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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Akuntansi 

Sebuah pengidentifikasi, pelaporan, serta pengukuraan informasi keuangan 

yang tujuanya untuk kepentingan pihak yang berwenang terhadap perusahaan 

mendapat pengambilan keputusan yang tepat dan tegas dari informasi yang 

dilaporkan, adalah pengertian akuntansi menurut AAA (American accounting 

association). Dari pengertian tersebut, akuntansi bisa diartikan sebagai alat untuk 

mengukur, menganalisa mata uang yang dihasilkan transaksi keuangan dari 

sebuah perusahaan. 

Soemarsono S.R (2004) dalam buku akuntansinya akuntansi berdefinisi 

sebagai pelaporan, pencatatan, dan pengukuran ekonomi dengan hasil informasi 

bertujuan untuk memudahkan para pemakai informasi dalam pengambilan 

keputusan yang tegas dari informasi yang dihasilkan. 

 Kieso, (2016;2) menyatakan terdapat dibukunya Akuntansi tergolong dari 

tiga kegiatan yaitu pencatatan, identifikasi, serta pengkomunikasian kegiatan 

ekonomi diperusahaan kepada orang yang berkepentingan. Identifikasi dilakukan 

perusahaan untuk menghasilkan catatan atas transaksi keuangan yang disebut 

laporan akuntansi atau keuangan. Pencatatan akuntansi dipakai dan digunakan 

baik itu dalam kronologisnya terhadap sebuah mata uang. Pada akhirnya, hasil 

dari pencatatan yang merupakan informasi dikomunikasikan kepada orang atau 

pihak yang memiliki wewenang atas informasi tersebut. 

 

 

Julian Tri Saputra. Rancangan Sistem Pelaporan dan Pencatatan Akuntansi Keuangan pada Rumah Biru 
Production, 2019. 
UIB Repository©2019



6 
 

  Universitas Internasional Batam 

2.2 Siklus Akuntansi 

Penyusunan laporan keuangan dalam proses berdasarkan jurnal transaksi 

keuangan yang dianalisa dan dapat dipertanggung jawabkan, diterima secara 

umum pada metode, prinsip, dilingkup akuntansi. Adapun tahap proses siklus 

akuntansi menurut Hery (2014: 66-67): 

1. Analisa dokumen yang berhubungan dengan informasi dicatat dijurnal 

transaksi. 

2. Setelah itu akun jurnal yang teranalisis diposting dalam buku besar. 

3. Nominal akhir dalam buku besar diposting kedalam neraca saldo yang 

berisikan catatan balance, kredit, Debit. 

4. analisis bunyi jurnal penyesuaian. 

5. posting analisis jurnal penyusuain ke komponen neraca saldo dibantu 

dengan kertas kerja (Worksheet), hasilnya adalah Adjusted Trial 

Balance. 

6. Langkah selanjutnya dibuat sebuah jurnal yang namanya Jurnal 

penutup. 

7. Data dari jurnal penutup tadi di input kedalam buku besar terkait 

nominal akun. 

8. Dibuat neraca saldo setelah jurnal penutup tadi namanya Neraca saldo 

setelah penutupan. 

9. Terakhir setelah neraca saldo penutupan, dibuat jurnal pembalik. 

Dina Fitria (2014: 28) Gambaran dari proses aktifitas akuntansi yang 

menyangkup penggolongan, pencatatan, pengikhtisar serta pelaporan, diawali dari 
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pertama transaksi terjadi kemudian data transaksi tadi disesuaikan dan kemudian 

diposting ke saldo buku besar. 

Menurut Mulyadi (2010), sebuah jurnal dari transaksi keuangan adalah 

catatan langkah utama sebuah proses akuntansi, maka dari itu dalam penyusunan 

dan itu disebuah sistem akuntansi jurnal harus dibuat sedemikian dalam tampilan 

agar tidak terjadi kesalahan pencatatan terhadap transaksinya. Jurnal yang disusun 

setelah dianalisa di posting ke buku besar. 

Buku besar menurut Soemarso adalah Kumpulan dari perkiraan-

perkiranaan yang saling menghubungkan dan merupakan suatu kesatuan 

tersendiri. Dalam bukunya Akuntansi Suatu Pengentar menyatakan “Bahwa 

setelah bukti transaksi dicatat dalam jurnal, tahap selanjutnya adalah 

memindahbukukan atau data yang terdapat dalam jurnal ke dalam perkiraan-

perkiraan yang bersangkutan dalam buku besaSoemarso berpendapat buku besar 

itu Kumpulan dari perkiraan-perkiraan yang berhubungkan dan merupakan satu 

kesatuan sendiri. Dalam bukunya Akuntansi Suatu Pengentar menyatakan “Bahwa 

sesudah bukti transaksi sudah dicatat di jurnal, selanjutnya memindahbukukan 

atau dari data jurnal ke dalam nominal yang bersangkutan ke buku besar” 

