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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Siklus Akuntansi 

2.1.1 Pengertian Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi sistematis dan bertahap 

yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan 

dan mengolahnya menjadi sebuah laporan atau informasi akuntansi pada sebuah 

entitas dalam suatu periode waktu tertentu. 

Menurut pendapat Dina Fitria (2014:28) yang dimaksud dengan siklus 

akuntansi adalah sebuah tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, 

pengelompokan, peringkasan data keuangan yang sudah diproses sebelumnya dan 

pelaporan yang dimulai saat terjadinya transaksi dalam sebuah entitas. Sementara 

itu, Rahman Pura (2013:18) menjelaskan bahwa siklus akuntansi adalah rangkaian 

kegiatan dan tahapan akuntansi yang dilakukan secara sistematis mulai dari 

pencatatan akuntansi hingga penutupan pembukuan. 
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2.1.2 Tahapan Siklus Akuntansi 

Siklus Akuntansi terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu : 

1. Analisa Transaksi 

Tahap pertama adalah menganalisa setiap transaksi yang terjadi pada 

sebuah entitas dalam satu periode yang dapat mempengaruhi posisi 

keuangan sebuah entitas. 

2. Pencatatan Transaksi 

Tahap kedua adalah mencatat transaksi yang sudah dianalisa ke dalam 

jurnal secara berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. 

3. Pembuatan Buku Besar 

Tahap ketiga adalah memindahkan transaksi yang sudah dicatat di dalam 

jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan daftar susunan – susunan 

rekening buku besar. 

4. Pembuatan Neraca Saldo 

Tahap keempat adalah membuat neraca saldo dengan memindahkan saldo 

– saldo yang terdapat di buku besar sehingga bisa terlihat saldo yang sama 

antara debet dan kredit. 

5. Pembuatan Jurnal Penyesuaian 

Tahap kelima adalah membuat jurnal penyesuaian apabila ada transaksi 

yang belum dicatat pada akhir periode akuntansi atau ada hal lain yang 

perlu disesuaikan. 
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6. Pembuatan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 

Tahap keenam adalah membuat neraca saldo setelah penyesuaian dengan 

memasukkan seluruh saldo yang telah disesuaikan. 

7. Pembuatan Laporan Keuangan 

Tahap ketujuh adalah membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi, 

laporan perubahan modal, laporan arus kas dan neraca sesuai dengan data 

pada neraca saldo setelah penyesuaian. 

8. Pembuatan Jurnal Pentutup 

Tahap kedelapan adalah membuat jurnal penutup yang berfungsi untuk 

menutup akun nominal seperti pendapatan, beban dan deviden menjadi nol. 

2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan tentang kondisi 

keuangan serta hasil kegiatan usaha suatu entitas pada periode waktu tertentu ( 

Harahap, 2015:105). Dengan adanya laporan keuangan, maka para investor dan 

manajemen perusahaan dapat menilai kinerja perusahaan pada kurun waktu tertentu 

serta mengambil keputusan langkah yang harus diambil agar perusahaan bisa terus 

berjalan dan menghasilkan keuntungan sesuai yang diinginkan. Tujuan laporan 

keuangan menurut IAI, 2015 antara lain adalah untuk menyediakan informasi 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakainya dalam pengambilan 

keputusan ekonominya, untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar 
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pemakainya, untuk menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen atau 

pertanggungjawaban atas sumber daya yang dipercayakan kepada pemakai yang 

ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggung jawabkan. 

2.2.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2016:28), secara umum ada 5 (lima) jenis laporan keuangan 

yang biasa disusun, yaitu : 

1. Laporan Posisi Keuangan/ Neraca 

Laporan posisi keuangan/neraca merupakan laporan yang menunjukkan 

kondisi, informasi, dan posisi keuangan sebuah perusahaan dalam jangka waktu 

tertentu. Dengan menyusun laporan neraca, maka bisa diketahui data tentang 

jumlah aktiva berupa harta atau aset yang dimiliki perusahaan, kewajiban berupa 

hutang baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, dan ekuitas atau 

modal perusahaan. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. 

2. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan yang berfungsi untuk memberikan 

informasi mengenai hasil yang diperoleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. 

