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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Pengertian Akuntansi 

Menurut Soemarso (2009), akuntansi yaitu sebuah proses permulaan 

dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, mengerjakan, serta menyertakan data 

dan melakukan pencatatan terkait setiap transaksi keuangan, sehingga informasi 

yang didapatkan dapat dijadikan bahan sebagai acuan pengambilan keputusan 

oleh pihak pengguna. Akuntansi adalah suatu data yang diolah menjadi informasi 

yang sangat berguna dalam menyajikan sebuah laporan keuangan yang dapat 

mencerminkan keadaan ekonomi dan kinerja peruahaan (Reeve, Warren & 

Duchac, 2014). 

Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4 menjelaskan bahwa 

aktivitas yang bersifat pelayanan dimana mampu menyertakan informasi bersifat 

dapat diukur yang informasinya berbentuk satuan ukuran uang, terkait kondisi 

ekonomi perusahaan yang mampu digunakan sebagai acuan dalam membuat 

keputusan. Soermaso (2009) menyatakan bahwa pentingnya akuntansi yaitu 

menghasilkan informasi mencakup keuangan hasil kegiatan ekonomi dimana 

ditujukan kepada pihak pengguna yang memiliki kepentingan dalam 

menggunakan laporan keuangan. 

Akuntansi merupakan seni dalam melakukan pencatatan, mengikhtisar, 

serta mengelola informasi dalam ukuran moneter yang bersifat keuangan serta 

menyimpulkan hasilnya (AICPA, 2015). Definisi di atas memiliki 3 aspek 

penting: 

1. Akuntasi adalah proses mencatat, mengikhtisaran, serta pengelolaan 

informasi dalam setiap kegiatan ekonomi, 

2. Akuntansi merupakan tindakan yang dilakukan untuk memproses transaksi 

yang bersifat finansial dan diukur dengan satuan uang tunai, 

3. Akuntansi juga menyimpulkan proses pencatatan, pengikhtisaran, serta 

pengelolaan informasi atas suatu transaksi ekonomi menjadi sebuah 

laporan. 
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Menurut Reeve et al. (2014), akuntansi memiliki lima akun utama sebagai 

alat pengelompokkan setiap kejadian keuangan di perusahaan: 

1. Aset 

Aset adalah kekayaan perusahaan yang memiliki nilai tinggi untuk 

menciptakan keuntungan di masa depan. Aset sendiri terbagi jadi dua 

jenis, yaitu current assets dan fixed assets. Current assets merupakan harta 

perusahaan dengan penggunaan hanya dalam waktu singkat atau tidak 

lewat dari satu tahun yang penggunaanya dapat sampai habis contohnya 

kas atau uang, piutang, persediaan, pendapatan yang diterima. Fixed Assets 

yaitu harta berwujud perusahaan dan digunakan dalam kurun masa lebih 

dari setahun contohnya tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lain-lain. 

Aset tidak lancar juga dikenal sebagai aset tetap dimana aset ini memiliki 

nilai manfaat yang dapat digunakan untuk periode yang lama serta 

memiliki nilai jual yang tinggi (Reeve et al., 2014). 

2. Liabilitas 

Liabilitas yaitu keharusan untuk melunasi suatu dana atau pinjaman 

tertentu baik yang terjadi saat ini maupun masa nanti. Liabilitas meliputi 

liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka 

pendek merupakan kewajiban yang wajib dibayar atau dilunasi dalam 

tempo pendek seperti utang atas dagang, pajak, gaji, atau dividen. 

Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban atau keharusan perusahaan 

untuk melunasinya dengan kurun masa boleh melebihi setahun, seperti 

utang atas bank, obligasi, dan hipotik (Reeve et al., 2014). 

3. Ekuitas 

Ekuitas adalah hak residual perusahaan terkait kekayaan bersih hasil dari 

aset perusahaan dikurangi dengan liabilitas perusahaan. Setoran pemilik, 

penambahan, pengurangan ekuitas, dan sisa laba ditahan atau kerugian 

yang berdampak langsung dalam ekuitas termasuk dalam bagian ekuitas 

(Reeve et al., 2014). 

