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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Menurut Horngren dan Harrison (2007) cara mengukur aktvitas perusahaan 

dalam memproses data-data sehingga menjadi sebuah laporan yang berguna bagi 

pihak yang berkepentingan adalah akuntansi. Steinbart (2014) mendefinisikan 

akuntansi sebagai proses pengumpulan, penyimpanan, pengukuran, pengembangan, 

dan komunikasi informasi. 

Reeve, Warren, dan Duchac (2015) mengatakan bahwa akuntansi adalah 

media informasi yang disajikan dalam bentuk laporan yang akan diberikan kepada 

pihak yang berkepentingan baik eksternal dan internal untuk dapat mengetahui 

kondisi keuangan perusahaannya. 

Kieso, Weygent, dan Warfield (2012) mendefinisikan akuntansi sebagai 

sistem informasi yang mengolah, melakukan indentifikasi, dan mengkomunikasikan 

kejadian ekonomi kepada pengguna laporan keuangan yang tertarik. 

Norton dan Porter (2009) menjelaskan akuntansi adalah proses identifikasi, 

mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi kepada berbagai pengguna 

laporan keuangan yaitu perusahaan, pemegang saham, kreditor, dan pemerintah. 

American Accounting Association menjelaskan bahwa proses megukur, 

identifikasi, dan melaporkan informasi akuntansi untuk melakukan penilaian dan 

keputusan yang jelas bagi pengguna informasi tersebut. 
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2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

2.2.1 Sistem 

Menurut Mulyadi (2016) sistem adalah seperangkat unsur yang saling 

berkaitan antar satu sama lain yang berfungsi demi tujuan tertentu. Simkin et al. 

(2012) berpendapat bahawa sistem adalah satu set komponen yang bertugas 

mengumpulkan dan menyimpan data kemudian memprosesnya untuk penggunanya.  

 

2.2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Otinur et al. (2017) sistem informasi akuntansi adalah komponen 

mengumpulkan, mengelompokkan, mengolah, dan menggabungkan informasi 

keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. 

Simkin et al. (2012) menyebutkan sistem informasi akuntansi adalah 

prosedur pengumpulan dan pemrosesan data untuk mendapatkan sebuah informasi 

yang dibutuhkan oleh penggunanya. Sedangkan menurut Kieso et al. (2007) sistem 

informasi akuntansi adalah mengumpulkan dan memproses transaksi dan 

menyebarluaskan informasi keuangan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait. 

Lateckova et al. (2016) mengatakan sistem informasi akuntansi sebagai 

sumber informasi yang objektif dan relevan karena akan merangkum dan mengatur 

data dalam laporan keuangan secara efektif. Informasi yang terdapat sistem informasi 

akuntansi mengandung ikhtisar saat ini, masa lalu, dan dapat menjadi pertimbangan 

dimasa yang akan didatang sehingga informasi tersebut dapat menjadi bahan 

pertimbangan pengambilan keputusan. 
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2.3 Siklus Akuntansi 

Weygandt et al. (2015) menyebutkan bahwa siklus akuntansi adalah 

prosedur yang dimulai dari mengumpulkan bukti transaksi hingga pembuatan laporan 

keuangan. Prosedur tersebut terdiri atas : 

1. Identifikasi dan pencatatan 

2. Jurnal 

3. Pindahkan ke buku besar 

4. Neraca saldo 

5. Jurnal penyesuaian 

6. Laporan keuangan 

7. Jurnal penutup 

8. Neraca saldo setelah jurnal penutup 

9. Jurnal Pembalik 

 

2.4 Laporan Keuangan 

2.4.1 Pengertian Laporan keuangan 

Menurut PSAK No 1 (2015) laporan keuangan adalah penyajian tertata 

kinerja keuangan pada suatu entitas. Laporan keuangan meliputi neraca, laba rugi, 

perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan 

UMKM menggunakan standar akuntansi SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah).  SAK EMKM disahkan oleh IAI tahun 2016 

dengan tujuan mendukung perekonomian di Indonesia. SAK EMKM dirancang bagi 
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pelaku usaha UMKM yang kebanyakan belum atau tidak mengetahui cara membuat 

laporan keuangan yang lengkap atau yang sesuai standar akuntansi SAK ETAP .  

Laporan keuangan dibuat dengan tujuan menyediakan informasi keuangan 

serta sebagai gambaran kinerja suatu perusahaan yang berguna untuk pengambilan 

keputusan ekonomi bagi siapa saja yang membutuhkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2016). 

PSAK No 1 (2013) menyebutkan komponen-komponen laporan keuangan 

terdiri atas : 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode 

Berisi mengenai nilai asset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan dan 

digunakan sebagai dasar menghitung tingkat pengembalian, menghitung likuiditas, 

dan evaluasi struktur modal.  

2. Laporan laba rugi komprehensif 

Berisi informasi keuangan mengenai kinerja perusahaan. Menjelaskan 

pendapatan, beban, dan untung rugi perusahaan sekaligus sebagai dasar pengukuran 

rasio profitabilitas. 

3. Laporan perubahan ekuitas 

Berisi informasi mengenai perubahan pada pos ekuitas. Menggambarkan 

naik turun ekuitas selama periode. 

4. Laporan arus kas 

Berisi informasi mengenai arus keluar masuk kas selama periode. Laporan 

arus kas terdiri atas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

5. Catatan atas laporan keuangan 
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Berisi mengenai informasi mengenai penjelasan secara lebih rinci dan 

sebagai tambahan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan 

tersebut. 

6. Informasi komparatif mengenai informasi periode terdekat sebelumnya. 

7. Laporan posisi keuangan awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas 

menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif. 

 

2.4.2 Karakteristik Laporan Keuangan 

1. Dapat dipahami 

Laporan keuangan harus memiliki informasi yang mudah dipahami. 

2. Relevan 

Informasi yang pada laporan keuangan dapat disebut relevan jika informasi 

tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi juga disebut relevan 

jika mempunyai nilai prediktif, nilai umpan balik, dan ketepatan waktu. Nilai-nilai 

tersebut akan membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi hasil masa 

depan dengan mengkombinasikan dari ketiga nilai tersebut.  

3. Reliabilitas 

Laporan keuangan harus dapat dipercaya dan bias diandalkan oleh 

penggunanya. Laporan keuangan dikatakan reliabitas jika memiliki kriteria di bawah 

ini: 

a. Netral 

Laporan keuangan tidak boleh memihak pada kelompok tertentu sebagai 

pengguna laporan keuangan. 
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b. Tepat 

Laporan keuangan harus disajikan dengan tepat, yaitu angka dan 

penjelasanny harus mewakili apa yang benar-benar terjadi, pengukuran dan unsur 

yang diukur juga harus sesuai. 

c. Dapat diverifikasi 

Adalah jika dasar pengukuran yang digunakan oleh seorang akuntan jika 

diverifikasi oleh akuntan lainnya dengan metode yang sama harus mendapatkan hasil 

yang sama pula. 

d. Komparabilitas 

Laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan sejenisnya 

misal dapat dibandingkan per antar periode. 

e. Konsistensi 

Laporan keuangan harus menggunakan standar akuntansinya secara 

berkelanjutan. 
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