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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

 Sebelum menjelaskan pengertian dari sistem informasi akuntansi, penulis 

akan menjelaskan istilah sistem, data, informasi dan akuntansi terlebih dahulu, 

karena istilah istilah tersebut merupakan istilah inti. Menurut Churchman (2011) 

pada jurnal Daud &Windana (2014), untuk mencapai seperangkat tujuan, 

dibutuhkan seperangkat bagian yang dikoordinasikan, separangkat bagian tersebut 

disebut sebagai sistem. Sistem bisa dikatakan juga sebagai rangkaian dimana 

terdapat beberapa bagian yang saling berhubungan/ berpengaruh antara satu sama 

lain dan terorganisir untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Singkatnya adalah 

unsur yang bekerja dalam kelompok dan memiliki hubungan yang erat dalam 

menjalankan fungsinya mencapai tujuan (Ratnaningsih &Suaryana, 2014). 

Terdapat beberapa elemen yang dapat membentuk sebuah system, yaitu tujuan, 

proses, masukan, batas, keluaran, lingkungan serta mekanisme pengendalian dan 

umpan balik. 

 Informasi memiliki arti dimana hasil dari data yang selesai diproses 

sehingga berguna untuk pengguna data (Kabuhung, 2013). Sedangkan makna dari 

data itu sendiri merupakan fakta yang menjelaskan suata kejadian atau peristiwa 

yang pernah terjadi di waktu dan tempat tertentu. Sehingga, data dan informasi 

memiliki hubungan yang saling berkaitan, dimana sistem yang dirancang dapat 

dikatakan baik, jika dapat menghasilkan kualitas informasi yang tinggi. Informasi 

yang baik memiliki beberpa kriteria, yaitu akurasi, relevan, singkat, tepat waktu, 

jelas, dapat diukur dan bersifat konsisten. Dalam hal ini, sistem informasi dapat 
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kita definisikan sebagai sistem yang terdapat dalam suatu organisasi dengan 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam pengolahan transaksi harian yang dapat 

digunakan untuk mendukung fungsi operasi organisasi supaya dapat menyatu 

secara manajerial, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan keputusan ekonomi (Marlinah, 2009). Selain daripada itu, Sistem 

informasi juga merupakan sistem yang menampilkan informasi untuk siapa saja 

dan kapan saja pada saat diperlukan oleh pihak manajemen, karena sistem ini 

dapat menyimpan, mengubah, mengambil, mengelola dan mengkomunikasikan 

informasi yang diterima ke dalam bentuk laporang keuangan agar mudah 

dimengerti oleh pengguna atau penerima. 

Pengertian dari kata akuntansi adalah proses pencatatan, klasifikasi, 

pengolahan serta penyajian data, transaksi dan kejadian yang memiliki hubungan 

dengan keuangan, hal ini dilakukan supaya dapat memudahkan manajemen untuk 

mengambil keputusan keuangan masa depan demi keberlangsungan usahanya. 

Menurut Daud &Windana (2014), akuntansi merupakan sebuah proses, dimana 

proses tersebut dapat menghasilkan informasi yang bersifat keuangan kepada 

manajer supaya pengoperasian perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Sistem 

informasi akuntansi menurut Romney&Steinbart (2000) pada jurnal Handojo, 

Maharsi, &Go (2004) adalah gabungan dari beberapa komponen yang memiliki 

hubungan saling berelasi dan menghailkan serangkaian informasi untuk mencapai 

tujuan yang berupa serangkaian prosedur, pelaku dan teknologi informasi. Selain 

itu, sistem informasi akuntansi juga bisa disebut sebagai alat yang dapat 

digunakan manajemen organisasi untuk meningkatkan kontrolnya terhadap 

perusahaan operasi serta mengembangkan kinerja perusahaannya (Trabulsi, 2018). 
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Sistem informasi akuntansi ini penting karena dapat mendukung daya saing antar 

perusahaan dan meningkatkan efisiensi organisasi dengan menyediakan informasi 

keuangan dan akuntansi secara akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya 

(ALsarayreh, Jawabreh, Jaradat, &ALamro, 2011; Ratnaningsih &Suaryana, 2014; 

Soudani, 2012). Sistem informasi keuangan juga berpengaruh pada efektivitas 

organisasi. Suatu sistem informasi akuntansi bisa dikatakan efektif apabila 

terdapat keberhasilan kinerja antara pemakai (user), sistem dan sponsor 

(Onaolapo &Odetayo, 2013). Sistem informasi akuntansi yang digunakan penulis 

adalah sistem informasi akuntansi berbasis komputer, dimana menurut 

Suryawarman &Widhiyani (2012) adalah rangkaian perangkat keras dan 

perangkat lunak yang dirancang sedemikian rupa agar informasi yang diolah dari 

data dapat berguna untuk perusahaan atau pengguna.  