4. Pendapatan 

Pendapatan adalah penghasilan bruto dari kegiatan operasi yang 

dilaksanakan oleh perusahaan. Kegiatan operasi tersebut dapat mencakup 
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memberikan barang atau jasa baik dengan pembayarannya melalui cash 

maupun credit dalam suatu periode menghasilkan pendapatan bagi 

perusahaan. Tipe pendapatan antara lain, pendapatan atas aktivitas pokok 

dan atas kegiatan sampingan atau di luar aktivitas pokok. Pendapatan atas 

aktivitas utama usaha yaitu pendapatan yang terjadi akibat hasil 

penyerahan jasa atau barang berkaitan langsung dengan usaha, sedangkan 

pendapatan atas aktivitas usaha sampingan merupakan pemasukan di luar 

usaha pokok perusahaan seperti pendapatan bunga (Reeve et al., 2014). 

5. Beban 

Beban adalah pengorbanan wajib ditanggung perusahaan untuk menunjang 

aktivitas perusahaan baik usaha pokok langsung maupun usaha di luar 

yang tidak berkaitan langsung. Beban memiliki periode kurang dari satu 

tahun dan jumlah rupiah yang dibayarkan relatif lebih kecil (Reeve et al., 

2014). 

 

2.2  Siklus Akuntansi 
Siklus akuntansi adalah suatu prosedur dalam melakukan penyusunan dan 

penerbitan laporan keuangan dimana informasi terkait di dalamnya harus bisa 

diterima dan dipertanggungjawabkan. Kieso et al. (2014) menerangkan bahwa 

proses aktivitas mencatat transaksi dapat dimulai dengan tahap identifikasi, 

dilanjutkan mencatat transaksi masuk ke jurnal dan dibukukan pada buku besar, 

pengikhtisaran neraca saldo hingga proses diakhiri dengan penyajian laporan 

keuangan. 

Siklus akuntansi memiliki tahap-tahap dalam menyusun laporan keuangan 

yaitu, (Soemarso, 2009): 

1. Identifikasi dan analisis transaksi, serta mencatat ke dalam jurnal. 

Langkah awal dalam melaksanakan suatu siklus akuntasi dimulai dengan 

mengidentifikasi transaksi. Transaksi dapat dicatat dengan benar dan tepat 

ketika sudah dilakukan identifikasi terlebih dahulu. Transaksi yang 

menyebabkan terjadinya pergerakan pada posisi keuangan perusahaan 

boleh dicatat sesuai dengan kelompok transaksi dan transaksi tersebut 

harus dapat diukur menggunakan satuan unit moneter secara objektif. 
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Bukti yang sudah diverifikasi keabsahannya baru boleh diakui sebagai 

bukti atas terjadinya transaksi. Bukti yang dimaksud dapat berupa 

kwitansi, faktur pembelian, nota, bukti pengeluran kas, dan bukti lainnya. 

Analisis transaksi dapat dilakukan dengan menentukan pengaruhnya pada 

posisi keuangan. Double-entry system yaitu teknik pencatatan yang 

digunakan pada saat ini yang mana setiap transaksi yang dicatat harus 

dalam jumlah yang sama antara debit dan kredit. Proses pencatatan 

transaksi dapat juga disebut penjurnalan. Penjurnalan transaksi dapat 

dicatat secara runtut di buku jurnal. Transaksi yang telah selesai dicatat 

harus dipindahkan dalam general ledger. 

2. Membukukan ke buku besar 

Seluruh transaksi di jurnal akan di-posting ke buku besar. Buku besar 

adalah rangkuman keluar masuk saldo akun terkait informasi aset tertentu. 

Buku besar memiliki nomor akun sehingga memudahkan pemindahan dan 

cross-reference transaksi dari jurnal kemudian masuk dalam general 

ledger. 

3. Penyajian neraca saldo sebelum penyesuaian transaksi. 

Neraca saldo disusun dengan memuatkan saldo akhir yang terdapat pada 

general ledger untuk disatukan. Jumlah neraca saldo dikatakan seimbang 

atau balance ketika total keseluruhan bagian debit dan credit sama. 

4. Pencatatan jurnal penyesuaian dan membukukan transaksi jurnal 

penyesuaian ke general ledger. 

Setiap akhir tutup buku akuntansi jika terdapat kejadian yang harus 

disesuaikan maka transaksi tersebut harus dicatat pada jurnal penyesuaian. 

Transaksi yang termasuk sebagai transaksi penyesuaian dicatat dalam 

jurnal penyesuaian akan di-posting masuk ke dalam general ledger. 

