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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menghasilkan 

informasi keuangan bagi penggunannya dalam proses pengambilan keputusan bisnis 

(Ikhsan & Suprasto, 2008).Informasi yang dihasilkan akan digunakan sebagai 

pedoman dalam mengambil tindakan yang paling baik bagi perusahaan. Agar lebih 

mudah lagi dalam mempelajari apa itu akuntansi, berikut adalah beberapa definisi 

akuntansi menurut para ahli. 

Menurut Tepfer (2018) dalam buku konsep dan aplikasi akuntansi, akuntansi 

atau yang biasanya dikenal dengan bahasa bisnis merupakan sebuah sistem informasi 

untuk menghitung aktivitas bisnis, mengolah data dan menghasilkan laporan serta 

menyerahkan hasilnya kepada pengguna. 

 Dalam buku Akuntansi Manajemen Teori dan Aplikasi Hariyani (2018) 

akuntansi didefinisikan sebagai sistem yang disusun untuk menghasilkan informasi 

yang berbentuk laporan keuangan yang ditujukan untuk pihak internal dan eksternal 

yang mencakup laporan laba rugi, neraca dan lain-lain. 

Menurut Sitorus (2015) akuntansi adalah aktivitas jasa yang berfungsi untuk 

menyajikan informasi kuantitatif yang disajikan dalam bentuk uang yang dipakai 

sebagai dasar untuk memilih di antara beberapa alternatif pengambilan keputusan 

ekonomi. Akuntansi berfokus pada unsur materi yang ditujukan untuk pengembangan 

bisnis. 
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Dari kumpulan definisi yang dijabarkan diatas, dapat diketahui bahwa 

akuntansi merupakan sistem yang dibuat untuk mencatat, memproses dan menyajikan 

data keuangan yang hasilnya berupa laporan keuangan yang digunakan oleh 

pemakainya sebagai petunjuk untuk mengambil keputusan bisnis. 

 
 

2.2 Siklus Akuntansi 

 Siklus akuntansi didefinisikan sebagai Proses penyajian laporan keuangan 

suatu entitas untuk periode tertentu. Dimulai dari timbulnya transaksi dan diakhiri 

dengan pembuatan laporan keuangan (Nasution, 2015). 

 Herawan (2016) menguraikan tahap-tahap siklus akuntansi perusahaan yang 

dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1. Membuat bukti atas kegiatan transaksi. 

2. Membuat jurnal atas transaksi keuangan yang terjadi sesuai waktu terjadinya 

transaksi. 

3. Pembuatan buku besar. 

4. Pembuatan jurnal penyesuaian. 

5. Membuat neraca lajur atau kertas kerja. 

6. Penyusunan laporan keuangan. 

7. Pembuatan jurnal penutup. 

8. Menutup buku besar. 

9. Neraca saldo setelah penutupan. 

10. Pembuatan jurnal pembalik. 
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Tahap siklus akuntansi dapat dilihat di Gambar 2.1: 

 

Gambar 2.1 Tahap Siklus Akuntansi, sumber: Nasution, 2015. 
 
 
2.3  Sistem Informasi Akuntansi 

 Sistem informasi merupakan himpunan dari tahap formalitas dimana informasi 

dihasilkan dengan mengumpulkan dan mengolah data. Definisi lainnya adalah 

sekelompok aset yang terbentuk untuk mengolah data keuangan dengan tujuan untuk 

menghasilkan informasi yang bermanfaat (Setyawan, 2019). Sistem informasi dapat 

diuraikan seperti bagian-bagian di bawah ini: 

1. Sistem untuk memproses transaksi yang mendukung kegiatan operasional 

sehari-hari seperti pencatatan penjualan dan pengeluaran kas. 
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2. Sistem pelaporan keuangan yang memberikan hasil laporan keuangan yang 

memenuhi standar. 

3. Sistem pelaporan manajemen yang menyediakan laporan dan informasi 

keuangan yang dibutuhkan pihak manajemen untuk mendukung proses 

pengambilan keputusan. 

Tujuan sistem akuntansi adalah untuk menyajikan informasi serta menambah 

kualitas informasi yang dihasilkan untuk membantu pengguna dalam mengambil 

keputusan dan mengelola bisnisnya. 

 
 

2.3.1 Peranan Sitem Informasi Akuntansi 

Menurut Setyawan (2019) peran penting sistem informasi akuntansi yaitu: 

1. Sebagai pengumpul beserta penyimpan data kegiatan transaksi 

Sistem informasi akuntansi mengoleksi serta menyimpan data dari kegiatan 

perusahaan  beserta hal-hal yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut seperti 

subjek maupun objek yang terlibat. 

