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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Akuntansi dan Konsep Akuntansi 

 Akuntansi diinterpretasikan sebagai suatu teknik dalam proses identifikasi, 

pengukuran, dan komunikasi informasi – informasi terkait peristiwa ekonomi yang 

memungkinkan terjadinya pengambilan keputusan oleh pengguna informasi 

tersebut (Wells, 2018). Informasi yang dihasilkan melalui akuntansi mampu 

membantu penggunanya dalam mengambil kebijakan yang tepat. Informasi 

akuntansi yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan hendaknya 

berkaitan dengan sumber daya ekonomi termasuk perubahan atas kondisi sumber 

ekonomi tersebut (DSAK, 2016). Di sisi lain, informasi akuntansi juga berperan 

dalam meningkatkan efisiensi kontrak keuangan dengan meminimalisasi konflik 

intensif antar pelaku ekonomi (Christensen, Nikolaev, & Wittenberg-Moerman, 

2016). 

 Akuntansi sebagai suatu metode dalam menghasilkan informasi tentunya 

didasari sejumlah konsep. Konsep akuntansi di Indonesia dicetuskan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia dan dituangkan dalam kerangka konseptual Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK). Konsep akuntansi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu asumsi, 

prinsip, dan batasan. Adapun asumsi, prinsip, dan batasan dalam akuntansi adalah 

sebagai berikut (DSAK, 2016): 

1. Asumsi Dasar 

Dalam menyusun laporan keuangan, terdapat 5 asumsi dasar yang perlu 

dipenuhi, yakni: asumsi akrual di mana pengakuan suatu transaksi dan 

peristiwa ekonomi harus dilakukan berdasarkan waktu terjadinya, asumsi 
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keberlangsungan usaha yang mengasumsikan suatu entitas akan terus 

menjalankan usahanya dan tidak berintensi untuk menglikuidasi usahanya, 

asumsi unit moneter, asumsi jangka waktu, dan asumsi entitas bisnis yang 

mengharuskan pemisahan antara pencatatan akuntansi entitas dengan 

pencatatan transaksi pemilik. 

2. Prinsip Akuntansi 

Terdapat 4 prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaporan keuangan, yaitu: 

prinsip pengukuran di mana dalam pengukuran harga perolehan suatu 

sumber daya dapat didasari biaya historis atau nilai wajar, prinsip 

pengakuan pendapatan di mana pendapatan harus diakui pada periode 

yang mana kewajiban kinerja telah terpenuhi, prinsip pengakuan beban di 

mana pengakuan beban hendaknya disesuaikan dengan periode pengakuan 

pendapatan penimbulnya, serta prinsip pengungkapkan penuh. 

3. Batasan 

Selain asumsi dan prinsip, dalam kerangka konseptual juga diuraikan 

adanya batasan. Batasan dalam pelaporan keuangan ialah batasan biaya, di 

mana dalam penyajian informasi akuntansi hanya dilakukan apabila 

manfaat yang diperoleh atas informasi tersebut melampaui biaya atas 

penyajian informasi tersebut. 

 Konsep akuntansi merupakan asas yang mendasari suatu proses akuntansi. 

Dengan demikian, dalam melakukan suatu pencatatan hendaknya memperhatikan 

kepatuhan dan terpenuhinya setiap konsep dasar tersebut agar tujuan akuntansi 

dapat tercapai. 
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2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

 Pada era modern, perkembangan teknologi telah menggantikan berbagai 

aspek kehidupan masyarakat. Dalam mengikuti dinamika perkembangan teknologi, 

akuntansi tidak luput dari perkembangan teknologi. Teknologi memungkinkan 

suatu informasi tersedia untuk diakses oleh penggunanya. Sistem informasi 

akuntansi merupakan bagian ilmu dari akuntansi yang mengintegrasikan teknologi 

ke dalam proses pencatatan. 

 

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi  

 Sistem merupakan sebuah kesatuan antar berbagai komponen yang saling 

berketergantungan dan berintegrasi untuk mencapai suatu tujuan yang spesifik 

(Jogiyanto, 2017). Informasi diinterpretasikan sebagai suatu data yang 

dipresentasikan untuk menunjang pengambilan keputusan, di mana akan 

mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan pengetahuan penggunanya (Gelinas, 

Dull, Wheeler, & Hill, 2018). Dengan demikian, sistem informasi merupakan suatu 

kesatuan elemen untuk mengambil data dan mengonversi data tersebut menjadi 

informasi yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan (Dr. Kusnendi, 

2014). 

