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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi adalah kegiatan dalam bentuk pelayanan yang mengutamakan 

fungsi dalam penyediaan informasi kuantitatif. Informasi yang disediakan bersifat 

keuangan milik suatu entitas ekonomi, sehingga dapat berguna untuk pengambilan 

keputusan ekonomi dan juga pengambilan tindakan dalam suatu permasalahan 

(Sugiono & Ishak The, 2015). Informasi yang diberikan hanya kepada pihak 

berkepentingan (Kartikahadi et al., 2012). Definisi akuntansi lainnya yaitu sumber 

informasi yang disajikan dalam bentuk laporan mengenai keuangan dan aktivitas 

operasional usaha. Akuntansi dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dalam bisnis. 

Pokok pembicaraan dan informasi mengenai usaha dapat ditemukan dalam laporan 

keuangan (Warren, Reeve, & Duchac, 2014).  

Akuntansi dianggap sebagai bentuk keterampilan dalam pencatatan, 

penggolongan dan pengikhtisaran yang memuat informasi dan dinyatakan dalam 

nominal angka. Informasi tentang keuangan atas transaksi, peristiwa yang terjadi 

dalam suatu usaha  (Sugiono & Ishak The, 2015). Selain itu, akuntansi dianggap 

sebagai sebuah proses yang dimulai dengan pengidentifikasi, pengukuran dan 

proses komunikasi dalam informasi ekonomi yang membantu dalam pengambilan 

keputusan oleh pengguna informasi (Sugiono & Ishak The, 2015). 

Warren et al. (2014) menjelaskan lima tahap yang dilakukan dalam 

memilih sistem akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yaitu, 

dengan mengidentifikasi, menganalisis, merancang, mencatat dan menghasilkan 

laporan. Tahap pertama ini perlu dilakukan dalam mengidentifikasi ruang lingkup 

usaha seperti pemilik usaha, pelanggan dan pemasok. identifikasi diperlukan dalam 

memilih transaksi atas aktivitas operasional usaha. Setelah kita mengenal ruang 

lingkup usaha, perlu kita menganalisis kebutuhan pemilik usaha. Sehingga kita 

dapat merancang, mengdesain dan menyesuaikan sistem pencatatan akuntansi 

dengan usaha yang berjalan. Pencatatan transaksi selama periode usaha akan 

menghasilkan sebuah laporan yang memuat informasi keuangan untuk pihak yang 

berkepentingan. 
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Berdasarkan kepentingan tiap pihak, akuntansi pun terbagi menjadi:  

1. Akuntansi finansial yang menyediakan informasi dalam laporan keuangan 

untuk pihak eksternal yang memiliki kepentingan dalam menerima dan 

menggunakan laporan keuangan (Warren, Reeve, & Duchac, 2014). Pihak 

eksternal dapat menggunakan laporan keuanga sebagai dasar pengambilan 

keputusan, mengetahui keadaan keuangan usaha, sumber ekonomi usaha 

dan kinerja arus kas usaha (Kartikahadi et al., 2012).  

2. Akuntansi manajerial yang menyediakan informasi yang dapat memenuhi 

kebutuhan perencanaan dan pengendalian manajemen internal (Warren, 

Reeve, & Duchac, 2014). Sehingga pemilik usaha dapat mengembangkan 

strategi, koordinasi aktivitas operasional usaha,  dan cara pemasaran serta 

mengevaluasi performa usaha (Kartikahadi et al., 2012).  

 

2.2 Siklus Akuntansi 

Pengertian siklus akuntansi dalam buku yang ditulis oleh Bachtiar & 

Nurfadila (2019) yaitu  proses pengelolahan data berdasarkan transaksi yang 

disusun dengan urutan waktu dari lampiran bukti transaksi hingga menghasilkan 

laporan keuangan. Setiap bukti transaksi menjadi dasar pencatatan ke dalam jurnal. 

Mekanisme pencatatan dalam jurnal juga memerlukan pembagian rekening untuk 

pengumpulan informasi, sehingga dapat mencatat data untuk pengolahan laporan 

keuangan (Purwanti & Nugraheni, 2001). Dalam penyusunan dan pengolahan data, 

perlu didasari dengan prinsip-prinsip akuntansi hingga dapat terbentuk laporan 

yang berisi informasi sesuai standar yang berlaku. Kartomo & La Sudarman (2019) 

menyatakan bahwa rantai pencatatan akuntansi dicatatan berdasarkan transaksi atau 

peristiwa yang terjadi dan diproses hingga berbentuk seperti lingkaran. Tahapan 

siklus akuntansi digambarkan menjadi empat tahapan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Tahapan Siklus Akuntansi, sumber:Kartomo & La Sudarman, 2019 

. 

 

2.3  Sistem Pencatatan Akuntansi  

Sistem pencatatan akuntansi dilakukan dari mengidentifikasi 

transaksilkeuangan yanglterjadi padalsuatu entitas usaha. Transaksi yang terjadi 

akan dikelompokkan dan dicatat dengan akun yang sesuai. Dalam sistem pencatatan 

memiliki mekanisme debit dan kredit. Masing-masing akun memiliki posisi normal 

sendiri, baik di sisi debit ataupun kredit. Nilai yang dicatat pada sisi debit dan kredit 

akan menambah ataupun mengurangi nilai hingga hasil dari dua sisi tersebut harus 

menunjukkan angka yang seimbang atau sama (Kartomo & La Sudarman, 2019; 

Kieso et al., 2013).  

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2013), setiap entitas ekonomi 

akan selalu berpengaruh terhadap tiga komponen pokok dalam persamaan 

akuntansi. Persamaan ini terdiri atas tiga elemen yang dikenal dengan persamaan 

dasar akuntansi. Persamaan ini merupakan kerangka dasar dalam pencatatan 

transaksi.  

