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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Departemen pendidikan nasional mengatakan bahwa pengertian akuntansi 

yakni merupakan bahan kaji atas sistem yang mampu memberikan informasi terkait 

transaksi keuangan perusahaan (Pradana, 2014). Kartikahadi, Sinaga, Siregar, dan 

Syamsul (2012) menyatakan bahwa akuntansi adalah sistem yang berfungsi untuk 

melaporkan atau menghasilkan informasi keuangan kepada pengguna laporan 

keuangan dengan pendekatan sistem informasi keuangan. 

  Linawati dan Restuti (2015) menyimpulkan bahwa pengetahuan akuntansi 

merupakan persepsi terkait informasi sesungguhnya perihal proses pencatatan serta 

rangkuman kejadian ekonomi secara teratur dan akurat hingga dapat menjadi informasi 

yang berguna dalam mengambil keputusan perusahaan ke depannya. Penelitian oleh 

Djuharni (2012) mengatakan bahwa masyarakat paham akan definisi akuntansi dan 

prosesnya yang mana sebagai urutan atau tahapan dalam pencatatan akuntansi untuk 

menghasilkan laporan keuangan. Akuntansi menurut Suradi (2009) merupakan sebuah 

sistem informasi identifikasi, komunikasi, serta catatan atas segala kegiatan ekonomi 

perusahaan untuk dilaporkan pada pengguna laporan keuangan. 

 

2.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem menurut Daud dan Windana (2014) merupakan sebuah rangkaian atau 

susunan atas bagian-bagian yang terhubung satu sama lain serta saling mempengaruhi 

dan dikoordinasikan untuk menjalankan suatu tujuan. Sistem informasi akuntansi yakni 

sebuah sistem komputerisasi untuk melakukan pengolahan terhadap beberapa data 

akuntansi milik perusahaan menjadi sebuah informasi yang dijadikan sebagai pedoman 

untuk pengambilan keputusan kegiatan operasional perusahaan di masa depan (Bodnar 

& Hopwood, 2009).  

Tujuan sistem informasi akuntansi sendiri menurut Hansen dan Mowen 

(2009) adalah sebagai alat pendukung fungsi kepengurusan dan pengambilan 
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keputusan oleh manajemen. Menurut Daud dan Windana (2014) tujuan sistem 

informasi akuntansi juga untuk memenuhi kawajiban yang berkaitan dengan 

pertanggungjawaban. 

Manfaat sistem akuntansi (Daud et al., 2014) adalah:  

1. Alat penyedia informasi yang tepat waktu dan akurat untuk membantu 

aktivitas inti perusahaan pada value chain secara efektif dan efisien. 

2. Memberikan kualitas yang lebih tinggi serta menurunkan biaya produk dan 

jasa yang diproduksi. 

3. Membantu perusahan memiliki kemampuan lebih baik atas pengambilan 

keputusan ekonomi masa depan perusahaan. 

4. Menambah sharing knowledge. 

5. Efisiensi kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih meningkat. 

 

2.3 Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi yakni sebuah proses akuntansi yang diawali dari proses 

identifikasi serta analisa transaksi dan diakhiri dengan penyusunan atas laporan 

keuangan (Nena, 2015). Definisi atas siklus akuntansi lainnya oleh Kartikahadi et al. 

(2012) yakni lingkaran proses akuntansi untuk menghasilkan pembukuan akuntansi 

yang berisi kegiatan akuntansi selama satu periode tertentu hingga tersusunnya laporan 

keuangan.  

Menurut N dan Nugroho (2018) siklus akuntansi harus dikerjakan secara 

efisien dan efektif agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan serta dalam 

pengambilan keputusan yang menyebabkan adanya fraud yang terus berulang. 

Kegiatan pembentukan siklus akuntansi diuraikan oleh Supriono dan Yuliana (2017) 

antara lain:  

1. Menganalisa kegiatan transaksi perusahaan dan mencatat bukti transaksi ke 

dalam pembukuan. 

2. Menyusun akun transaksi ke dalam buku jurnal. 

3. Melakukan pencatatan akun ke dalam buku besar. 

4. Melakukan penyusunan data pada neraca saldo. 
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5. Melakukan penyusunan pada jurnal penyesuaian. 

6. Melakukan penyusunan neraca lajur atau kertas kerja apabila diperlukan. 

7. Membuat laporan-laporan keuangan diantaranya: laporan laba rugi, laporan 

posisi keuangan, dan perubahan ekuitas. 

8. Mencatat jurnal penutup serta neraca saldo penutup. 

9. Menyusun kembali jurnal penyesuaian. 

Gambar 2.1 Siklus akuntansi, sumber: Pura (2013). 

