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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Pengertian Sistem 

 Backlund (2000) menyatakan bahwa suatu sistem merupakan keseluruhan 

yang terintegrasi yang sifat dasarnya timbul dari hubungan antara bagian-

bagiannya. Sistem ini dihasilkan oleh sekelompok elemen yang berinteraksi dalam 

suatu model atau pun pola organisasi yang tidak independen. Dori et al. (2019) 

menyatakan bahwa suatu sistem merupakan suatu susunan bagian atau elemen yang 

bersama-sama menunjukkan perilaku atau makna yang tidak dimiliki oleh masing-

masing unsur. Menurut Sillitto, Godfrey, dan Mckinney (2017) sistem merupakan 

seperangkat elemen, subsistem dan rakitan terpadu yang dirancang untuk mencapai 

target yang telah ditentukan. Elemen-elemen ini termasuk produk, proses, sumber 

daya manusia, informasi, teknik, fasilitas, layanan dan elemen pendukung lainnya.  

 Hitchins (2007) mendefinisikan suatu sistem sebagai seperangkat 

komponen yang saling berinteraksi secara terbuka, dengan sifat, kemampuan dan 

perilaku yang muncul, baik dari bagian tersebut maupun interaksinya, untuk 

mensintesis suatu kesatuan yang benar-benar utuh. Meadows (2008) juga 

mendefinisikan sistem sebagai seperangkat elemen yang terhubung dan teroganisir 

secara koheren dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dan memiliki pola 

perilaku berbeda dari waktu ke waktu. Sebuah rancangan sistem yang baik harus 

mencakup elemen, interkoneksi dan fungsi ataupun tujuan. Sistem dapat 

dihancurkan, dikekang, dipicu dan didorong oleh pengaruh luar. Akan tetapi, 

respon sistem akan pengaruh luar merupakan karakteristik dari dirinya sendiri. 

 Suatu sistem merupakan kumpulan bagian-bagian yang bekerja sama 

untuk mencapai beberapa perilaku yang diinginkan (Folwer, 2014). Halsall (2008) 

menyatakan bahwa sistem dapat didefinisikan dalam berbagai cara tergantung pada 

bagaimana sistem ini digunakan dan siapa yang menggunakannya. Misalnya dalam 

sumber teori komunikasi, sistem didefinisikan berdasarkan arus informasi. Sistem 

juga dapat dianalisis berdasarkan struktur organisasi dari masing-masing sumber.  
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2.2 Pengertian Akuntansi 

 Agtarap (2007) menjelaskan akuntansi sebagai seni mengumpulkan, 

menganalisis, mencatat dan memposting, meringkas dan melaporkan transaksi 

keuangan secara signifikan dan berurutan untuk memberikan informasi yang 

berguna penting dalam pengambilan keputusan. Akuntansi juga mencakup fungsi 

menafsirkan pentingnya hubungan informasi yang tercemin dalam laporan 

keuangan. Hand, Isaaks, dan Sanderson (2005) mengagaskan bahwa akuntansi 

adalah bahasa dalam dunia bisnis yang menyediakan informasi keuangan suatu 

organisasi dengan cara mencatat, meringkas dan menganalisis transaksi bisnis. 

Akuntansi juga merupakan aplikasi praktis yang berfungsi untuk mengukur 

pendapatan dan melakukan penilaian terhadap suatu organisasi. 

 Azmat dan Lymer (2015) menyatakan bahwa tanpa adanya pencatatan 

akuntansi dapat menimbulkan keraguan dan kebingungan. Akuntansi bukan hanya 

berfungsi untuk menyimpan transaksi masa lalu yang berhubungan dengan 

pemasok dan pelanggan tetapi juga bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan 

sebagai output dari pencatatan transaksi yang dapat menyediakan informasi kepada 

manajemen mengenai perkembangan bisnis mereka dari waktu ke waktu.  Marriott, 

Edwards, dan Mellet (2002) menyatakan akuntansi sebagai sistem pengolahan data 

yang digambarkan sebagai bahasa dalam dunia bisnis. Akuntansi merupakan sistem 

yang dirancang dengan tujuan untuk mencatat dan melaporkan segala transaksi 

bisnis yang bersifat finansial kepada pihak yang berkepentingan yang 

menggunakan informasi ini sebagai dasar penilaian kinerja bisnis, kontrol dan 

landasan pengambilan keputusan. 