Dari laporan laba rugi dapat dilihat perusahaan mendapatkan laba atau justru 

mengalami kerugian. Apabila pendapatan yang diperoleh perusahaan lebih besar 

dibandingkan total biaya yang harus dikeluarkan maka perusahaan mendapatkan 

laba, namun apabila total biaya yang harus dikeluarkan lebih besar daripada 

pendapatan yang diperoleh maka perusahaan mengalami kerugian. 
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3. Laporan Perubahan Modal 

Laporan perubahan modal adalah laporan yang memberikan informasi 

mengenai perubahan modal perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Laporan 

perubahan modal ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar perubahan 

modal yang terjadi pada perusahaan dan penyebab terjadinya perubahan modal 

tersebut. 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang berfungsi untuk memberikan 

informasi mengenai arus kas yang masuk dan keluar pada jangka waktu tertentu. 

Arus kas masuk dapat dilihat dari beberapa sumber, yaitu hasil dari kegiatan 

operasional dan kas yang diperoleh dari pendanaan atau pinjaman, penjualan aset 

tetap serta keuntungan dari penjualan aset tetap. Sedangkan arus kas keluar dapat 

dilihat dari berapa banyak beban biaya yang dikeluarkan perusahaan, baik untuk 

kegiatan operasional atau investasi pada bisnis lain, pembelian aset tetap serta 

pembagian dividen tunai. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat untuk 

memberikan penjelasan atas laporan keuangan yang telah dibuat. Laporan ini dibuat 

untuk memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai hal-hal yang tertera di 

laporan-laporan lainnya dan alasan mengapa hal-hal tersebut dilakukan. 
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2.3 Standar Akuntansi Keuangan 

2.3.1 Jenis-Jenis Standar Akuntansi Keuangan 

Pada saat menyusun laporan keuangan, setiap entitas diharapkan menggunakan 

standar akuntansi yang berlaku agar penyusunan laporan keuangan tersebut menjadi 

lebih terstruktur serta lebih mudah untuk dipahami bagi para penggunanya. 

Menurut Suwardjono (2016) standar akuntansi adalah konsep, prinsip, metode dan 

teknik yang dipilih sebagai kerangka oleh badan penyusun standar untuk diterapkan 

dalam suatu lingkungan atau negara dengan bentuk suatu dokumen resmi. 

Tujuannya adalah sebagai pedoman standar mengenai transaksi apa saja yang harus 

dicatat, bagaimana cara mencatat transaksi tersebut, serta bagaimana cara 

penyajiannya. Ada beberapa standar akuntansi di Indonesia yang ditetapkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu : 

1 Pernyataan Standar Akuntansi Keungan-International Financial Report Standard 

(PSAK-IFRS) 

2. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK – 

ETAP) 

3. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) 

4. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

5. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) 
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2.3.2 PSAK–IFRS 

Menurut IAI (2016) PSAK-IFRS digunakan untuk suatu badan usaha yang 

memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses 

pendaftaran di pasar modal atau badan fidusia (badan usaha yang menggunakan 

dana masyarakat, seperti asuransi, perbankan dan dana pensiun). Sejak tahun 2012, 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengadopsi standar International Financial Report 

Standard (IFRS) untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di seluruh 

perusahaan terdaftar yang ada di Indonesia. 

2.3.3 SAK-ETAP 

Menurut IAI (2016) SAK-ETAP digunakan untuk entitas yang akuntabilitas 

publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya digunakan hanya untuk tujuan 

umum bagi pengguna eksternal. ETAP sendiri menggunakan IFRS sebagai acuan 

penerapan standar. SAK-ETAP merupakan hasil penyederhanaan PSAK-IFRS 

yang meliputi tidak adanya laporan laba/rugi komprehensif; penilaian untuk aset 

tetap, aset tak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya 

menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau 

nilai wajar, serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena 

beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak. 

2.3.4 SAK Syariah 

Menurut IAI (2019) SAK Syariah digunakan untuk suatu badan usaha yang 

melakukan transaksi berbasis syariah baik itu merupakan lembaga syariah maupun 
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lembaga non syariah. Pembuatan standar akuntansi berbasis syariah ini dilakukan 

dengan tujuan untuk memudahkan lembaga berbasis syariah seperti koperasi 

syariah, pegadaian syariah, badan zakat dan bank syariah. 