 Suatu data dapat dikatakan sebagai informasi apabila dapat menunjang 

proses pengambilan keputusan. Menurut Gelinas et al. (2018), untuk menunjang 

pengambilan keputusan suatu informasi harus memiliki atribut tertentu, yaitu: 

1. Efektivitas, suatu informasi disebut efektif apabila mampu memenuhi 

kebutuhan penggunanya. 
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2. Efisiensi, di mana mengharuskan suatu informasi untuk mudah diakses 

oleh penggunanya. 

3. Integritas, di mana suatu informasi harus bebas dari kesalahan dan lengkap. 

4. Reliabilitas, suatu informasi dapat dikatakan reliabel apabila informasinya 

tepat sehingga dapat dipercaya. 

5. Kesediaan, suatu informasi harus dapat diakses dan aman untuk diakses. 

6. Rahasia, suatu informasi yang baik hendaknya hanya dapat diakses oleh 

pihak yang berwenang. 

7. Pemenuhan, informasi yang berkualitas harus memenuhi semua atribut di 

atas. 

 

2.2.2 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

 Lingkungan ekonomi modern memperlakukan sistem informasi akuntansi 

sebagai suatu instrumen yang esensial, di mana memungkinkan pengguna untuk 

bertindak dengan upaya tertentu sehinggga memperoleh manfaat ekonomi nyata 

(Tokic, Spania, Tokic, & Blazevic, 2011). Sistem informasi akuntansi yang 

dirancang dengan baik dapat memberikan nilai tambah bagi entitas dalam berbagai 

aspek, antara lain (Romney., Al, Mula, McNamara, & Tonkin, 2012): 

1. Meningkatkan kualitas dan menekan biaya produk dan jasa. 

2. Meningkatkan efisisensi, di mana sistem informasi akuntansi 

memungkinkan penggunanya untuk memperoleh informasi terkini secara 

tepat waktu. 
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3. Sistem informasi akuntansi memungkinkan terjadinya pembagian 

pengetahuan dan keahlian antar departemen sehingga mencapai 

keunggulan kompetitif dan skala ekonomi. 

4. Sistem informasi akuntansi meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai 

pasok karena memungkinkan terjadinya penyaluran informasi produk dan 

jasa pada pelanggan secara cepat. 

5. Sistem informasi akuntansi meningkatkan kualitas struktur pengendalian 

internal, di mana sistem informasi akuntansi mampu mengurangi 

kegagalan sistem, kesalahan, serta kecurangan. 

6. Sistem informasi akuntansi menunjang proses pengambilan keputusan 

dengan berbagai cara. 

 Selanjutnya, Romney. et al. (2012) juga menjabarkan bagaimana sistem 

informasi mampu menunjang proses pengambilan keputusan: 

1. Mengidentifikasi situasi dan kondisi yang membutuhkan perlakuan 

manajemen. 

2. Mengurangi ketidakpastian dengan menyediakan suatu dasar dalam 

pemilihan alternatif. 

3. Menyimpan informasi historikal yang dapat dijadikan sebagai sarana 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan di masa mendatang. 

4. Menyediakan informasi yang tepat dan presisi secara tepat waktu. 

5. Menganalisa data keuangan dan mengonversinya menjadi informasi yang 

bermanfaat serta mudah dipahami oleh penggunanya. 

 Kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh pada kinerja manajerial 

dan proses pengambilan keputusan.  Semakin tinggi kualitas suatu sistem informasi 
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akuntansi semakin tinggi pula kinerja manajerialnya (Paramitha & Mulyadi, 2017). 

Di sisi lain, tingkat integrasi sistem informasi akuntansi turut menentukan 

keberhasilan sistem dalam mencapai tujuannya (Tokic et al., 2011). Oleh karena 

itu, dalam perancangan sistem informasi akuntansi dibutuhkan perencanaan yang 

cermat. 