5. Penyusunan neraca saldo setelah jurnal penyesuaian 

Neraca saldo yang baru dapat disusun dengan cara memindahkan saldo 

akhir terbaru setelah transaksi penyesuaian dibukukan. Transaksi 

penyesuaian harus dibukukan secara tepat sesuai dengan kelompok 

akunnya agar saldo baru yang dihasilkan tepat. 
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6. Penyusunan laporan keuangan 

Seluruh transaksi sudah dicatat sesuai dengan pengelompokkan masing-

masing maka diikuti dengan menyusun laporan keuangan. Standar atau 

prosedur yang berlaku harus dapat menyajikan laporan terkait laba rugi, 

posisi keuangan, perubahan modal, dan arus kas. Laporan laba rugi adalah 

gambaran rangkuman perhitungan seluruh pendapatan yang harus 

dikurangi dengan setiap beban yang ditanggung oleh perusahaan selama 

kegiatan operasi perusahaan berjalan, sehingga mencerminkan kinerja 

perusahaan secara netto. Laporan posisi keuangan memberikan informasi 

terkait kondisi aset, utang, dan modal perusahaan. Laporan perubahan 

modal mencakup informasi terkait pergerakan modal perusahaan baik itu 

terjadi karena penambahan atau pengurangan investasi. Laporan arus kas 

menyajikan informasi terkait seluruh kegiatan operasional, investasi, dan 

finance. 

7. Penyajian jurnal penutup diikuti dengan membukukannya ke dalam 

general ledger 

Jurnal penutup dapat dikerjakan dengan cara mencatat semua akun yang 

memiliki hubungan dengan laporan laba rugi serta perubahan modal. Jenis 

akun-akun yang harus dilakukan penutupan pada jurnal penutup yaitu akun 

pendapatan, beban, dan perubahan modal. Transaksi yang terdapat dalam 

jurnal penutup dibukukan langsung ke general ledger. 

8. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan 

Neraca saldo disusun berdasarkan penempatan saldo akhir akun di general 

ledger setelah transaksi jurnal penutup dibukukan, sehingga muncul saldo 

terbaru di neraca saldo baru. Neraca saldo harus mencerminkan nilai yang 

sama sisi debit dan credit. Neraca saldo yang baru setelah penutupan 

diaplikasikan oleh perusahaan untuk memulai pembukuan periode baru. 

9. Penyusunan jurnal pembalik 

Jurnal pembalik berguna untuk membalik semua akun neraca yang tercatat 

pada jurnal penyesuaian. Jurnal pembalik dalam siklus akuntansi bersifat 

optional yang artinya boleh membuat jurnal pembalik dan boleh tidak 

membuat jurnal pembalik. 
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Gambar 2.1 Siklus akuntansi, sumber: Soemarso, 2009, Akuntansi Suatu 

Pengantar. 

 

2.3 Jurnal 

Menurut Reeve et al. (2014), terdapat dua jenis jurnal yang digunakan 

dalam pencatatan akuntansi yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum 

merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat segala transaksi keuangan 

perusahaan berdasarkan kejadian secara langsung dalam suatu periode dengan 

posisi debit dan kredit.  
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Tabel 2.1  

Contoh Pencatatan Transaksi Jurnal Umum 

 
Sumber: Data diolah, 2019 

Menurut Reeve et al. (2014), jurnal khusus berfungsi untuk merangkum 

pengelompokkan atas penjualan, pembelian, penerimaan, dan pengeluaran. 

Jurnal khusus memiliki beberapa jenis jurnal, yaitu: 

1. Jurnal penjualan digunakan khusus untuk merangkum seluruh kejadian 

penjualan barang atau jasa secara kredit. 

2. Jurnal pembelian digunakan khusus untuk merangkum semua kejadian 

pembelian barang atau jasa secara kredit. 

3. Jurnal penerimaan kas digunakan khusus untuk merangkum atas 

penerimaan uang seperti penerimaan atas penjualan. 

4. Jurnal pengeluaran kas digunakan khusus untuk merangkum atas 

pengluaran uang seperti pembayaran uang listrik.  