 

2.4 Jurnal Akuntansi 

Jurnal merupakan formulir untuk pencatatan setiap jenis transaksi yang terjadi 

dalam dunia usaha yang dilakukan secara rinci. Setiap kegiatan transaksi perusahaan 

yang dicatat di dalam jurnal harus berdasarkan tanggal serta keterangan transaksi. 

Beberapa jenis dalam jurnal akuntansi adalah: 

2.4.1 Jurnal Umum 

Jurnal umum yakni sebuah tempat bagi para akuntan melakukan pencatatan 

transaksi usaha selain transaksi pada jurnal khusus. Contoh jurnal umum adalah seperti 

berikut: 
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    Debit Kredit 

 Biaya keamanan xxx 

   Kas   xxx 

2.4.2 Jurnal Khusus 

Jurnal khusus digunakan seorang akuntan sebagai formulir pencatatan atas 

segala transaksi yang lebih spesifik di dalam perusahaan. Jurnal khusus terdiri dari 4 

jurnal yakni jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan jurnal 

pembelian. Perusahaan yang bergerak pada bidang perdagangan biasanya memerlukan 

jurnal khusus untuk dilakukan pencatatan terhadap segala data kegiatan transaksi 

dalam perusahaan. 

1. Jurnal Penerimaan Kas 

Pencatatan pada jurnal penerimaan kas yakni pada saat terjadinya transaksi 

uang masuk dalam perusahaan seperti penerimaan pelunasan piutang, 

penjualan tunai, serta penerimaan penghasilan lainnya. Contoh pencatatan 

melalui jurnal penerimaan kas yakni: 

     Debit Kredit 

Kas   xxx 

 Penjualan persediaan xxx 

2. Jurnal Pengeluaran Kas 

Pencatatan menggunakan jurnal pengeluaran kas yakni ketika terjadi transaksi 

uang kas keluar oleh perusahaan seperti pembelian barang persediaan 

penjualan, pembayaran utang perusahaan, beban listrik atau air, serta biaya 

pengeluaran kas lainnya. Contoh penginputan pada jurnal pengeluaran kas 

adalah: 

      Debit Kredit 

  Beban utilitas xxx 

    Kas   xxx 

3. Jurnal Pembelian  

Pencatatan ke dalam jurnal pembelian dilakukan hanya pada saat terjadi 

transaksi pembelian oleh perusahaan kepada pemasok. Transaksi pembelian 
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dapat berupa pembelian barang persediaan dagang maupun aset tetap 

perusahaan dan lain sebagainya. Contoh dari jurnal pembelian antara lain: 

      Debit Kredit 

  Mesin fotocopy xxx 

     Kas   xxx  

4. Jurnal Penjualan  

Pencatatan atas jurnal penjualan dilakukan hanya pada saat transaksi 

penjualan barang persediaan perusahaan terjadi secara tunai ataupun kredit 

oleh pelanggan. Contoh dalam jurnal penjualan diantaranya: 

      Debit Kredit 

  Piutang dagang xxx 

  Penjualan persediaan xxx 

2.4.3 Jurnal Penyesuaian 

Menurut Sujarweni (2016) jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan 

sebagai penyesuaian atas saldo perusahaan yang terdapat pada neraca saldo menjadi 

saldo yang sebenarnya sampai akhir periode akuntansi, dengan maksud untuk 

menunjukkan keadaan aset, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya. 

Tujuan perlakuan atas jurnal penyesuaian yakni untuk pemisahan terhadap beban yang 

telah terjadi ataupun belum pada satu periode akuntansi, serta pemisahan atas 

penghasilan yang telah menjadi hak dengan yang belum (Siregar, 2018). Keadaan atau 

peristiwa yang perlu dikoreksi serta dilakukan jurnal penyesuaian menurut (Muawanah 

& Poernawati, 2008) diantaranya: 

1. Utang beban merupakan biaya yang telah menjadi kewajiban perusahaan atau 

utang tapi perusahaan belum melakukan pencatatan. Contoh utang beban 

antara lain: 

Debit Kredit 

Beban listrik xxx 

  Utang listrik xxx 
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2. Piutang pendapatan, merupakan penghasilan perusahaan yang telah menjadi 

hak namun belum dilakukan pencatatan. Contoh piutang pendapatan antara 

lain: 

Debit Kredit 

Piutang xxx 

  Pendapatan xxx 

3. Beban dibayar dimuka, merupakan beban dimana perusahaan telah melakukan 

pembayaran atas transaksi suatu beban yang seharusnya dilakukan 

pembayaran pada periode yang akan datang dan perusahaan belum 

mendapatkan imbal balik atas pembayaran dimuka tersebut. Pencatatan atas 

transaksi biaya dibayar dimuka dapat diakui sebagai beban ataupun sebagai 

aset. Contoh jurnal beban dibayar dimuka antara lain: 