  Menurut Feldman dan Libman (2011) akuntansi adalah seperangkat standar 

dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Pentingnya peran akuntansi dalam 

dunia ekonomi dapat dilihat dari fungsinya dalam menyediakan informasi keuangan 

sebagai dasar pertimbangan dalam membuat keputusan investasi. Grady (1966) 

menjelaskan akuntansi sebagai kumpulan pengetahuan yang fungsinya terkait 

dengan mencatat, mengklasifikasi, meringkas, menganalisis, menafsirkan dan 

menyediakan informasi penting yang dapat diandalkan dimana mencakup transaksi 

bersifat finansial dengan tujuan menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat 

bagi manajemen perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya. 
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2.3 Persamaan Dasar Akuntansi 

 Menurut Azmat dan Lymer (2015), persamaan dasar akuntansi adalah aset 

sama dengan liabilitas ditambah modal. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut 

mengenai persamaan dasar akuntansi. 

 1. Aset  

 Aset merujuk kepada properti dan kepemilikan bisnis, yang bisa saja   

dimiliki oleh perorangan (pedagang tunggal atau bisnis satu orang), 

perusahaan atau kemitraan dan perseroan terbatas. Aset meliputi aset 

lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar merupakan aset seperti stok 

barang, piutang dagang, bank dan kas. Sedangkan, aset tidak lancar berupa 

aset yang disimpan dengan tujuan mendapat keuntungan dan penggunaan 

permanen bisnis, seperti bangunan, mesin dan pabrik. 

 2. Liabilitas 

Liabilitas adalah kewajiban bisnis ataupun kewajiban eksternal dan 

perdagangan yang mencakup dua kategori utama yaitu liabilitas lancar dan 

liabilitas tidak lancar. Liabilitas lancar mencakup rekening terutang 

kepada kreditur, hutang dagang dan bank overdraft yang dibayarkan dalam 

waktu 12 bulan. Sedangkan, Liabilitas tidak lancar mencakup pinjaman 

jangka panjang yang tidak jatuh tempo dalam 12 waktu bulan. 

 3. Modal 

Modal atau seringkali disebut sebagai ekuitas merupakan tambahan selain 

hutang eksternal dan obligasi perusahaan yang mencakup hutang internal 

perusahaan kepada pemilik usaha atau pemegang saham atas investasi. 

 

2.4  Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

 Bodnar dan Hopwood (2004) menjelaskan sistem informasi akuntansi 

sebagai sistem berbasis teknologi yang memungkinkan organisasi untuk 

mengumpulkan, menyimpan dan memproses data akuntansi baik yang bersifat 

keuangan maupun non-keuangan dan mengubahnya menjadi informasi yang 

mampu mendukung pengguna dalam proses pengambilan keputusan selanjutnya. 

Quinn dan Strauss (2017) menekankan bahwa informasi akuntansi menyerap 

sebagian besar keputusan bisnis yang diambil sehingga peran dan dampak potensial 
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sistem informasi akuntansi dapat menjadi signifikan. Akuntan bertugas untuk 

menghasilkan, melaporkan dan mengkonfirmasi informasi yang diperlukan 

manajer dan investor untuk membuat pilihan yang baik dalam operasi atau tujuan 

mereka. Sistem ini yang memungkinkan seorang akuntan untuk melaksanakan 

dengan baik (Turner & Weickgenannt, 2008). Sistem informasi akuntansi berfungsi 

untuk mengolah data transaksi finansial dan non-finansial yang secara konstan 

mempengaruhi keseluruhan data transaksi dari suatu entitas (Hall, 2008). 

 Buljubasic dan Ilgun (2015) menjelaskan sistem informasi akuntansi 

berperan dalam menyediakan informasi yang tepat dan handal untuk mendukung 

pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, untuk 

menjadi elemen penting dari keberhasilan operasional suatu organisasi sistem 

informasi akuntansi setidaknya harus fungsional, dapat diandalkan, dapat 

digunakan dan dipelihara sehingga memungkinkan organisasi dapat beradaptasi 

dengan keadaan baru. Sistem informasi akuntansi umumnya mencakup tiga elemen 

utama yaitu: 

1. Sistem pemrosesan transaksi yang mendukung operasional organisasi 

dengan menyediakan laporan dan dokumen yang berfungsi sebagai 

informasi penting operasional suatu organisasi. 

2. Sistem pelaporan keuangan yang menghasilkan laporan keuangan 

tradisional seperti laporan arus kas, laba rugi, pengembalian pajak, neraca 

dan laporan yang diharuskan dalam ketentuan yang berlaku. 

3. Sistem pelaporan manajemen yang menghasilkan laporan dan informasi 

lain yang diperlukan oleh manajemen untuk membantu mereka dalam 

menjalankan organisasi. 