Jurnal penyesuaian yaitu jurnal yang berfungsi untuk membantu 

perusahaan dalam mencatat transaksi yang belum tercatat atau transaksi tertinggal 

pada setiap tutup periode akuntansi, seperti beban dibayar dimuka dan pendapatan 

diterima dimuka, serta transaksi lain-lain. Saldo akun yang terjadi ketidakcocokan 

atas kesalahan pencatatan transaksi juga harus dilakukan penyesuaian pada jurnal 

penyesuaian agar laporan keuangan yang disajikan dapat menggambarkan kondisi 

yang seutuhnya, seperti penyusutan fixed assets, dan utang gaji. Lima jenis 

penyesuaian yaitu penyesuaian atas beban dibayar dimuka, penyusutan, utang 

gaji, pendapatan belum diterima, serta pendapatan diterima dimuka (Soemarso, 

2009). Contoh jenis-jenis jurnal penyesuaian, sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 

Contoh Pencatatan Jurnal Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit 

31-Jan-19 Beban Asurasi   9.000.000 
 

 
Asuransi dibayar dimuka 

  
9.000.000 

  TOTAL   9.000.000 9.000.000 

Sumber: Data diolah, 2019 

 

Tabel 2.3  

Contoh Pencatatan Jurnal Penyesuaian Penyusutan Peralatan 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit 

31-Jan-19 Beban Peny. Peralatan   35.000.000 
 

 
Akum Peny. Peralatan 

  
35.000.000 

  TOTAL   35.000.000 35.000.000 

Sumber: Data diolah, 2019 

 

Tabel 2.4  

Contoh Pencatatan Jurnal Penyesuaian Beban Perlengkapan 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit 

31-Jan-19 Beban Perlengkapan   11.000.000 
 

 
Perlengkapan 

  
11.000.000 

  TOTAL 
 

11.000.000 11.000.000 

Sumber: Data diolah, 2019 

 

Tabel 2.5  

Contoh Pencatatan Jurnal Penyesuaian Pendapatan Piutang 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit 

31-Jan-19 Piutang Pendapatan   7.000.000 
 

 
Pendapatan Jasa 

  
7.000.000 

  TOTAL 
 

7.000.000 7.000.000 

Sumber: Data diolah, 2019 
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Tabel 2.6 

Contoh Pencatatan Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit 

31-Jan-19 Pendapatan diterima dimuka   20.000.000 
 

 
Pendapatan Sewa 

  
20.000.000 

  TOTAL   20.000.000 20.000.000 

Sumber: Data diolah, 2019 

Menurut Soemarso (2009), jurnal penutup dapat dilakukan dengan cara 

mencatat semua akun yang memiliki hubungan dengan laporan laba rugi serta 

perubahan modal, sehingga saldo akun menjadi angka nol. Pendapatan, beban, 

ikhtisar laba rugi, dan prive merupakan bagian akun yang harus ditutup. 

Menurut Arifin dan Wagiana (2009), Jurnal pembalik berguna untuk 

membalik semua akun neraca yang tercatat pada jurnal penyesuaian. Jurnal 

pembalik dalam siklus akuntansi bersifat optional yang artinya boleh membuat 

jurnal pembalik dan boleh tidak membuat jurnal pembalik. Jenis akun yang 

harus dilakukan pembalikan, yaitu akun pendapatan diterima dimuka, akun 

beban dibayar dimuka, akun beban yang belum dibayar, dan akun pendapatan 

yang masih harus diterima. 

 

2.4 Buku Besar dan Buku Besar Pembantu 

Buku besar atau dikenal general ledger adalah rangkuman rekapan atas 

semua jenis akun transaksi keuangan perusahaan. Buku besar meringkas informasi 

mengenai jenis-jenis rekening akun yang tercatat pada seluruh jurnal (Mulyadi, 

2013). 

Buku besar pembantu yaitu rangkuman rekapan akun berdasarkan 

karakteristik yang sama, sehingga penyajiannya terpisah dari buku besar. Jenis-

jenis subsidiary ledger adalah buku besar pembantu utang dan pembantu piutang. 

Buku besar pembantu utang adalah kumpulan pencatatan berdasarkan abjad atas 

masing-masing kreditur. Akun utang pada buku besar pembantu utang meringkas 

dan mengontrol nilai utang setiap kreditur. Buku besar pembantu piutang adalah 

kumpulan piutang berdasarkan abjad per pelanggan. Akun piutang pada buku 
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besar pembantu piutang berfungsi mengontrol dan meringkas jumlah piutang 

masing-masing pelanggan (Reeve et al., 2014). 

 

2.5 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menyajikan seluruh informasi peristiwa terkait 

keuangan perusahaan pada periode tertantu. Laporan keuangan disajikan secara 

terstruktur, sehingga dapat menggambarkan kinerja perusahaan (IAI, 2012). 