 

2.2.3 Komponen Sistem Informasi Akuntansi 

 Dalam perancangan suatu sistem, dibutuhkan pemahaman yang 

menyeluruh terhadap komponen – komponen yang membangun sistem tersebut. 

Komponen – komponen dasar sistem informasi akuntansi terdiri dari (Anggraeni & 

Irviani, 2017): 

1. Komponen input, yakni merupakan komponen yang dimasukkan ke dalam 

suatu sistem informasi. 

2. Komponen model, di mana merupakan penggabungan antara proses, 

logika, dan model matematika yang berfungsi dalam pengolahan data. 

3. Komponen output, diinterpretasikan sebagai luaran suatu sistem berupa 

informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. 

4. Komponen basis data, merupakan sekelompok data yang tersimpan dalam 

perangkat komputer dan saling berhubungan antar satu dengan lainnya. 

5. Komponen pengendalian, merupakan perangkat yang berperan dalam 

fungsi pengendalian terhadap gangguan yang terjadi dalam suatu sistem. 

 Komponen – komponen dalam sistem informasi saling berhubungan dan 

berintegrasi, sehingga apabila terdapat kekurangan dalam salah satu komponen, 

maka akan mengakibatkan terjadinya kesalahan atau gangguan sistem. 
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2.3 Persamaan Akuntansi dan Siklus Akuntansi 

 Persamaan akuntansi didefinisikan sebagai persamaan matematika yang 

memperlihatkan hubungan antara elemen – elemen akuntansi, di mana elemen – 

elemen tersebut timbul atas terjadinya transaksi dan berakibat pada laporan 

keuangan (Rusmawan & Saputra, 2016). Adapun 5 elemen dasar dalam akuntansi, 

yaitu (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2014): 

1. Aset 

merupakan sumber daya yang dikuasai entitas dan diekspektasikan untuk 

menghasilkan manfaat ekonomi yang timbul atas suatu peristiwa masa lalu. 

2. Liabilitas 

dijabarkan sebagai kewajiban kini di mana penyelesaiannya dapat 

menyebabkan terjadinya pengeluaran atau penurunan sumber daya entitas. 

3. Ekuitas 

merupakan nilai aset yang masih ada setelah dikurangi semua liabilitas. 

4. Penghasilan 

dideskripsikan sebagai peningkatan nilai ekonomi dalam wujud 

peningkatan aset dan/ atau penurunan kewajiban dalam suatu periode 

pelaporan tanpa melibatkan kontribusi penanam modal. 

5. Biaya 

diinterpretasikan sebagai penurunan nilai ekonomi dalam wujud 

penurunan aset dan/ atau peningkatan kewajiban dalam suatu periode 

pelaporan tanpa melibatkan kontribusi penanam modal. 
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 Adapun persamaan akuntansi dijabarkan sebagai berikut: 

Aset = Liabilitas + Ekuitas 

Persamaan akuntansi merupakan kaidah pokok yang mendasari setiap prinsip, 

proses, dan sistem transaksi operasi. Persamaan dasar inilah yang melandasi sistem 

pencatatan ganda dan siklus akuntansi. Sistem pencatatan ganda merupakan sistem 

yang mengharuskan adanya dua akun yang saling berkorespondensi saat mencatat 

suatu transaksi (Bryer, 2016). Siklus akuntansi merupakan sekumpulan proses 

dalam identifikasi, analisis, dan pencatatan peristiwa – peristiwa akuntansi dalam 

suatu entitas, baik berupa transaksi operasional perusahaan maupun terkait kondisi 

sumber daya ekonomi entitas (Kieso, Weygandt, & Warfield, n.d.). Pencatatan, 

penyesuaian, dan pelaporan transaksi merupakan aktivitas utama dalam siklus 

akuntansi. Adapun langkah – langkah dalam siklus akuntansi adalah sebagai berikut 

(Warren, Reeve, & Duchac, 2014): 

