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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Definisi Akuntansi 

 Jalil, Hidayah, Dewi, dan Shafira (2016) menyatakan akuntansi berkaitan 

dengan keuangan atau perusahaan yang telah dicapai, sehingga memiliki orientasi 

historis dan dikeluarkan setelah akhir periode akuntansi. Dauderis dan Annand (2017) 

mengungkapkan akuntansi adalah teknik mengidentifikasi, mengukur, mencatat dan 

berbicara kegiatan moneter suatu perusahaan kepada pengguna, pengguna ingin 

statistik untuk membuat pilihan. 

 Leiwy (2015) mengungkapkan bahwa akuntansi menampilkan fakta kepada 

sejumlah pihak dengan eksklusif, hal tersebut hanya dapat dianggap benar jika cocok 

dengan kondisi keuangan dan komunitas tempat penerapannya. masalah ini memiliki 

beberapa poin yang turut bersamanya, (Leiwy, 2015) menguraikan, yaitu: 

1. Teknik mencatat, mengkalkulasikan, mengelompokan dan   menginformasikan

tentang akuntansi. 

2. Peristiwa hukum di masa lalu dan organisasi yang berhubungan terhadap

akuntansi. 

3. Masalah ekonomi dan kepengurusan sistem manajamen yang harus

diselesaikan. 
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Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2015) pada distribusi bukunya 

Accounting Principles memiliki tiga aktivitas utama, yaitu: analisis, pencatatan dan 

menginformasikan aktivitas moneter di dalam organisasi terhadap pengguna. Akuntan 

harus memahami benar artian-artian di dalam terminologi akuntansi (dalam bentuk 

konstruksi akun, konvensi, konsep, postulat, prinsip, standar, dll.) untuk mengartikan 

aktivitas akuntansi untuk keperluan komunikasi, pelaporan, pengambilan keputusan 

atau penilaian (Sinha, 2012). 

Pendapat untuk menentukan keputusan administrasi yang memberikan laba 

adalah sistem peracangan moneter yang diharapkan terjadi. kejadian ini disebabkan 

pada efek dari periode historis (akuntansi keuangan, akuntansi manajemen) dan 

memutuskan nasib masa depan, seperti faktor yang bersumber dari luar yang 

menentukan organisasi (Lateckova, Bigasova & Stabingis, 2016). 

2.2 Definisi Sistem 

Mulyadi (2008) di dalam opininya, ia menyatakan sistem adalah fase kerja 

yang dibuat tergantung pada rencana terorganisir untuk melakukan latihan prinsip 

organisasi. Secara umum kerangka kerja atau sistem adalah kumpulan komponen 

yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki kapasitas yang sama dalam 

mencapai tujuan. Lebih lanjut, Jogiyanto (2005) memiliki pandangan bahwa kerangka 

kerja menyimpulkan banyak metodologi yang diidentifikasi satu sama lain dan 

bergabung untuk menyelesaikan latihan tertentu untuk membentuk suatu sistem. 
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Mengingat informasi ini dapat diuraikan bahwa kerangka kerja adalah segmen 

dari beberapa bagian yang memiliki asosiasi satu sama lain dan saling terkait dan 

membangun solidaritas dalam mencapai tujuan kerangka kerja. 

2.3 Sistem Informasi Akuntansi 

Krismiaji (2002) mengungkapkan dalam opininya, suatu sistem akuntansi 

adalah langkah langkah yang meghasilkan informasi dan pertukaran dengan titik 

menampilkan data yang diperuntukan untuk perencanaann, pengendalian, dan bisnis. 

Hall (2009) beropini, laporan akuntansi berbasis komputer adalah bagian luar biasa 

dari kerangka kerja data yang memproses pertukaran anggaran. 

Dalam sitem pelaporan akuntansi, pencapaian kerangka kerja yang diklaim oleh 

bisnis atau asosiasi dapat dilihat dari sifat data yang dapat diakses oleh asosiasi. 

Dengan sifat data yang baik dan tepat dari asosiasi, yakin bahwa itu akan kurang 

menuntut untuk mencapai target utamanya juga. 

Sistem pelaporan akuntansi juga mendukung pengaturan dan pengukuran 

kapasitas produksi dan mempertimbangkan  klien. Dengan menerapkan data yang 

layak sitem pelaporan akuntansi yang sangat baik dapat meningkatkan dan menjaga 

agresivitas di sektor bisnis lokal dan luar (Lateckova, Bigasova, & Stabingis, 2016). 

2.4 Siklus Akuntansi 

Weygandt et al. (2015), siklus akuntansi diawali dengan pemeriksaan 

pertukaran bisnis dan diakhiri dengan pengaturan ringkasan fiskal. Dauderis dan 

Annand (2017) mengungkapkan bahwa siklus di dalam akuntansi adalah prosedur 
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yang digunakan untuk mengubah data moneter menjadi informasi laporan kinerja 

keuangan menggunakan model pembukuan kronik ganda. 

Seperti yang ditunjukkan oleh Reeve et al. (2012), siklus pembukuan adalah 

prosedur yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menyampaikan laporan 

keuangan dalam satu periode tunggal. Fase dari siklus pembukuan adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisa transaksi kemudian masukan catatan di jurnal umum,

2. Lanjutkan ransaksi kedalam buku besar,

3. Mempersiapkan Neraca Percobaan Awal,

4. Analisa dan kemudian gabungkan semua transaksi yang sudah disesuaikan,

5. Mempersiapkan neraca lajur,

6. Memindahkan  jurnal penyesuaian ke dalam buku besar,

7. Mempersiapkan neraca saldo penyesuaian,

8. Menyusun laporan keuangan,

9. Mengisi jurnal penutup dan memasukannya kedalam buku besar,

10. Mengisi neraca saldo penutup
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