 

Gambar 2.2 Kerangka Dasar Persamaan Akuntansi,sumber: Kieso et al., (2013) 
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Persamaan akuntansi merupakan merangkum hasil analisis pencatatan 

setiap transaksi keuangan yang terjadi.  Persamaan dasar akuntansi yang terdiri dari 

3 elemen menjelaskan posisi dan asal usul  sumber daya yang dimiliki entitas 

(Bachtiar & Nurfadila, 2019). 

 

2.4  Sistem Informasi Akuntansi 

Komponen subsistem informasi berintegrasi dengan sistem informasi 

yaitu sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Kedua sistem 

ini berintegrasi dalam mencapai efisiensi operasional usaha. Sistem informasi 

menerima input dalam bentuk data-data transaksi. Transaksi yang diinput berupa 

data finansial dan data non finansial Pengertian sistem informasi akuntansi 

dikemukakan oleh Bodnar & Hopwood (2013) adalah sumber daya yang dirancang 

oleh manusia pada teknologi untuk mengubah data finansial menjadi sebuah 

informasi. Tetapi Hall (2011) mengartikan sistem informasi akuntansi adalah 

sebuat prosedur formal yang mengumpulkan data-data transaksi finansial dan non 

finansial, mengolah menjadi sebuah informasi dan menyajikan kepada 

penggunanya. Siklus proses pengelolaan sistem informasi akuntansi secara 

sederhana digambarkan sebagai berikut :  

Gambar 2.3 Siklus sistem infomasi akuntansi, sumber: Hall, 2011. 

Jaringan seluruh prosedur dari sistem informasi akuntansi dimulai dari 

formulir, catatan dan alat yang berperan penting dalam mengolah data keuangan 

menjadi bentuk laporan keuangan, sehingga pihak manajemen dapat mengambil 

langkah dalam mengendalikan usaha dan pengambilan keputusan (Marina et al., 

2017). Semua bagian dari jaringan prosedur sistem informasi akuntansi saling 

berhubungan erat dalam mencapai suatu tujuan yang sama. Setiap bagian juga 

memiliki peran penting dalam alur sistem informasi akuntansi. Tujuan utama sistem 
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informasi akuntansi yakni sebagai pengendalian pada semua aspek operasional 

usaha. 

2.4.1  Subsistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi terdiri dari tiga subsistem yang mendukung 

proses berjalannya sistem hingga menyajikan laporan kepada pengguna. Tiga 

subsistem berperan dalam pemrosesan transaksi, pelaporan keuangan, dan 

pelaporan manajemen (Fauzi, 2017).  

2.4.1.1 Sistem Pemrosesan Transaksi 

Dalam subsistem ini, sistem bekerja dalam memproses dan mencatat 

peristiwa operasional utama dan non utama usaha ke dalam transaksi usaha dalam 

bentuk formulir intern perusahaan. Setiap transaksi yang dicatat diperlukan bukti-

bukti lampiran yang kuat, biasanya berasal dari eksternal perusahaan. Hal ini untuk 

memperkuat pertanggungjawaban pada transaksi yang telah terjadi dan dapat 

menjadi dasar pencatatan (Marina et al., 2017). Toko ACT Selular belum 

melakukan pencatatan pada operasional dengan detail hingga mengarsip bukti 

transaksi sebagai lampiran. Setelah bukti transaksi dikumpulkan dan dilakukan 

penjurnalan ke dalam jurnal umum atau dan jurnal khusus sesuai dengan akun 

masing-masing. Tahap selanjutnya perlu di posting ke buku besar. Saldo buku besar 

akhir periode dicatat ke neraca dalam mendapat gambaran laporan keuangan 

(Marina et al., 2017).  

2.4.1.2 Sistem Pelaporan Keuangan 

Sistem pelaporan keuangan merupakan tingkat kelanjutan dari sistem 

pemrosesan transaksi. Kedua subsistem ini saling mendukung dalam memberi 

informasi kepada pengguna. Laporan keuangan disusun dengan prinsip akuntansi, 

sehingga akan terbentuk laporan keuangan yang sesuai estándar akuntansi yang 

berlaku. Pada UMKM biasanya terdiri dari laporan laba atau rugi, laporan 

perubahan posisi keuangan,dan catatan pada laporan keuangan (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2016). Penyajian laporan keuangan dilakukan secara periodik.  

Dalam menyajikan informasi kepada pengguna, penyajian laporan 

keuangan memerlukan kerangka dasar dalam penyusunan laporan. Pemilik usaha 

harus menggunakan dasar pencatatan bersifat accrual, memperhatikan 

keberlangsungan usaha kedepannya, dan melakukan pemisahan kekayaan pada 
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usaha dan kekayaan pemilik usaha sendiri. Dasar-dasar pencatatan dan penyajian 

laporan keuangan akan memberikan informasi yang lebih nyata dan tepat. Maka 

tujuan dari pada penyajian laporan keuangan lebih mudah dicapai. Pengambilan 

keputusan oleh pemilik usaha lebih tepat dan informasi yang diberikan lebih mudah 

dipahami oleh pihak yang berkepentingan lainnya (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2016). 

2.4.1.3 Sistem Pelaporan Manajemen 

Pemilik usaha memerlukan laporan keuangan dalam bahan pertimbangan 

pengambilan keputusan. Selain itu juga membantu pemilik dalam pengendalian 

internal yaitu penghindaran kecurangan, melakukan perlindungan pada aktiva 

usaha dan menciptakan efiensi dalam operasional usaha. Dalam pengendalian 

internal, pemilik perlu melakukan analisis tingkat resiko yang akan dihadapi 

sebelum pengambilan keputusan (Fauzi, 2017). 
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