2. Sebagi Pengolah Data 

Sistem informasi akuntansi mengelola dan mengolah data menjadi informasi 

yang bisa digunakan bagi pihak manajemen untuk mendukung pengambilan 

keputusan maupun merencanakan, melaksanakan, mengawasi serta 

mengevaluasi aktivitas yang dilakukan. 

3. Sebagi pengontrol dari aktiva dan manajemen strategi 
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Sistem informasi juga melakukan pengendalian yang cukup dalam menjaga 

sumber daya perusahaan untuk menjamin ketersediaan sumber daya seperti 

data tersedia saat dibutuhkan. 

 
 

2.4 Laporan Keuangan 

Suatu dasar untuk menyusun dan mengevaluasi kebijakan yang telah 

dilakukan pada periode sebelumnya untuk menetapkan perencanaan kegiatan untuk 

perusahaan di masa depan merupakan definisi dari laporan keuangan (Savitri, 2016). 

Menurut SAK, pengertian laporan keuangan adalah salah satu komponen dari sebuah 

pelaporan keuangan yang menyeluruh yang meliputi beberapa laporan keuangan umum 

yang penyajiannya dapat dilakukan dengan berbagai cara. 

Menurut Savitri (2016) laporan keuangan yang umum disajikan antara lain : 

1. Laporan posisi keuangan 

Laporan yang memperlihatkan posisi harta (aktiva) beserta kewajiban dan 

ekuitas (passiva) sebuah perusahaan beserta jumlah dan jenis-jenisnya. Laporan posisi 

keuangan bermanfaat untuk menganalisa perkembangan keuangan perusahaan secara 

terus-menerus untuk mengetahui kemampuan likuiditas perusahaan dalam 

melaksanakan kewajibannya serta melunasi utang jangka pendek sebelum melewati 

waktu yang ditentukan. 

2. Laporan laba rugi 

Laporan yang memperlihatkan jumlah pendapatan dari suatu entitas bisnis 

yang merupakan  hasil dari kegiatan usaha dalam rentang waktu tertentu beserta dengan 

biaya yang dikeluarkan selama rentang waktu tersebut. Laporan laba rugi digunakan 
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untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, menilai resiko yang bisa menganggu 

perkembangan perusahaan, sebagai acuan dalam mengembangkan perusahaan, untuk 

menganalisa keberhasilan strategi yang diterapkan perusahaan serta sebagai tolak ukur 

bagi perusahan dalam mengambil keputusan maupun menentukan kebijakan. 

3. Laporan perubahan ekuitas 

Laporan yang menggambarkan jumlah atau nilai dan sumber modal dari 

entitas bisnis untuk suatu rentang periode. Tujuan laporan ini yaitu untuk menyajikan 

perubahan ekuitas serta untuk menyimpulkan dana yang  dihasilkan selama satu 

periode. 

4. Laporan arus kas 

Laporan ini menampilkan masuk dan keluar kas perusahaan yang dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu arus kas yang berasal dari kegiatan operasional, dilanjutkan 

dengan yang berasal dari kegiatan investasi serta dari kegiatan pendanaan.. 

5. Catatan atas laporan keuangan 

Berisi semua informasi jelas beserta penjelasan yang perlu dari laporan 

keuangan. Catatan tersebut dibuat supaya data yang ditampilkan kepada pengguna 

lebih jelas dan lebih mudah dimengerti. 

Laporan keuangan dari suatu perusahaan sangat penting karena memberikan 

informasi tentang perusahaan yang diperlukan bagi pengguna eksternal maupun 

internal. Karena itu, pembuatan laporan keuangan harus memenuhi syarat-syarat 

akuntansi yang sudah ditentukan.  

Ada dua jenis syarat yang harus dituruti dalam membuat laporan keuangan. 

Syarat pertama adalah syarat kuantitatif atau yang biasanya disebut dengan syarat 
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umum mengharuskan laporan keuangan yang dihasilkan harus dapat dipercaya dan 

lengkap. Syarat yang kedua yaitu syarat kualitatif atau syarat khusus. Syarat khusus 

terdiri dari beberapa hal penting yang harus diuraikan secara terperinci antara lain 

sebagai berikut: 

a. Laporan harus bersifat relevan dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh 

perusahaan. 

a. Laporan harus jelas sehingga mudah untuk dipahami oleh pengguna. 

b. Laporan harus aktual 

c. Laporan harus bersifat objektif atau netral tidak boleh memihak siapapun. 

d. Laporan harus diselesaikan dan disajikan tepat waktu. 

e. Laporan harus bisa dibandingkan. 

f. Laporan keuangan wajib mengikuti saldo normal akuntansi.  
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