Neraca saldo itu susunan data disiapkan dapat melihat persamaan dalam 

ujinya terhadap nominal kredit dan debit dengan dasar perkiraan yang terdapat 

dalam buku besar. Neraca saldo biasanya berbentuk lembar kerja. Isinya 

menyangkut saldo setiap akun perbulanya, dan neraca saldo memiliki fungsi 

sebagai dasar proses susunan dan pelaporan laporan keuangan dari ringkasan 

akun-akun transaksi beserta saldonya. 
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2.3 Sistem Akuntansi 

 Prosedur untuk klasifikasi, pengumpulan, dan pelaporkan informasi adalah 

sebagian pengertian, Menurut Waren, Reeve, Fess (2005). Sistem akuntansi juga 

digunakan untuk media penyedia informasi ekonomi untuk para pengguna 

informasi ekonomi tersebut, hal itu guna untuk mempermudah kegiatan 

perusahaan. 

 Dengan dasar pencatatanya, akuntansi dibagi 2 pencatatannya yaitu: 

1. Kas basis  

 Transaksi yang terjadi dan kemudian dicatat dengan dasar jumlah nominal 

yang diterima yang biasa disebut kas basis, dan juga salah satu metode 

dalam akuntansi menurut, Darmawan (2014). 

2. Basis akrual 

 Transaksi yang terjadi dicatat dan dilaporkan dengan dasar pengakuan dan 

konsepnya adalah pengertian dari Basis Akrual dan juga salah satu dalam 

metode pencatatan akuntansi menurut, Darmawan (2014). 

   IFRS (International financial reporting standart) dijadikan kiblat untuk 

susunan laporan akuntansi agar informasi dapat ditelaah oleh pihak 

internal/eksternal perusahaan. Kieso et al. (2014). 

 5 elemen yang digunakan dalam penyusunan transaksi perusahaan: 

1. Aset atau Aktiva 

 semua sumber yang bersifat ekonomi perusahaan atau harta perusahaan 

yang diharapkan memberi dampak positive untuk perusahaan dimasa 

depan. Asset atau aktiva diposting ke neraca saldo dengan saldo normal di 

posisi debit. Umum nya asset atau aktiva dibagi 2 macam yaitu asset 
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lancar dan tidak lancar. Asset lancar merupakan secara garis besar 

digunakan untuk transaksi jangka pendek sedangkan asset tidak lancar 

sebaliknya. 

2. Kewajiban atau Liabilitas 

 Kewajiban dapat diartikan sebagai hutang. Intinya kewajiban atau liabilitas 

ini adalah sebuah ketetapan hutang untuk menyerahkan sejumlah aktiva 

pada waktu yang akan datang, bisa bulan depan atau tahun depan sampai 

10 tahun kedepan. Liabilitas ini dibagi menjadi 2 yaitu liabilitas lancar dan 

liabilitas tak lancar (panjang). 

3. Ekuitas 

 Kepemilikan aktiva setelah dikurangi kewajiban-kewajibanya. Di dalam 

perusahaan modal mencerminkan bagian sebuah kepemilikanya. 

4. Pendapatan 

 Arus masuk bruto disebabkan satu kegiatan ekonomi terjadi karena 

operasional perusahaan disatu periode adalah definisi dari pendapatan 

didalam akuntansi. 

5. Beban 

 Sebuah pengorbanan aktiva yang digunakan untuk pencapaian sesuatu 

hasil dari kegiatan perusahaan, terkait dengan pendapatan pada periode 

yang berjalan biasanya disebut dengan defenisi beban.  
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2.4 Laporan Keuangan 

 Hasil informasi dikombinasikan mengenai ekonomis dalam kondisi dan 

posisi keuangan berjalan dibadan usaha, adalah pengertian dari laporan keuangan. 

Pengambilan keputusan dari hasil informasi ekonomi dan digunakan oleh pihak 

berkepentingan dalam perusahaan untuk pengambilan keputusan merupakan 

kegunaan dari laporan keuangan. SAK ETAP (2012), 

 Uraian dari SAK ETAP (2009) dijelaskan dan disusun antara lain: 

1. Dimengerti dan dipahami oleh pemakai Iaporan. 

2. Materialistas sifatnya 

3. Bersifat relevan informasi yang diberikan.  

4. Bersifat nyata terlepas akan kesalahan material 

5. Lengkap segi informasi untuk penyusunan laporan 

6. Bijak mengambil keputusan supaya asset, liabiliatas, ekuitas stabil 

7. Tepat waktu penyajiannya 

 Ada beberapa unsur yang mendalami laporan keuangan antara lain neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan. Berbagai unsur mendalami laporan keuangan terdiri atas 

laporan diantaranya laba rugi, perubahan modal, posisi keuangan, arus kas dan 

catatan atas laporan tersebut. Adapun pengertian unsur-unsurnya sebagai berikut: 

1. Neraca yaitu suatu laporan wajib sebuah perusahaan yang dibuat untuk 

pengambilan keputusan dan juga dasar dari pengambilan keputusan 

tersebut. 

