan pemberi informasi yang 

menciptakan sebuah informasi finansial akuntansi. 

Jadi akuntansi bisa dikatakan bagai sistem yang bisa memberi informasi 

laporan data yang ada kaitannya dengan finansial kepada pihak yang memerlukan 

agar dapat dipergunakan dengan semestinya. Sehingga hasil ini juga bisa digunakan 

sebagai sebuah sarana media dalam menentukan sebuah kepastian finansial. 

 

2.2 Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi ialah jalan aktivitas dengan dimulai dari analisis hingga 

pencatatan berlansungnya transaksi bisnis serta berakhir dengan persiapan untuk 

aktivitas periode akuntansi yang melalui pembuatan jurnal penutup. Jadi siklus 

akuntansi tidak saja suatu proses pembuatan sebuah laporan finansial tetapi juga 

melingkupi seluruh proses aktivitas akuntansi di suatu perusahaan. Siklus akuntansi 

terjadi sewaktu waktu saja. Siklus akuntansi biasanya diawali dari transaksi sampai 

ke penyusunan laporan finansial. Berikut ini ialah uraian tentang siklus akuntansi 

yang telah terjadi: 

2.2.1  Identifikasi Transaksi 

Identifikasi transaksi ialah sebuah proses paling awal yang harus dilakukan 

untuk mengidentifikasi kegiatan transaksi yang terjadi selama perusahaan masih 

lagi beroperasi. Identifikasi ini mempunyai fungsi untuk mengumpulkan bukti 

transaksi yang berupa dokumen faktur penjualan, faktur pembelian, kuitansi, cek, 

bilyet giro, nota debit, nota kredit, rekening koran atau mutasi bank, tanda 

penerimaan kas maupun tanda pengeluaran kas. 
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2.2.2 Pencatatan Transaksi Akuntansi dari Jurnal Umum ke Buku Besar 

Jurnal adalah suatu pencatatan di dalam suatu perusahaan berupa kas debit 

dan kredit. Selepas transaksi diidentifikasi maka direkap ke jurnal. Jurnal ialah 

sebuah proses kegiatan yang mencatat transaksi perusahaan dari bukti dokumen 

yang ada. Transaksi jurnal yang sudah direkap akan dipindahkan ke buku besar 

berdasarkan proses aktivitas transaksi dengan nama akun yang dipakai. Proses 

pemindahan ini disebut dengan posting. Dimana buku besar ialah wadah 

pemindahan catatan akuntansi dari jurnal harian lalu mengelompokkan transaksi 

finansial  tersebut ke dalam akun atau perkiraan yang seragam. 

2.2.3 Membuat Neraca Saldo  

Neraca saldo ialah pengelompokkan nilai-nilai akhir saldo dalam buku 

besar yang berisi seluruh nomor perkiraan di buku besar. 

2.2.4 Membuat Jurnal Penyesuaian 

Jurnal penyesuaian ialah jurnal yang digunakan untuk menyamakan nilai 

dalam neraca saldo. Biasanya dilakukan untuk memastikan apakah biaya dan 

pendapatan tersebut sudah benar dibukukan pada akhir periode. Selepas memproses 

transaksi dilanjutkanlah pemindahan kembali ke dalam buku besar untuk melihat 

akhir saldo sebenarnya di akun perkiraan. 

2.2.5 Menyusun Laporan Finansial 

Laporan finansial terbentuk dari neraca saldo, dimana akun di neraca saldo 

dipindahkan ke laporan finansial. Laporan finansial dibedakan menjadi beberapa 

yakni: 

a. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi ialah laporan yang menunjukkan nilai performa di waktu 

tertentu. Pendapatan dan beban adalah komponen pembentuk laporan ini. 

b. Laporan Neraca 

Laporan neraca ialah laporan yang menampilkan isi data finansial dari segi 

harta, kewajiban, dan modal. 

c. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas ialah ringkasan menerima serta mengeluarkan kas 

perusahaan. Operasi, investasi, serta pendanaan adalah komponen 

pembentuk laporan ini. 
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d. Laporan Piutang 

Laporan piutang ialah laporan yang menampilkan uraian biaya transaksi 

bertambah kurangnya piutang perusahaan dari masing-masing pelanggan. 

e. Laporan Utang 

Laporan utang ialah laporan yang menyajikan uraian biaya transaksi 

bertambah kurangnya utang perusahaan dari masing-masing pemasok. 

f. Laporan Persediaan 

Laporan persediaan ialah penyajian rincian saldo serta jumlah stok akhir 

perusahaan. 