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem yang ketika 

digabungkan ke dalam bidang Sistem Informasi dan Teknologi (TI), dapat 

menghasilkan sebuah rancangan yang berguna untuk membantu proses 

pengelolaan dan pengendalian topik yang berkaitan dengan bidang ekonomi-

keuangan perusahaan. (Grande et al., 2011).  Menurut Belfo &Trigo (2013) sistem 

informasi akuntansi biasanya diartikan sebagai metode berbasis komputer untuk 

menelusuri aktifitas akutansi, dimana sumber dayanya menggunakan teknologi 

informasi. Sistem informasi akuntansi ini bertanggung jawab atas 

menggumpulkan, menyimpan serta mengolah data yang akan digunakan 

manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan, hal ini juga termasuk transaksi 

yang tidak berupa keuangan tetapi memiliki efek secara langsung terhadap 

pengolahan transaksi keuangan. Sistem informasi akuntansi dapat disusun secara 
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khusus melalui tiga subsistem besar, yaitu (1) Sistem Pengolahan Transaksi/ 

Transaction Processing System (TPS), berfungsi untuk mendukung operasional 

bisnis harian, (2) Sistem Jurnal Umum dan Sistem Pelaporan Finansial/ General 

Ledger System dan Financial Reporting System (GLS/FRS), (3) Sistem Pelaporan 

Manajemen/ the Management Reporting System (MRS). 

Mendukung operasional bisnis atau transaksi keuangannya secara harian 

merupakan tanggung jawab Transaction Processing System (TPS). Transaksi-

transaksi yang dimaksud, dapat dikatgorikan ke dalam tiga siklus transaksi, yaitu 

siklus pendapatan (the revenue cycle), siklus pengeluaran (the expenditure cycle), 

dan siklus konversi (the conversion cycle). Sistem Jurnal Umum dan Sistem 

Pelaporan Finansial/ General Ledger System dan Financial Reporting System 

(GLS/FRS) berfungsi untuk meringkas atau merangkum siklus transaksi serta 

menghitung dan melaporkan status sumber daya finansial, biasanya dilampirkan 

dalam bentuk laporan keuangan atau pengembalian pajak kepada pihak eksternal. 

Sistem Pelaporan Manajemen/ the Management Reporting System (MRS) biasanya 

termasuk dalam cakupan sistem informasi manajemen/ Management Information 

Systems (MIS), berfungsi untuk menawarkan laporan keuangan dan informasi 

kepada manajemen internal yang membutuhkan data tersebut untuk pengambilan 

keputusan. Keputusan-keputusan yang dimaksud adalah seperti menentukan 

anggaran, laporan varians serta laporan tanggung jawab. 

 

2.2 Fungsi Utama dan Tujuan Pengembangan SIA 

 Bagi perusahaan, sistem informasi akuntansi memiliki tiga fungsi, yaitu 

sebagai berikut (Amiri &Salari, 2013): 
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1. Untuk mengumpulkan dan menyimpan data dari aktivitas-aktivitas 

perusahaan serta transaksi keuangannya 

2. Supaya data dapat diproses menjadi informasi yang berguna bagi 

manajemen dalam pengambilan keputusan ekenomi, baik itu mengenai 

perencanaan, eksekusi perencanaan ataupun pengontrolan aktivitas. 

3. Menyediakan kontrol, seperti memastikan bahwa data tersebut bisa 

akurat dan akan selalu tersedia pada saat dibutuhkan serta dapat 

dipercaya dengan maksud untuk menjaga aset usaha, termasuk data dari 

organisasi. (Romney & Steinbart, 2000 pada (Handojo et al., 2004)) 

Memberi nilai tambah bagi perusahaan merupakan tujuan utama dari 

sistem informasi akuntansi. Sehingga dapat dihasilkan dengan: 

1. Memberikan informasi dengan tepat waktu dan akurat  

2. Sistem informasi akuntansi yang diterapkan dapat mengurangi biaya dan 

meningkatkan kualitas informasi,  

3. Meningkatkan ketepatan manajemen untuk mengambil keputusan 

ekonomi  

4. Meningkatkan pengetahuan yang dapat dibagi (knowledge sharing) (I M 

Alnajjar, 2017; Ratnaningsih &Suaryana, 2014). 

 

2.3 Proses dan Siklus Akuntansi 

 Berikut adalah tiga proses aktivitas akuntansi yang terdapat pada sebuah 

organisasi (Anthony &Ramesh, 1992): 

1. Melakukan identifikasi, yaitu aktivitas yang memilih kegiatan kegiatan 

mana saja yang merupakan kegiatan ekonomi.  
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2. Mencatat, dimana semua kejadian ekonomi tersebut harus dicatat supaya 

setiap kegiatan keuangan dari organisasi tersebut yang pernah terjadi 

jelas apa adanya. 