2. Berisikan komponen-komponen dari pendapatan dan biaya serta harga 

pokok dari penjualan dan juga menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu 

Julian Tri Saputra. Rancangan Sistem Pelaporan dan Pencatatan Akuntansi Keuangan pada Rumah Biru 
Production, 2019. 
UIB Repository©2019



11 
 

  Universitas Internasional Batam 

perusahaan dalam periode akuntansi dan hasilnya tadi juga berguna dalam 

pengambilan keputusan, merupakan definisi singkat tentang laporan laba 

rugi. 

3. Modal merupakan asset dan begitu juga sebaliknya. Laporan perubahan 

modal dimaksud dengan laporan yang membirikan tampilan perubahan 

ekuitas perusahaan disebabkan aktivitas berjalan perusahaan. Laporan ini 

disusun setelah menyusun neraca lajur dan laporan laba rugi. 

4. Arus kas dari suatu perusahaan pastinya bisa ditentukan apakah kas itu 

keluar (pengeluaran) atau masuk ke perusahaan (penerimaan) sebuah 

laporan yang wajib dibutuhkan oleh perusahaan biasanya disebut Laporan 

Arus Kas. 

5. Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah sebuah rangkuman kecil 

terhadap laporan keuangan yang dihasilkan, Umumnya berfungsi untuk 

sebagai media penjelas laporan keuangan dan menampilkan nominal yang 

wujudnya tidak dapat dilaporkan dilaporan keuangan. Laporan keuangan 

normal biasanya tidak menyajikan semua bentuk informasi, dari hal itu 

catatan atas laporan keuangan adalah komponen yang sangat penting 

diperusahaan berjalan. 

 

2.5 Sistem Informasi Akuntansi 

Sebelum mencakup sistem informasi akuntansi kita akan menguraikan apa 

itu sistem dan apa itu informasi. Sekelompok variable yang memiliki hubungan 

yang sama dalam pencapaian tujuan yang ditentukan adalah ringkas pengertian 

dari sistem. Fungsi dari sistem adalah membuat para pengguna melakukan 
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pekerjaan dengan lancar dan rutin. Dari hal itu maka sistem tadi harus mempunyai 

data dari lapangan maupun transaksi, data tersebut biasa disebut Informasi. 

Sebuah formulir, laporan, catatan, dan laporan, didesain dengan berbagai 

tampilan, digunakan untuk sarana penyedia informasi keuangan untuk para 

pengolah data informasi diperusahaan dan kemudian informasi tadi diperbaiki 

guna untuk pengendalian akuntansi dan proses pengecekan internal untuk 

membantu biaya tulis didalam catatanya adalah pengertian menurut Mulyadi 

(2008). 

Tujuan dari sistem informasi menurut Hall (2001), dipaparkan 

diantaranya: 

1. Dapat memberi dukungan terhadap kepengurusan atau fungsi manajemen 

perusahaan terkait didalam sumber daya yang digunakan untuk tujuan dari 

organisasi.  

2. Bisa memberi dukungan untuk pengambilan keputusan oleh manjemen, 

didasarkan informasi akuntansi, karena informasi akuntansi sangat 

diperlukan manajemen dalam pengambilan kebijakan dan keputusan.  

3. Membuat para pekerja di operasional kantor perusahaan bekerja efisien 

dan efektif. Kerja yang efisien dan efektif tadi berguna dalam 

pengembangan organisasi perusahaan. 

 SIA tentunya memiliki fungsi yang mempermudah didalam proses 

akuntansi antara lain: 

1. Pengumpulan data dan penyimpanan informasi data kegiatan perusahaan 

yang disebut transaksi keuangan. 
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2. Proses data menjadi informasi untuk mempermudah manjemen mengambil 

kebijakan dan keputusan untuk rencana dimasa depan. 

3. Kontrol terhadap harta dari perusahaan 

4. Berfungsi sebagai media pengawas untuk kegiatan perusahaan. 

5. Kinerja keuangan yang memiliki efisiensi waktu dan biaya. 

6. Tepat dan cermat dalam pelaporannya. 

Mulyadi di Musmini, Andiani, dan Sulindawati (2013) menerangkan 

elemen pembentuk sistem adalah yaitu: 

1. Formulir digunakan sebagai media pencatat suatu transaksi. Contohnya: 

bukti keluaran kas, cek perusahaan, dan faktur pembelian. 

2. Catatan-catatan yang berupa buku besar, jurnal, kertas pembantu 

bersumber awal diformulir. 

3. Laporan keuangan aktifitas akhir perusahaan seperti Neraca, laporan 

lainya seperti, laba rugi, arus kas, perubahan modal, terakhir catatan atas 

laporan keuangan. 
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