2.2.6 Menyusun Jurnal Penutup 

Sesudah laporan finansial disesuaikan, lalu perusahaan akan membuat 

jurnal penutup  dengan cara menutupi akun yang berikatan dengan laporan 

perubahan modal serta laporan laba rugi. Setelah akun di jurnal tertutup terproses 

maka selanjutnya akan dipindah ulang ke buku besar supaya terlihat saldo akhirnya. 

 

2.3 Elemen-Elemen dalam Akuntansi 

2.3.1 Aset 

Aset ialah kegunaan ekonomik di era yang akan datang yang bisa 

memproduksi partisipasi, mau itu langsung atau tidak pada arus kas (Ikatan 

Akuntan Indonesia, 2015). Kalau segi aset, kegunaan ekonomik dapat berupa kas 

tunai atau barang yang setara kas tunai. Secara umum asset terbagi menjadi tiga 

yakni aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujub. 

2.3.2 Liabilitas 

Liabilitas ialah kewajiban hutang yang mesti dibayarkan oleh pihak terkait 

terhadap pihak lainnya. Biasa hutang yang terjadi dilakukan untuk memenuhi 

proses operasional yang terjadi dalam perusahaan yang berkelangsungan. 

Kewajiban dibedakan menjadi dua yakni liabilitas dalam bentuk jangka waktu 

pendek dan jangka waktu panjang.  

2.3.3 Ekuitas 

Ekuitas dapat dikatakan seperti kekayaan bersih maupun modal yang 

diinvestasikan dalam berbisnis, dimana pada awalnya berasal dari investasi pemilik 

itu sendiri dan nilai hasil usaha. Ekuitas terdiri dari lima elemen yakni modal laba 
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tidak dibagi, modal disetor, modal peninjauan kembali, modal sumbangan 

sukarelawan.  

2.3.4 Pendapatan 

Menurut Kieso, Warfield dan Weygandt (2011), ekuitas ialah suatu modal 

atau kekayaan bersih yang diinvestasikan dalam berbisnis, dimana pada awalnya 

berasal dari investasi pemilik itu sendiri dan nilai hasil usaha. 

Pendapatan dibagi jadi dua macam yakni pendapatan operasi dan 

pendapatan non-operasi. Dimana pendapatan operasi seperti menjual barang yang 

merupakan tujuan utama dalam kegiatannya, sedangkan non operasi seperti 

mendapat bunga bank. 

2.3.5 Beban 

Beban ialah kegiatan berupa penyusutan nilai aktiva atau kas keluar yang 

menyebabkan penurunan nilai ekonomi. Beban juga sering dikatakan sebagai 

penyebab menurunnya nilai dari ekuitas. Sedangkan biaya ialah kas yang dipakai 

untuk keberlangsungan bisnis dalam memperoleh penghasilan. Secara umum beban 

terbagi menjadi dua macam yakni beban operasi dan beban non operasi. 

 

2.4 Sistem Informasi Akuntansi 

SIA ialah sebuah program penghasil informasi yang bermanfaat, terutama 

dalam hal memproses data serta transaksi dengan merencanakan, mengendalikan 

dan mengoperasikan bisnis (Krismiaji, 2010). Berikut ini ada berbagai fungsi 

sistem informasi akuntansi yakni: 

a. Sebagai sarana penyedia yang mempunyai tujuan dalam mengelola 

kegiatan usahanya. 

b. Sebagai panduan dalam memperbaiki data informasi. 

c. Sebagai alat pendukung kegiatan rutin pada suatu lembaga organisasi 

dalam hal berekonomi. 

d. Sebagai alat dalam mengambil kepastian di sebuah organisasi. 

e. Sebagai sarana dalam mengendalikan serta merencanakan sebuah 

pelaksanaan kegiatan. 

Pada mulanya, pencatatan akuntansi cuman berbasis manual saja. Seorang 

akuntan mempunyai peran penting dalam menjalankan tugasnya. Karena zaman 
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semakin canggih dan berkembang maka terciptalah sebuah SIA yang dapat 

menghitung data dalam skala besar. Berikut ini ada berbagai jenis elemen yang 

mesti ada SIA supaya dapat beroperasi secara benar. Elemen tersebut yakni: 

a. Manusia, berperan penting dalam menjalankan program tersebut. 

b. Aktivitas transaksi, berupa objek yang di jadikan sebagai masukan dalam 

memproses suatu data di sistem. 

c. Prosedur, yakni proses langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk 

memperoleh transaksi dalam sebuah aktivitas. 

d. Dokumen, yakni untuk mencatat proses transaksi yang sedang terjadi. 

Dokumen tersebut berupa nota dan kuitansi. 

e. Peralatan, berupa alat bantu guna dalam pencatatan pada SIA, contohnya 

seperti komputer maupun laptop. 
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