Debit Kredit 

Asuransi dibayar dimuka xxx 

   Kas   xxx 

4. Pendapatan usaha diterima dimuka atau bisa disebut dengan utang usaha, 

merupakan pendapatan yang telah diterima oleh perusahaan pada awal periode 

untuk masa yang akan datang atau penghasilan atas suatu kejadian yang belum 

dilakukan oleh perusahaan seperti uang pembayaran deposit kegiatan yang 

akan dilakukan oleh perusahaan untuk customer di masa depan. Contoh jurnal 

transaksi atas pendapatan diterima dimuka antara lain: 

Debit Kredit 

Pendapatan sewa  xxx 

  Sewa diterima dimuka xxx 

5. Penyusutan (depresiasi), merupakan jurnal yang digunakan atas aset tetap 

berwujud dan harus dibebankan dalam suatu periode tertentu. Contoh atas 

jurnal penyusutan diantaranya: 

Debit Kredit 

Depresiasi aset tetap xxx 

  Akumulasi depresiasi xxx 
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6. Perlengkapan yang digunakan, adalah harga beli dari perlengkapan yang telah 

dipergunakan pada suatu periode berjalan. Perlengkapan tersebut dijadikan 

sebagai beban perlengkapan. Contoh jurnal perlengkapan diantaranya: 

Debit Kredit 

Beban perlengkapan xxx 

Perlengkapan  xxx 

7. Kerugian piutang (piutang tak tertagih), adalah kisaran atas piutang usaha 

perusahaan yang kemungkinan tidak tertagih. Contoh jurnal piutang tak 

tertagih antara lain: 

Debit Kredit 

Beban cadangan kerugian piutang   xxx 

Cadangan kerugian piutang tak tertagih  xxx 

 

2.5 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan diartikan sebagai proses dari pencatatan setiap transaksi ke 

dalam bentuk data secara terpisah untuk mempermudah pihak internal maupun 

eksternal perushaan dalam mengambil sebuah keputusan (Oktaria & Triharyati, 2017). 

Menurut Sagala (2014) laporan keuangan adalah sarana komunikasi bagi pihak luar 

perusahaan untuk mendapatkan informasi keuangan utama perusahaan tersebut. 

Nurlela dan Elvia (2016) dalam penelitiannya menyatakan pengertian atas 

laporan keuangan yakni sebuah tahap akhir dari siklus akuntansi yang digunakan oleh 

pengguna laporan sebagai alat informasi atas gambaran kondisi sebuah usaha. Definisi 

laporan keuangan menurut Oktavia dan Sunrowiyati (2019) adalah hasil atas beberapa 

rangkaian dari sebuah proses akuntansi yang dijadikan sebagai dasar dalam penentuan 

atas kinerja serta posisi suatu perusahaan pada periode tertentu. Ikatan Akuntansi 

Indonesia (2009) mengatakan, fungsi laporan keuangan yakni menyampaikan berbagai 

informasi terkait kondisi keuangan sebuah perusahaan sehingga informasi tersebut 

dapat dijadikan sebagai sumber yang bermanfaat untuk informasi pengguna laporan 

keuangan. 
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2.6 Jenis Laporan Keuangan  

Jenis-jenis dalam laporan keuangan yakni laporan posisi keuangan, laporan 

perubahan modal, serta laporan laba rugi (Munawir, 2014). Laporan keuangan menurut 

SAK ETAP meliputi: laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan posisi 

keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Penjelasan untuk 

masing-masing laporan adalah sebagai berikut:  

1. Laporan laba rugi 

Fadlol, Kartini, dan Kantun (2018) menyimpulkan dimana laporan laba rugi 

disusun oleh seorang akuntan dengan tujuan mampu memberikan sebuah 

gambaran atas hasil operasional usaha pada pihak organisasi perusahaan untuk 

masa yang ditentukan. Laporan laba rugi berisikan atas beberapa informasi 

terkait pendapatan serta beban perusahaan dalam satu periode (Oktaria et al., 

2017). Perhitungan dalam laporan laba rugi sesuai SAK ETAP adalah 

penjualan – laba kotor – beban. 

2. Laporan perubahan ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas memiliki beberapa penjelasan terkait perubahan 

modal pemilik pada waktu tertentu (Wahyudiono, 2014). Laporan ini 

menunjukkan sebab perubahan modal setelah ditambah dengan laba atau 

dikurang dengan rugi (Fadlol et al., 2018). Sesuai dengan ketentuan SAK 

ETAP dalam laporan perubahan eukitas terdapat tiga transaksi yaitu modal 

awal + (laba bersih - prive) (Nurlela et al., 2016). 