1. Analisa transaksi dan pencatatan melalui jurnal. 

2. Transaksi dimasukkan ke dalam buku besar. 

3. Persiapan neraca saldo sebelum penyesuaian. 

4. Pengumpulan dan analisa data terkait penyesuaian. 

5. Persiapan kertas kerja akhir periode (opsional). 

6. Penjurnalan dan pencatatan jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. 

7. Persiapan neraca saldo setelah penyesuaian. 

8. Persiapan laporan keuangan. 

9. Penjurnalan dan pencatatan jurnal penutup ke dalam buku besar. 

10. Persiapan neraca saldo setelah penutupan. 
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 Sistem transaksi operasi dan pelaporan keuangan disusun untuk 

menghasilkan informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan. Oleh 

karena itu, sistem transaksi operasi dan pelaporan keuangan hendaknya disusun 

mengacu kepada kaidah – kaidah pokok dalam akuntansi, yaitu: persamaan 

akuntansi, sistem pencatatan ganda, dan siklus akuntansi, sehingga informasi yang 

dihasilkan dapat mencapai tujuan utama pelaporan keuangan. 

 

2.4 Akuntansi pada Perusahaan Jasa 

2.4.1 Perusahaan Jasa 

 Perusahaan yang hanya melakukan aktivitas jual-beli jasa lazim dikatakan 

sebagai perusahaan jasa. Berbeda dengan perusahaan manufaktur dan perusahaan 

dagang, pada umumnya perusahaan jasa tidak memiliki persediaan. Adapun 

beberapa keunikan perusahaan jasa yang membedakannya dengan perusahaan 

manufaktur dan perusahaan dagang, antara lain (Andrés-López, González-Requena, 

& Sanz-Lobera, 2015): 

1. Intangibility: suatu atribut perusahaan jasa di mana jasa dilakukan 

berdasarkan permintaan dan perasaan pelanggan. 

2. Inseparability: keunikan perusahaan jasa di mana proses produksi dan 

konsumsinya terjadi secara bersamaan. 

3. Variability dan heterogeneity: karakteristik di mana jasa yang diberikan 

tidak homogen, tidak terulang, dan tidak konsisten. 

4. Perishability: jasa yang diproduksi tidak dapat disimpan dan dijual untuk 

waktu berikutnya. 
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 Oleh karena keunikan perusahaan jasa, maka dalam perancangan sistem 

transaksi operasi harus mempertimbangkan atribut – atribut perusahaan jasa agar 

pengguna sistem mampu menggunakanya dengan mudah. 

 

2.4.2 Sistem Transaksi Operasi pada Perusahaan Jasa 

 Secara garis besar, sistem transaksi operasi perusahaan jasa tidak berbeda 

jauh dengan sistem transaksi operasi yang terdapat pada perusahaan dagang dan 

manufaktur. Siklus akuntansi yang ada pada perusahaan jasa tetap meliputi 3 tahap 

utama, yakni: pencatatan, penyesuaian, dan pelaporan. Perbedaan utama sistem 

transaksi operasi perusahaan jasa dengan perusahaan lainnya adalah tidak adanya 

pencatatan persediaan. Komponen utama dalam pencatatan akuntansi adalah jurnal. 

 Jurnal dapat dikatakan sebagai sarana maupun media yang paling dasar 

dalam proses pencatatan pada sebuah siklus akuntansi. Jurnal dideskripsikan 

sebagai sebuah daftar transaksi yang dicatat secara kronologis, dan dinyatakan 

dalam debit dan kredit (Reeve, Warren, & Duchac, 2012). Penjurnalan berarti 

proses mencatat transaksi operasi yang terjadi ke dalam buku jurnal (Wibowo & 

Arif, 2015). Terdapat dua jenis jurnal dalam sistem transaksi operasi perusahaan 

jasa, yakni: jurnal umum dan jurnal khusus.  

 Sesuai dengan namanya, jurnal umum dimanfaatkan dalam pencatatan 

segala transaksi operasional yang terjadi dalam suatu periode usaha tertentu. 

Sedangkan, jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi – transaksi yang 

dikategorikan berdasarkan jenisnya (Hermanson, Edwards, & Maher, 2011). Secara 

umum, terdapat 4 jenis jurnal khusus yang digunakan dalam pencatatan akuntansi, 

yaitu: jurnal khusus penjualan, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penerimaan 
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kas, dan jurnal khusus pengeluaran kas. Pada perusahaan jasa, baik jurnal umum 

maupun jurnal khusus mempunyai fungsi yang serupa dengan jurnal pada 

perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Perbedaannya hanya terletak pada 

jurnal khusus pembelian, di mana jurnal khusus pembelian pada perusahaan jasa 

digunakan untuk mencatat pembelian perlengkapan sedangkan pada perusahaan 

dagang dan manufaktur digunakan untuk mencatat pembelian persediaan (B. G. 