 

2.5 Laporan Keuangan 

 Gibson (1992) mendefinisikan laporan keuangan sebagai kumpulan 

informasi yang dimanfaatkan sebagai landasan pengambilan keputusan keuangan 

maupun keputusan investasi. Pengambilan keputusan yang efektif dalam UMKM 

mengharuskan adanya informasi keuangan. Van Auken dan Carraher (2013) 

menyatakan bahwa laporan keuangan biasanya dimanfaatkan oleh para pemilik 

usaha, manajer, serta investor untuk memahami aspek keuangan, profil risiko, dan 
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ruang inventasi suatu perusahaan. Pelaporan keuangan berfungsi untuk 

menyediakan informasi dari masa lalu untuk membantu perusahaan dalam 

meramalkan dan memutuskan kondisi keuangan di masa depan dan pergerakan aset 

pada suatu entitas (Anthony & Rees, 2001). Korableva, Kalimullina, dan 

Kurbanova (2017) menguraikan laporan keuangan sebagai laporan yang disusun 

berdasarkan data keuangan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam periode 

pelaporan tertentu. Data yang tercermin dalam laporan keuangan pada dasarnya 

mewakili jenis akun khusus yang merupakan ringkasan dari periode akuntansi saat 

ini yang berasal dari ringkasan data mengenai status dan kinerja perusahaan.  

 Laporan keuangan juga berperan sebagai panduan dalam memahami dan 

merancang laporan keuangan bagi para pemilik usaha dan pengguna yang hanya 

mengerti sedikit mengenai proses akuntansi dan pelaporan keuangan (Ittelson, 

2009).  Investor dan calon investor cenderung tertarik dengan informasi dalam 

laporan keuangan yang terkait dengan suatu entitas untuk membantu mereka dalam 

memutuskan apakah akan menambahkan atau mengurangi nilai investasi pada suatu 

entitas tertentu dan dalam menentukan apakah manajemen telah memaksimalkan 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan efektif 

(Rutherford, 2000). 

 

2.5.1 Laporan Laba Rugi 

 Akdeniz (2019) mencerminkan laporan ini sebagai laporan arus masuk dan 

keluar yang diamati perusahaan selama periode persiapan. Laporan ini memiliki 

dua sisi yang satu adalah pendapatan yang berada di bagian kiri dan sisi lain berupa 

pengeluaran yang selalu berada di bagian kanan. Saldo dalam laporan ini adalah 

antara laba ataupun rugi. Munawir (2010) menjelaskan laba rugi sebagai laporan 

selama periode tertentu yang secara sistematis menggambarkan pendapatan, beban 

dan laba rugi yang diperoleh perusahaan. Agtarap (2007) menyatakan laporan ini 

berperan untuk mengidentifikasi laba rugi suatu periode yang dicakup dalam proses 

pelaporan. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan, biaya dan laba bersih atau 

rugi bersih untuk jangka waktu tertentu. Laporan ini terbagi menjadi laporan 

keuangan single-step dan multiple-step. Pada umumnya perusahaan manufaktur 

menerapkan laporan keuangan multiple-step. 
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2.5.2 Laporan Perubahan Modal 

 Agtarap (2007) mendefinisikan laporan ini sebagai laporan yang 

menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik yang mencakup modal pada awal 

periode, peningkatan modal melalui investasi tambahan dan laba bersih untuk 

periode tersebut dan dikurangi dengan rugi bersih, penarikan pemilik atau mitra 

untuk keperluan perseorangan atau kemitraan masing-masing atau pembagian 

dividen kepada pemegang saham dalam kasus korporasi. Hasil akhir dalam laporan 

ekuitas adalah modal akhir periode akuntansi yang dilaporkan.  

 

2.5.3 Laporan Posisi Keuangan 

 Agtarap (2007) mendefinisikan laporan ini sebagai laporan yang 

mencakup aset, kewajiban dan modal akhir serta melaporkan posisi keuangan atau 

kondisi keuangan bisnis pada periode tertentu. Neraca adalah presentasi formal dari 

persamaan akuntansi dasar, A = L + OE (aset = kewajiban ditambah ekuitas 

pemilik). Dua bentuk neraca adalah formulir laporan dan formulir akun. Perbedaan 

antara bentuk neraca tergantung pada penyajian aset, kewajiban dan modal akhir 

pemilik dan ada perbedaan lainnya di antara mereka. Dalam neraca formulir 

laporan, aset disajikan di atas laporan dan kewajiban dan modal akhir pemilik 

ditampilkan di bawah aset. Sedangkan, dalam formulir akun aset disajikan pada sisi 

kiri laporan sementara kewajiban dan modal akhir pemilik disajikan pada sisi kanan 

laporan. 

