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TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pengertian  Akuntansi 

Akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis untuk menaksir hasil dari 

kegiatan ekonomis dalam organisasi dan untuk mengantarkan informasi kepada 

beberapa pihak, salah satunya termasuk investor, kreditor, dan manajemen. 

Akuntansi memiliki tujuan untuk menyediakan laporan keuangan yang akurat 

untuk ditujukan kepada investor, kreditor dan manajemen agar dapat mengambil 

suatu keputusan. Menurut Reeve, Warren, dan Dunhac (2016) dalam buku 

Principle of  Accounting, pengendalian internal terdiri dari lima komponen yaitu: 

1. Lingkungan Pengendalian Internal (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian internal merupakan fondasi dari komponen 

lainnya atau menjadi dasar untuk semua komponen pengendalian 

internal. 

Pengendalian ini meliputi beberapa faktor, yaitu: 

a. Integritas dan etika 

b. Komitmen untuk meningkatkan kompetisi 

c. Pihak pengelola berpartisipasi dalam perusahaan 

d. Falsafah dan gaya operasi manajemen 

e. Struktur organisasi 

f. Otorisasi dan tanggung jawab 

g. Kebijakan personalia perusahaan 

2. Penilaian Resiko (Risk Assesment) 

Penilaian resiko terdiri dari identifikasi resiko. Identifikasi resiko 

meliputi pengujian terhadap faktor-faktor eksternal seperti 

pengembangan teknologi, persaingan dan perubahan ekonomi. Faktor– 

faktor internalnya meliputi kompetisi karyawan, sifat dari aktifitas bisnis, 

dan karakteristik pengelolaan sistem informasi. Sedangkan analisis resiko 

meliputi kemungkinan terjadinya resiko dan bagaimana cara 

pengelolaannya. 
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3. Aktifitas Pengendalian (Control Activities) 

Aktifitas pengendalian merupakan pengendalian yang terdiri dari 

kebijakan dan prosedur yang menjamin karyawan melaksanakan arahan 

manajemen. Aktifitas pengendalian meliputi beberapa faktor yaitu 

penggunaan wewenang yang benar, pembagian tugas yang tepat, 

pembuatan dan penggunaan dokumen atau catatan yang benar, keamanan 

yang memadai, dan pengecekan independen terhadap kinerja dalam 

melaksanakan kegiatan usaha. 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang 

mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang 

dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan 

transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara 

akuntabilitas bagi aset, liabilitas, dan ekuitas yang bersangkutan. Sistem 

tersebut menghasilkan kualitas informasi yang berdampak terhadap 

kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam 

mengandalkan aktifitas perusahaan dan membuat laporan keuangan yang 

efisien. 

5. Pemantauan (Monitoring) 

Manajemen bertanggung jawab dalam membangun dan memelihara 

pengendalian internal, dimana adanya pemantauan pengendalian internal 

dari manajemen untuk mempertimbangkan apakah pengendalian tersebut 

dimodifikasi sebagaimana mestinya jika perubahan kondisi 

menghendakinya. 

 

2.2 Fungsi dan Manfaat Akuntansi 

Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan usaha. Kita    

dapat melihat posisi keuangan suatu usaha apakah terdapat suatu perubahan dari 

laporan akuntansi tersebut. Informasi tentang laporan keuangan sangat dibutuhkan 

oleh pihak pembaca untuk menentukan keputusan. Manfaat akuntansi secara 

umum adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan. 

Manfaat dirincikan secara spesifik sebagai berikut: 
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1. Mencatat laporan  

Manfaat akuntansi adalah mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan 

secara jelas dan sesuai dengan keadaannya. Dari catatan ini kemudian 

diproses oleh account ledger untuk dijadikan laporan laba rugi di akhir 

periode. 

2. Melindungi properti dan aset 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah aset secara jelas, karena 

aset yang dimiliki akan mengalami penyusutan. Ini berfungsi untuk 

menghitung jumlah penyusutan yang dialami oleh aset perusahaan dan 

menentukan metode apa yang tepat untuk memaksimalkan aset tersebut. 

Semua aset yang tidak tercatat akan mengalami kerugian. 

3. Menyampaikan hasil 

Akuntansi menghasilkan laporan yang akan digunakan untuk 

menginformasikan keadaan keuangan perusahaan kepada semua bagian 

yang bersangkutan.  

4. Keperluan legal  

Hal ini berfungsi untuk merancang dan mengembangkan sistem, sistem 

untuk pelaporan hasil atau memastikan catatan keuangan agar tetap 

sesuai dengan persyaratan hukum. Kemudian berguna untuk memastikan 

kepemilikan untuk mengajukan pernyataan. 

5. Klasifikasi data 

Semua transaksi yang masuk dalam pencatatan akuntansi harus melewati 

proses klasifikasi yang bertujuan untuk memudahkan pencarian data di 

masa depan. 

6. Merangkum data 

Berguna agar laporan yang dihasilkan dapat dipahami oleh semua pihak. 