Menurut Martani (2015), penyusunan laporan keuangan harus berdasarkan 

prosedur yang telah ditentukan agar terciptanya keseragaman, kemudahan dalam 

kegiatan audit, kemudahan pengguna laporan dalam membuat keputusan, 

kemudahan dalam penyusunan laporan, serta kemudahan dalam menilai laporan 

keuangan yang tidak sama jenis. Negara Indonesia memiliki beberapa aturan 

akuntansi yang berlaku sesuai dengan keputusan peraturan, yaitu: 

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dikenal sebagai 

kerangka aturan dasar melakukan penyusunan atas laporan keuangan, 

sehingga bentuk laporan menjadi lebih seragam dan selaras. Komite 

Prinsipil Akuntansi Indonesia melakukan perumusan yang menghasilkan 

suatu rumusan tentang SAK pada tahun 1984. 

2. Entitas tanpa akuntabilitas juga terdapat laporan keuangan. Laporan 

keuangan bagi entitas tersebut memiliki kerangka penyusunan laporan 

keuangan yang berbeda, sehingga terdapat standar penyusunan tersendiri 

yang dikenal dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas 

Publik (SAK-ETAP). Perusahaan tanpa akuntabilitas biasanya standar 

akuntansi yang dimiliki tidak begitu signifikan dan kebanyakan laporan 

keuangan disusun bagi pengguna eksternal, sehingga harus menerbitkan 

SAK-ETAP. 

3. Perusahaan yang terlibat di dalam transaksi syariah dapat menggunakan 

Standar Akuntansi Syariah (SAK Syariah) karena standar tersebut hanya 

terbentuk khusus bagi transaksi syariah. SAK Syariah dilakukan 

berdasarkan aturan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. 
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4. Aktivitas dalam bidang pemerintahan memiliki standar penyusunan 

tersendiri berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan 

keuangan yang disusun sesuai SAP hanya laporan keuangan pemerintah 

pusat maupun daerah.  

Laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia terdiri 

dari lima jenis laporan yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan 

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

yang memadai dalam laporan guna membantu perusahaan mengetahui jumlah 

aset, utang dan modal, kinerja perusahaan, dan aliran kas, sehingga 

mempermudah pengambilan keputusan (SAK ETAP, 2013). 

2.5.1 Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi yaitu suatu bentuk pelaporan terkait seluruh penerimaan 

bruto yang akan dikurangi dengan semua beban-beban kegiatan pokok usaha 

selama kegiatan operasi perusahaan berlangsung, sehingga mencerminkan kinerja 

perusahaan (Reeve et al., 2014). Isi dari laporan laba rugi menunjukkan 

pendapatan, beban usaha, beban keuangan, beban pajak, dan laba atau rugi bersih 

yang diperoleh. Menurut Horngren et al. (2009), jika pendapatan yang relatif 

tinggi setelah dikurangi dengan seluruh beban masih bernilai positif maka 

perusahaan dapat dikatakan laba atau untung. Biaya yang lebih besar dari 

pendapatan akan membuat perusahaan mengalami kerugian.  

Format dalam menyajikan atau menyusun laporan laba rugi memiliki dua 

bentuk format, yaitu berbentuk single step dan multiple step. Laporan laba rugi 

yang berbentuk format single step hanya menunjukkan nilai dari pendapatan dan 

beban. Pendapatan yang terdapat pada format single step mencakup transaksi 

penerimaan, sedangkan seluruh pengeluaran dijadikan sebagai beban, sehingga 

dalam penyusunan laporan keuangan single step tidak memiliki perincian khusus 

bagi setiap akun (Kieso et al., 2014).  

Penyajian laporan laba rugi yang berbentuk multiple steps melakukan 

pemisahan setiap bentuk transaksi perusahaan antara kegiatan operasi dan non-

operasi. Seluruh pendapatan dan biaya usaha pokok dikelompokkan ke bagian 

operasi utama, sedangkan transaksi pendapatan dan biaya perusahaan di luar 
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kegiatan operasional akan dikelompokkan ke kegiatan non-operasional (Kieso et 

al., 2014). 

2.5.2 Laporan Posisi Keuangan 

Laporan posisi keuangan merupakan salah satu jenis laporan keuangan 

yang memberikan informasi terkait keadaan aset, utang dan modal perusahaan 

dalam suatu periode akuntansi.  Kas, cash in bank, piutang usaha, peralatan, 

perlengkapan, persediaan, bangunan, fixed assets, hak paten, investasi, utang 

usaha, utang pajak, utang wesel, dan utang lain-lain, serta modal akhir. Posisi 

peletakan dan urutan akun tidak ditentukan sesuai SAK-ETAP (IAI, 2012). 