2.3.5 Standar Akuntansi Pemerintah 

Menurut Dadang Suwanda (2015:8) Standar Akuntansi Pemerintah adalah 

prinsip – prinsip akuntansi yang untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah digunakan oleh pemerintah untuk 

menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pokok sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintah terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus 

kas dan catatan atas laporan keuangan.  

2.4 SAK EMKM 

2.4.1 Pengertian SAK EMKM 

SAK EMKM merupakan standar penyajian laporan keuangan terbaru yang 

disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia dan 

telah berlaku efektif mulai 1 Januari 2018. Menurut IAI (2016) dengan adanya SAK 

EMKM ini diharapkan para pelaku usaha UMKM dapat terbantu dalam menyusun 

laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. 

SAK EMKM disusun secara sederhana dan ditujukan untuk entitas yang tidak 

memiliki akuntabilitas publik yang signifikan.  
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2.4.2 Komponen SAK EMKM 

Terdapat beberapa kekhususan standar dalam menyusun laporan keuangan 

berdasarkan SAK EMKM, karena SAK EMKM merupakan standar penyajian 

laporan keuangan yang paling sederhana dibandingkan standar yang lainnya. 

Menurut IAI (2018) Komponen laporan keuangan dalam SAK EMKM 

hanya  terdiri dari 3 jenis laporan keuangan, diantaranya neraca/laporan posisi 

keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Dasar pengukuran 

unsur-unsur laporan keuangan hanya dengan basis biaya  historis sehingga sebuah 

entitas hanya perlu mencatat aset dan liabilitasnya sebesar harga perolehan, aset 

tetap disusutkan dengan metode garis lurus atau saldo menurun tanpa 

memperhitungkan nilai sisanya, dan laporan komparatif cukup disajikan hanya 

dengan 1 periode sebelumnya. 

2.5 Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM 

2.5.1 Laporan Laba Rugi 

Menurut pendapat Kasmir (2016:28) yang dimaksud dengan laporan laba rugi 

adalah laporan keuangan yang berfunsi untuk memberikan informasi tentang hasil 

usaha yang diperoleh entitas pada suatu periode waktu. 

Laporan laba rugi dibuat dengan memasukkan akun-akun pendapatan 

kemudian dikurangi dengan beban-beban yang terjadi selama kegiatan operasi 

perusahaan. Apabila pendapatan yang diterima lebih besar dari beban yang 

dikeluarkan maka perusahaan akan mendapatkan laba, namun apabila beban yang 
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dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan yang diterima maka perusahaan akan 

mengalami kerugian. 

2.5.2 Laporan Posisi Keuangan 

Menurut pendapat Prastowo (2015:15) laporan posisi keuangan adalah laporan 

keuangan yang memberikan informasi tentang aktiva (harta kekayaan), hutang – 

hutang dan modal yang dimiliki oleh suatu entitas pada periode tertentu. 

Laporan posisi keuangan dibuat setelah adanya jurnal umum, buku besar, dan 

jurnal penyesuaian. Setelah mendapatkan data dari tiga hal tersebut, maka langkah 

selanjutnya adalah mengkategorikan akun-akun berdasarkan unsur didalam laporan 

posisi keuangan. Unsur yang terdapat dalam laporan posisi keuangan antara lain 

aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Untuk menyusun laporan posisi keuangan biasanya 

perusahaan mengurutkan berdasarkan tingkat likuiditasnya terlebih dahulu. Setelah 

diurutkan maka unsur aktiva harus sama dengan unsur pasiva (kewajiban ditambah 

dengan ekuitas). 

2.5.3 Catatan Atas Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2016:30) catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang 

dibuat untuk memberikan informasi dan penjelasan yang dianggap perlu atas 

laporan keuangan yang ada sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami 

data yang disajikan. 
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Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang detil yang ada 

pada laporan keuangan, sehingga memberikan gambaran informasi yang lebih 

terperinci kepada para penggunanya. Menyusun catatan atas laporan keuangan 

perusahaan dapat mencantumkan detil-detil tentang ikhtisar pencapaian kinerja 

selama tahun berjalan, informasi mengenai dasar penyusunan pelaporan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih, dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