 

2.5.4 Laporan Arus Kas 

 Agtarap (2007) mendefinisikan laporan ini sebagai laporan arus masuk dan 

keluar uang tunai selama periode akuntansi. Hanya transaksi tunai yang ditampilkan 

dalam laporan arus kas. Sedangkan, transaksi non tunai dikeluarkan dari laporan 

ini. Arus kas masuk adalah transaksi yang menghasilkan atau menambah uang tunai 

sedangkan arus kas keluar adalah transaksi yang mengucurkan atau mengurangi 

uang tunai. Dengan kata lain, hanya penerimaan kas dan pembayaran tunai yang 

dimasukkan dan dapat diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, pendanaan dan 

investasi. Laporan ini juga menyediakan informasi apakah perusahaan memiliki 

dana yang cukup untuk keberlangsungan operasional usaha. 
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2.6 Siklus Akuntansi 

 Menurut Fess (2005) siklus akuntansi merupakan proses yang diawali 

dengan analisis kemudian dilanjutkan dengan proses penjurnalan untuk transaksi 

perusahaan yang diakhiri dengan membuat jurnal penutup. Hery (2014) 

mendefinisikan siklus akuntansi sebagai seluruh transaksi usaha yang terjadi dalam 

perusahaan, dimulai dengan proses analisa terlebih dahulu untuk mengidentifikasi 

data sebelum dicatat ke dalam jurnal. Berikut merupakan langkah-langkah dalam 

siklus akuntansi  (Hery, 2014): 

1. Menganalisa dokumen pendukung transaksi terlebih dahulu sebelum 

transaksi dicatat ke dalam jurnal. 

2. Setiap jurnal transaksi yang telah dicatat akan diposting langsung ke dalam 

buku besar. 

3. Masing-masing saldo akhir dari setiap rekening buku besar akan 

dipindahkan/didaftarkan ke neraca saldo untuk memastikan keseluruhan 

nilai akun pada akun yang bersaldo normal debit dan kredit sama. 

4. Menganalisis data terkait penyesuaian dalam periode akuntansi untuk 

mencatat jurnal penyesuaian. 

5. Memposting setiap jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. 

6. Membuat neraca lajur untuk membantu mempermudah proses penyusunan 

laporan keuangan. 

7. Membuat jurnal penutup. 

8. Memposting semua jurnal penutup ke masing-masing rekening buku besar 

akun yang berkaitan. 

9. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. 

10. Membuat jurnal pembalik untuk dilanjutnkan ke periode akuntansi 

selanjutnya. 
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Gambar 1 Siklus akuntansi, sumber: Henry, 2014.  

 

2.7  Sistem Pengendalian Internal 

 Moeller (2013) menjelaskan pengendalian internal sebagai bagian integral 

dari tata kelola perusahaan dan kemampuan dalam mengelola risiko yang akan aktif 

dipantau oleh pihak yang berkepentingan. Jajodia et al. (2013) memperkenalkan 

laporan COSO sebagai deskripsi yang baik mengenai konsep pengendalian internal 

secara multidimensi, yang mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu 

proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personel dari suatu 

entitas yang dirancang untuk menjamin pencapaian tujuan dalam kategori 

efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan 

terhadap ketentuan yang berlaku. Moeller (2013) juga menegaskan bahwa sistem 
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pengendalian internal yang efektif adalah salah satu pertahanan terbaik dalam 

menanggulangi kegagalan bisnis.   

 Berlandaskan akan definisi di atas, COSO merupakan kerangka kerja tiga 

dimensi yang berfungsi untuk menggambarkan sistem kontrol internal dalam suatu 

perusahaan. Keseluruhan gagasan kerangka kerja COSO menjelaskan bahwa ketika 

perusahaan melihat lapisan aktivitas pengendalian internal apa pun seperti 

penutupan keuangan pada akhir periode, perusahaan harus mempertimbangkan 

pengendalian internal dalam hal unit bisnis atau beberapa divisi entitas dari 

perspektif divisi kerangka kerja di mana kontrol internal telah diinstal.  

 Konsep di balik kerangka kontrol internal COSO menyarankan agar 

perusahaan harus mempertimbangkan setiap elemen kontrol internal yang 

diidentifikasi dalam hal bagaimana hal itu berkaitan dengan kontrol internal lainnya 

seperti kontrol internal penutupan keuangan akhir periode yang berada di tengah 

kerangka kerja dimana perusahaan harus memiliki tautan informasi dan komunikasi 

yang melekat pada proses penutupan keuangan. Berikut merupakan tampilan 

kerangka kerja pengendalian internal COSO. 

 

 

 

Gambar 2 COSO internal control original framework, sumber: Moeller, 2013. 
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