2.5.3 Laporan Perubahan Modal 

Laporan perubahan modal menunjukkan pergerakan pertama hingga akhir 

akan modal perusahaan baik itu terdapat penambahan maupun pengurangan dari 

modal perusahaan. Pergerakan dari modal dapat ditimbulkan oleh adanya 

investasi yang ditambah atau dikurangi, serta penyesuaian dari laporan laba atau 

rugi bersih yang kemudian dikurangi dengan pengambilan prive (Kieso et al., 

2014). 

2.5.4 Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menyajikan hasil dari pergerakan aliran keluar masuknya 

dana yang memiliki kaitan dengan kegiatan operasional, investasi, dan finance 

(Kieso et al., 2014). Tujuan dari penyajian laporan arus kas yaitu perusahaan 

dapat mengetahui aliran kas perusahaan, sehingga pihak pengguna dapat 

memperkirakan apakah perusahaan mampu dalam mengelola kas dari kegiatan 

operasional (IAI, 2012) 

Arus kas dari aktivitas operasi berasal dari penghasilan utama perusahaan. 

Setiap kegiatan penjualan atau perolehan aset tetap yang memiliki jangka waktu 

panjang merupakan bagian dari arus kas dari aktivitas investasi. Pinjaman dana 

kepada pihak ketiga dilakukan oleh perusahaan dan perubahan dari komposisi 

modal merupakan aliran kas aktivitas finance (IAI, 2012). 

2.5.5 Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan memuat pencatatan informasi yang tidak 

dapat dicantumkan pada laporan di atas. Catatan-catatan disajikan mencakup 

setiap pengaturan prinsip atas informasi yang dituangkan masuk keempat laporan 
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yang lain. Laporan kelima harus dapat mengungkapkan bahwa setiap transaksi 

yang tercatat pada keempat laporan harus memenuhi SAK (IAI, 2012). 

 

2.6 Sistem Informasi Akuntansi 

Pradana dan Ekkarinanda (2013), menyebutkan sistem merupakan suatu 

kerangka aplikasi yang dirancang dan memiliki komponen kemudian disatukan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem merupakan jaringan yang berhubungan 

satu sama lain membentuk suatu pola agar tercapainya tujuan yang diinginkan 

(Mulyadi, 2010).  

Romney dan Steinbart (2015) mengungkapkan sistem informasi memiliki 

fungsi yang membantu pengguna dalam membuat keputusan karena sistem 

tersebut dapat melakukan pencatatan, penyimpanan data, dan memproses data 

hingga menjadi informasi yang bermanfaat. Komponen yang terdapat pada sistem 

informasi akuntansi dapat berhubungan atau berkolaborasi dalam mencatat, 

mengelompokkan, memproses hingga menyimpan informasi, sehingga informasi 

tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam kegiatan mengambil 

keputusan (Susanto, 2013). 

SIA dapat dikatakan sebagai olahan yang terbentuk dari perangkat lunak 

komputer dimana mampu mengontrol keseragaman transaksi yang diikutsertaan 

dengan catatan, formulir, prosedur, serta laporan dalam rangka membantu 

menghasilkan informasi (Sari, 2013). Tahap dalam pemprosesan data terdiri dari 

input, proses, dan output. Tahap input yaitu tahap mencatat sumber transaksi 

seperti bukti-bukti pengeluaran yang berbentuk fisik atas terjadinya penjualan 

baik secara tunai maupun kredit (Horngren et al., 2009). 

Menurut Horngren et al. (2009), sistem secara otomatis dapat melakukan 

proses, sehingga pencatatan secara manual tidak diperlukan lagi dan laporan dapat 

disajikan dalam jangka waktu yang lebih cepat. Laporan keuangan adalah hasil 

output sistem yang dirancang karena output sangat dibutuhkan pemilik perusahaan 

dalam mengembangkan usahanya. 