Siregar, 2019).  

 Dalam penyusunan sistem informasi, hal lain yang harus diperhatikan 

adalah kode. Kode merupakan komponen yang sangat esensial dalam sebuah sistem 

informasi. Pengodean akuntansi dasar yang harus ada ialah pemberian kode pada 

akun transaksi. Adapun tujuan pemberian kode akun adalah untuk mempermudah 

klasifikasi akun dalam transaksi. Pemberian kode akun sebaiknya mengikuti kaidah, 

yakni dimulai dengan pemberian kode terhadap elemen akun dan diakhiri dengan 

pemberian kode terhadap akun (Hery, 2014). 

 

2.4.3 Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Jasa 

 Dalam siklus akuntansi, setelah proses penjurnalan tahap selanjutnya 

merupakan pemasukkan transaksi ke dalam buku besar. Pencatatan transaksi ke 

dalam buku besar adalah tahap awal dalam proses pelaporan keuangan, di mana 

dengan adanya tahap ini dapat menyederhanakan proses pelaporan keuangan  (S. A. 

Siregar, 2018). Buku besar merupakan bagian dari sistem transaksi operasi yang 

berisi catatan atas setiap transaksi (Kenton, 2019). Buku besar berfungsi sebagai 

alat untuk mengklasifikasikan transaksi berdasarkan akun yang ada, di mana dalam 

penjurnalan transaksi – transaksi tidak dikelompokkan berdasarkan akunnya. 
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Adapun jumlah buku besar yang digunakan harus disesuaikan dengan jumlah akun 

yang digunakan pada perusahaan tersebut. 

 Tahap akhir dalam proses akuntansi adalah tahap pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan dapat dideskripsikan sebagai suatu uraian terkait informasi 

keuangan suatu entitas dalam suatu periode akuntansi tertentu (Maith, 2013). Pada 

dasarnya, terdapat 5 laporan keuangan utama dalam akuntansi, yaitu (PSAK, 2009): 

1. Laporan Posisi Keuangan 

Seperti namanya, laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan 

yang berfungsi untuk menyajikan informasi terkait kondisi elemen – 

elemen keuangan pada tanggal pelaporan. Komponen laporan posisi 

keuangan terdiri dari: aset lancar, aset tetap, liabilitas lancar, liabilitas 

jangka panjang, dan ekuitas. Adapun keunikan laporan posisi keuangan 

pada perusahaan jasa adalah tidak adanya persediaan pada bagian aset 

lancar (S. A. Siregar, 2018). 

2. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan yang berfungsi untuk memberikan 

informasi terkait semua penghasilan yang diperoleh entitas serta beban 

yang ditimbulkan terkait perolehan penghasilan selama satu periode 

pelaporan. Hal yang membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan 

dagang dan perusahaan manufaktur terletak pada harga pokok produksi. 

Pada perusahaan jasa, terdapat kemungkinan di mana harga pokok 

penjualan maupun harga pokok produksi bernilai nihil. Apabila terdapat 

harga pokok produksi, maka komponen terbesarnya cenderung berupa 

biaya tenaga kerja langsung (B. G. Siregar, 2019). 
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3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Merupakan laporan yang bertujuan untuk mempresentasikan perubahan 

ekuitas selama periode pelaporan baik akibat aktivitas pemilik maupun 

perubahan yang timbul karena kinerja entitas. 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas dibuat untuk menunjukkan aliran kas selama periode 

pelaporan. Berbeda dengan laporan lainnya, dalam menyajikan laporan 

arus kas, asumsi yang digunakan merupakan akuntansi berbasis kas, di 

mana setiap transaksi dicatat berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. 

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Merupakan bagian dari laporan keuangan yang menjabarkan informasi 

tambahan terkait entitas yang tidak terdapat pada keempat laporan 

keuangan lainnya. Catatan atas laporan keuangan merupakan perwujudan 

yang paling konkrit terhadap prinsip pengungkapan penuh. 
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