7. Menganalisis keadaan 

Hasil dari kegiatan akuntansi adalah data yang digunakan untuk dapat 

dianalisis dengan cara yang mudah dipahami. 
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2.3 Komponen-Komponen Dalam Persamaan Dasar Akuntansi 

Menurut Reeve, Warren, dan Dunhac (2016) Terdapat lima elemen 

dalam akuntansi yang termasuk golongan transaksi-transaksi keuangan: 

1. Aset 

Aset dibagi menjadi dua kelompok yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. 

Aset lancar adalah aset yang berupa uang tunai yang mudah dijual dalam 

jangka waktu kurang dari satu tahun. Seperti kas, persediaan, biaya 

dibayar dimuka. Aset tidak lancar adalah aset yang diharapkan dapat 

digunakan selama lebih dari satu tahun, seperti properti investasi. 

2. Kewajiban  

Sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari kreditur dan harus dilunasi  

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau disepakati. Kewajiban 

jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar dalam kurung waktu 

satu tahun, seperti kewajiban gaji. Kewajiban jangka panjang adalah 

kewajiban yang harus dibayar lebih dari satu tahun, seperti kewajiban 

obligasi. 

3. Ekuitas 

Nilai bersih dari modal perusahaan yang sudah ditambah laba perusahaan 

dan dikurang jumlah penarikan oleh pemilik usaha. 

4. Penghasilan 

Jumlah uang yang didapatkan dari hasil penjualan dalam jangka waktu 

tertentu yang telah dikurangi dengan harga pokok penjualan, beban, dan 

biaya-biaya lainnya. 

5. Beban 

Menurut Reeve, Warren, dan Dunhac (2016), beban merupakan 

penurunan manfaat ekonomi selama satu periode pelaporan dalam bentuk 

arus kas keluar atau penurunan aset pada kewajiban yang mengakibatkan 

penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada 

penanaman modal. 
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2.4 Siklus Akuntansi       

Akuntansi memiliki tahap-tahapan yang harus dilakukan agar 

mendapatkan hasil yang diinginkan. Secara garis besar laporan keuangan akan 

didapatkan di akhir adalah hasil dari semua pencatatan yang sudah dilakukan 

sebelumnya, dari mencatat sampai menyusun laporan keuangaan. 

Di dalam akuntansi proses pengambilan keputusan ekonomi dihasilkan 

dari banyak informasi keuangan yang tersedia, dalam menyediakan informasi 

keuangan untuk pengambilan keputusan dibutuhkan data keuangan yang 

selanjutnya akan diproses melalui tahap-tahap yang kemudian disebut sebagai 

siklus akuntansi. Menurut Kuraesin dan Kasim (2017), siklus akuntansi meliputi 

tahap-tahap sebagai berikut:  

 

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi, Sumber: (Kuraesin dan Kasim, 2017). 

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa tahap-tahapan siklus 

akuntansi sebagai berikut ini: 

1. Mendokumentasi seluruh transaksi keuangan dalam bukti transaksi dan 

melakukan analisis pada transaksi keuangan tersebut. 

2. Mencatat transaksi keuangan ke dalam buku jurnal. 
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3. Meringkas dalam buku besar terhadap transaksi-transaksi keuangan yang 

sudah dijurnal, tahapan ini disebut juga dengan posting. 

4. Menentukan saldo buku besar di akhir periode dan menyalin ke dalam 

neraca saldo. 

5. Menyesuaikan buku besar berdasarkan informasi yang terbaru atau up to 

date. 

6. Menentukan saldo buku besar setelah penyesuaian dan menyalin pada 

neraca saldo setelah penyesuaian. 

7. Menyusun laporan keuangan berdasarkan neraca saldo setelah 

penyesuaian. 

8. Menutup buku besar. 

9. Menutup saldo buku besar dan menyalin kedalam neraca saldo setelah 

tutup buku. 

Selain itu, terdapat dua prosedur yang tidak wajib sifatnya yaitu neraca 

lajur dan jurnal pembalik. Neraca lajur ini digunakan untuk mempermudah 

tahapan-tahapan yaitu penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan 

keuangan, dan penutup buku. Apabila neraca lajur digunakan maka 

penyelenggaranya adalah sebelum tahapan nomor lima dari siklus akuntansi. 

Setelah neraca lajur selesai maka dapat dengan segera disusun laporan keuangan 

tanpa harus lebih dulu menyelenggarakan tahapan nomor lima dan enam. 

2.5 Tujuan Laporan Keuangan 

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi 

keuangan suatu perusahaan baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. 

Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan 

kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap 

perusahaan. 

Menurut Kasmir (2016), berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau 

penyusunan laporan keuangan, yaitu: 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki 

perusahaan pada saat ini.  
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2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada saat periode tertentu.  

4. Memberikan infomasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

terhadap aktiva dan modal perubahan. 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam 

suatu periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan dan 

informasi keuangan lainnya. 

Menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan 

keuangan adalah untuk memberikan dan menyediakan informasi tentang laporan 

keuangan, perubahan modal, pendapatan, biaya, kewajiban, dan untuk menjadi 

bahan pengambil keputusan bagi si pemakainya. 

 

 

 

 

Wafa Eka Febriani. Penyusunan Sistem Internal Akuntansi pada Aryanafresh Laundry. 
UIB Repository©2020