Menurut Wild et al. (2012), proses pengolahan data transaksi menjadi 

informasi merupakan tahap awal dalam menyusun laporan, serta memberikan 
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hasil informasi yang penting kepada pembuat keputusan. Komponen-komponen 

dasar penting dalam sistem informasi akuntansi, yaitu: 

1. Dokumen berisi informasi seperti faktur, laporan bank dan cek, tagihan 

dari pelanggan, retur penjualan, pencatatan transaksi penjualan, dan 

catatan pendapatan. Dokumen diproses oleh sistem akuntansi untuk 

memberikan informasi yang berguna. 

2. Perangkat input adalah kerangka lunak dalam sistem yang digunakan 

sebagai alat pengolah informasi dari dokumen. Jenis perangkat input dapat 

berupa jurnal baik pencatatan berbasis manual maupun pencatatan 

menggunakan sistem. Contoh perangkat input seperti modem, scanner, 

dan keyboard.  

3. Prosesor informasi merupakan bagian penting dalam meringkas informasi 

yang digunakan dalam analisis dan pelaporan. Jurnal, buku besar, kertas 

kerja, hingga prosedur pembukuan juga merupakan bagian dari prosesor 

informasi. 

4. Penyimpanan informasi merupakan bagian penyimpanan informasi atas 

data yang dihasilkan atau dikumpulkan. Data yang telah diolah dan 

disimpan dalam bentuk database harus dapat digunakan dalam menyusun 

laporan keuangan. Database merupakan informasi penting dalam proses 

audit. 

5. Perangkat output adalah perangkat yang berfungsi sebagai wadah 

penampungan informasi yang diterima dari sistem akuntansi. Contoh hasil 

dari output dapat berupa surat order pembelian, laporan anggaran, laporan 

gaji karyawan, dan lain-lain. 

Menurut Herususanto (2015), database yang terdapat dalam sebuah sistem 

yang telah dirancang memiliki komponen-komponen utama. Sistem aplikasi 

Microsoft Office Access memiliki beberapa komponen penting dalam menunjang 

proses pengolahan data, yaitu: 

1. Tabel yaiu daftar yang berisikan suatu informasi dan berfungsi sebagai 

tempat untuk menyimpan data. Tabel terbagi menjadi dua bagian utama 

yaitu field name dan record. Bagian field name berbentuk kolom vertikal 

pada tabel yang memiliki fungsi sebagai tempat pengelompokkan data 
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dengan jenis yang sama. Record merupakan data yang diisi hasil dari 

bagian field dan berbentuk horizontal dalam tabel. 

2. Form adalah tempat untuk menginput data yang berasal dari user dan 

mengolah data tersebut ke server.  

3. Query merupakan suatu perintah untuk mengambil data dari database 

yang terdapat dalam tabel-tabel. Query memiliki fungsi untuk melakukan 

perubahan dan menampilkan data yang telah dikelompokkan berdasarkan 

kriteria masing-masing informasi. 

4. Relationship merupakan jembatan yang menyatukan dua atau lebih tabel, 

sehingga tabel-tabel memiliki akses berbagi informasi dan data. 

5. Report atau yang dikenal sebagai laporan merupakan hasil data yang 

diinput melalui form kemudian diolah menjadi output dalam bentuk 

laporan. Laporan dapat berisi informasi guna membantu penentuan 

keputusan. 

 

2.7 Inventory 

Inventory atau persediaan yaitu berupa penyimpanan material dan dirawat 

dalam suatu tempat penyimpanan persediaan yang dapat digunakan oleh 

perusahaan dalam memenuhi suatu tujuan tertentu (Reeve et al., 2014). Inventory 

merupakan bagian yang paling besar dari total aset terutama bagi perusahaan 

manufaktur biasanya mewakili 20 persen hingga 60 persen dari total aset. 

Inventory dalam akuntansi dapat dihitung dengan beberapa cara, sehingga 

perhitungan persediaan menyesuaikan bidang usaha yang dijalankan oleh 

perusahaan. Metode-metode perhitungan persediaan yang sering digunakan 

perusahaan, antara lain sebagai berikut (Kieso et al., 2014): 

1. Metode FIFO merupakan metode persediaan penjualan lebih dulu atas 

barang lama atau pertama masuk di perusahaan. Metode FIFO lebih 

banyak digunakan bagi perusahaan yang memiliki jenis persediaan dengan 

masa kadarluarsa yang lebih cepat. Perhitungan penggunaan metode FIFO 

dalam menilai persediaan dapat dilihat di bawah ini: 
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Unit Harga per unit Total Harga Unit Harga per unit Total Harga Unit Harga per unit Total Harga
02-Jan 200 9,000                      1,800,000               