3. Komunikasi, hasil dari identifikasi dan pencatatan transaksi tidak akan 

berguna jika informasi tersebut tidak dikomunikasikan, komunikasi ini 

biasanya didistribusikan melalui laporan keuangan  

Sistem informasi akuntansi juga memiliki siklus akuntansi, berikut 

adalah urutannya (Mauldin, Crain, &Mounce, 2000):  

1. Analisis transaksi usaha, seperti kumpulan dari semua bukti transaksi 

yang pernah atau telah terjadi 

2. Mencatat setiap jurnal dari transaksi-transaksi tersebut 

3. Mem-posting jurnal dari transaksi tersebut ke dalam buku besar (general 

ledger) 

4. Membuat neraca saldo 

5. Mencatat jurnal dan mem-posting untuk jurnal penyesuaian 

6. Membuat laporan keuangan, seperti laporan posisi keuangan, laporan 

laba rugi dan laporan perubahaan modal 

7. Menjurnal dan mem-posting jurnal penutup 

8. Merancang neraca penutup  

 

2.4 Jurnal 

 Transaksi keuangan yang dicatat sebuah organisasi atau perusahaan harus 

diurutkan sesuai dengan kronologisnya sebelum ditransfer pada rekeningnya. 

Berdasarkan frekuensi terjadinya, jurnal dapat dibedakannya menjadi dua, yaitu: 
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1. Jurnal Umum 

 Mencatat transaksi keuangan dimana frekuensi terjadinya transaksi 

tersebut adalah jarang atau tidak rutin, contohnya seperti pinjaman, 

penyesuaian di akhir periode atau pun jurnal penutup. Jurnal umum ini 

terdiri dari: 

a. Jurnal penyesuaian 

b. Jurnal koreksi 

c. Jurnal penutup 

2. Jurnal khusus 

Jurnal yang mencatat transaksi keuangan dimana jurnal tersebut lebih 

sering terjadi daripada jurnal umum. Jurnal khusus ini berfungsi untuk 

memudahkan proses pencatatan transaksi yang terjadi berulang-ulang 

dalam satu periode dengan jumlah yang besar. Jurnal khusus yang 

dimaksud berupa jurnal penjualan dan jurnal pembelian (Handojo et al., 

2004) 

 

2.5 Laporan Keuangan 

 Menurut IFRS, prinsip penting yang harus diterapkan pada laporan 

keuangan yang berkualitas adalah penyajian yang terbuka sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya dan kualitas informasi yang diungkapkan dalam laporan 

keuangan perusahaan. Dengan adanya karakterisitk kualitatif, untuk menilai 

kualitas sebuah laporan keuangan akan menjadi lebih mudah, sehingga dapat 

mengarahkan laporan keuangan yang disajikan ke tingkat kualitas informasi yang 

lebih tinggi. Untuk peningkatan kualitas laporan keuangan yang ini, harus 
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memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut, yaitu bisa disajikan apa adanya 

(representational faithfulness), dapat dibandingkan (comparability), memiliki 

daya uji (verifiability), ketepatan waktu (timelines) dan dapat dimengerti 

(understandable). Tidak hanya demikian, memiliki laporan keuangan yang 

bersifat transparan dan tidak menyesatkan pembaca juga salah satu elemen yang 

penting untuk sebuah laporan keuangan yang berkualitas (Herath &Albarqi, 2017). 

 Pengertian dari laporan keuangan ini sendiri adalah laporan yang 

penyajiannya terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan di suatu 

entitas (Trabulsi, 2018). Sehingga, laporan keuangan ini sangat penting untuk 

pihak menejemen, kreditor dan investor, karena dapat mempengaruhi mereka 

dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk perkembangan perusahaan (Maith, 

2013). Terdapat lima macam laporan keuangan, antara lain: 

1. Laporan Posisi Keuangan 

Menyajikan aset, hutang dan modal pemilik usaha pada tanggal tertentu. 

Dimana total aset merupakan hasil dari total hutang dan modal. 

2. Laporan Laba/Rugi  

Menyajikan pendapatan dan biaya usaha serta laba bersih/ kerugian 

bersih suatu organisasi atau perusahaan selama satu periode. 

3. Laporan Perubahan Modal 

Mencakup perubahan modal pemilik usaha yang terjadi selama satu 

periode. 

4. Laporan Arus Kas  

Meringkas informasi tentang arus kas yang masuk (penerimaan kas) dan 

arus kas yang keluar (pembayaran kas) selama periode tertentu. 
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5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Merupakan laporan yang memberikan penjelasan secara detail mengenai 

beberapa hal yang tertera dalam keempat laporan keuangan lainnya serta 

adanya alasan atau penyebab yang berkaitan dengan data yang disajikan 

dalam laporan keuangan.  

Kelima laporan keuangan ini harus ada atau wajib hanya untuk 

perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa efek Indonesia, sedangkan untuk para 

pengusaha kecil UMKM, tidak diharuskan untuk melengkapi kelima laporan 

keuangan tersebut, laporan posisi keuangan dan laba rugi sudah cukup untuk 

menggambarkan kondisi keuangan usaha. 
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