10-Mar 300 10,000                    3,000,000               -                          200 9,000                      1,800,000               
-                          -                          300 10,000                    3,000,000               

05-Apr -                          200 9,000                      1,800,000               300 10,000                    3,000,000               
-                          100 10,000                    1,000,000               200 10,000                    2,000,000               

21-Sep 400 11,000                    4,400,000               400 11,000                    4,400,000               
Total 700 7,400,000               300 2,800,000               600 6,400,000               

Tanggal
Pembelian Harga Pokok Penjualan Persediaan

 
Gambar 2.2 Contoh perhitungan persediaan metode FIFO, sumber: data diolah, 

2019 

2. Metode LIFO merupakan metode penilaian persediaan atas barang terakhir 

masuk yang akan dijual lebih dulu. Penilaian atas nilai persediaan akhir 

menggunakan nilai persediaan awal masuk.  

Unit Harga per unit Total Harga Unit Harga per unit Total Harga Unit Harga per unit Total Harga
02-Jan 200 9,000                      1,800,000               

10-Mar 300 10,000                    3,000,000               200 9,000                      1,800,000               
300 10,000                    3,000,000               

05-Apr 200 10,000                    2,000,000               200 9,000                      1,800,000               
100 10,000                    1,000,000               

07-May 100 10,000                    1,000,000               200 9,000                      1,800,000               
21-Sep 400 11,000                    4,400,000               400 11,000                    4,400,000               

Total 700 7,400,000               300 2,800,000               600 6,200,000               

Tanggal
Pembelian Harga Pokok Penjualan Persediaan

 
Gambar 2.3 Contoh perhitungan persediaan metode LIFO, sumber: data diolah, 

2019 

3. Metode Average atau yang dikenal sebagai metode rata-rata merupakan 

metode persediaan yang akan menggunakan seluruh persediaan yang 

terdapat di dalam gudang tanpa melihat mana barang yang lebih awal atau 

terakhir masuk. 

Unit Harga per unit Total Harga Unit Harga per unit Total Harga Unit Harga per unit Total Harga
02-Jan 200 9,000                      1,800,000               

10-Mar 300 10,000                    3,000,000               500 9,600                      4,800,000               
05-Apr 200 9,600                      1,920,000               300 9,600                      2,880,000               

07-May 100 9,600                      960,000                  200 9,600                      1,920,000               
21-Sep 400 11,000                    4,400,000               600 10,530                    6,318,000               

Total 700 7,400,000               300 2,800,000               600 6,318,000               

Tanggal
Pembelian Harga Pokok Penjualan Persediaan

 
Gambar 2.4 Contoh perhitungan persediaan metode AVERAGE, sumber: data 

diolah, 2019 
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2.8 Penyusutan 

Penyusutan adalah berkurangnya kemampuan aset tetap atau kondisi aset 

tetap yang mulai mengalami keusangan setelah digunakan dari waktu ke waktu 

(Pontoh, 2013). Beban penyusutan dapat disebabkan oleh faktor, seperti biaya 

perolehan, umur ekonomis, nilai residu, jumlah yang tersusutkan, dan nilai buku. 

Jumlah yang disusutkan dalam setiap periode akuntansi dapat menggunakan 

berbagai metode manapun, seperti garis lurus, saldo menurun ganda, satuan jam 

kerja, unit produksi, dan metode berdasarkan jumlah angka tahun (Pontoh, 2013). 

1. Metode penyusutan garis lurus merupakan metode yang nilai beban 

penyusutan selalu memiliki nilai yang tetap hingga berakhirnya masa 

manfaat aset tetap. 

2. Metode penyusutan saldo menurun ganda dihitung berdasarkan persentase 

dari harga buku sebesar dua kali lipat dari tarif metode garis lurus. 

3. Metode penyusutan jumlah angka tahun menggunakan perhitungan yang 

membagi nilai perolehan dikurangi dengan nilai residu dengan jumlah 

keseluruhan aset tetap. Tarif penyusutan dihitung dengan menjumlahkan 

seluruh umur manfaat aset tetap.  

4. Metode penyusutan satuan jam kerja merupakan metode penyusutan yang 

dihitung dengan menjumlahkan seluruh jumlah jam produksi suatu aset 

tetap dalam memproduksi suatu produk. 

5. Metode penyusutan satuan hasil produksi dihitung berdasarkan jumlah 

satuan produk yang dihasilkan pada periode tertantu. 
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