3. Laporan posisi keuangan 

Laporan posisi keuangan disimpulkan oleh Oktaria et al. (2017) sebagai 

laporan yang berisikan informasi atas aset, kewajiban, serta kepemilikan suatu 

perusahaan pada satu periode.  

4. Laporan arus kas  

Perusahaan dapat memiliki informasi terkait sumber serta penggunaan kas 

perusahaan pada periode yang ditentukan melalui laporan arus kas. (Oktaria 

et al., 2017). 
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5. Catatan atas laporan keuangan 

Catatan atas laporan keuangan diartikan sebagai sebuah laporan tentang segala 

informasi kebijakan akuntansi secara spesifik terkait kegiatan keuangan 

perusahaan dan disajikan secara ringkas (Hetika & Mahmudah, 2017).  

 

2.7 Elemen Laporan Keuangan 

Laporan keuangan memiliki elemen-elemen yang merupakan sebuah 

informasi terkait aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan atas periode yang ditentukan. 

Berikut adalah penjelesan pada setiap elemen-elemen tersebut menurut SAK EMKM:  

1. Aset 

Aset dapat didefinisikan sebagai harta ataupun kekayaan yang dimiliki oleh 

perusahaan atas kejadian di masa lampau yang diharapkan mampu 

menghasilkan manfaat ekonomi untuk perusahaan di masa depan.  

2. Utang 

Utang adalah sebuah kewajiban masa sekarang yang muncul akibat kejadian 

atau transaksi perusahaan di masa lalu, dan untuk menyelesaikannya 

perusahaan harus membuat arus pengeluaran dari sumber daya seperti kas 

yang mempunyai masa manfaat dan mampu membantu perusahaan dalam 

mengurangi ataupun melunasi utang perusahaan. 

3. Ekuitas 

Ekuitas adalah nilai sisa aset setelah dikurangi nilai kewajiban perusahaan. 

Pengakuan ekuitas merupakan pengakuan atas perusahaan yang tidak 

memenuhi pengertian dari liabilitas. 

 

2.8 Inventory 

Inventory atau persediaan adalah sebuah aset berupa barang-barang 

perusahaan untuk diperjual belikan sehingga mampu menghasilkan pendapatan bagi 

sebuah usaha. Persediaan juga diartikan sebagai barang dagang yang masih pada tahap 

proses produksi atau proses pengerjaan, atau sebuah bahan baku yang masih diproses 
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menjadi barang produksi yang siap diperjual belikan untuk menambah pendapatan 

perusahaan (Alexandri, 2009). Ristono (2009) menyimpulkan bahwa persediaan dapat 

diartikan dengan barang yang dimiliki oleh perusahaan yang dipergunakan atau dijual 

kepada pembeli di masa yang akan datang. 

2.8.1 Fungsi Inventory 

Inventory atau persediaan memiliki fungsi penting bagi perusahaan menurut 

Muslich (2009) yang terdiri dari:  

1. Agar perusahaan dapat memenuhi permintaan pembeli dengan tepat waktu 

sehingga dapat mengurangi risiko pelanggan untuk berpindah kepada 

perusahaan pesaing.  

2. Sebagai kewaspadaan pada saat barang sukar diperoleh karena faktor musim. 

3. Menurunkan harga pokok barang satuan dengan menurunkan biaya produksi 

per unit. 

2.8.2 Jenis-Jenis Inventory 

Menurut Herjanto (2010) jenis-jenis persediaan diklasifikasikan ke dalam 

empat jenis berdasarkan tahap produksi yakni: 

1. Persediaan bahan baku (Raw material), merupakan bahan mentah yang akan 

diproses menjadi barang siap produksi. 

2. Persediaan bahan baku penolong, yang merupakan bahan penting sebagai 

pelengkap barang persedian selama proses produksi yang harus disediakan 

oleh perusahaan, karena kegiatan produksi tidak dapat terjadi tanpa adanya 

bahan baku penolong.  

3. Persediaan suku cadang (Sparepart) merupakan bahan yang akan digunakan 

pada proses produksi. 

4. Persediaan bahan setengah jadi (Work in process) adalah barang produksi dari 

proses tahap pertama dan akan dilakukan proses kembali pada tahap 

selanjutnya. 

5. Persediaan bahan jadi (Finished good stock), merupakan bahan baku yang 

telah selesai diproduksi oleh perusahaan dan siap untuk di perjual-belikan atau 

diberikan kepada konsumen.  
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2.8.3 Metode Penilaian Inventory 

Pada akhir periode akuntansi, jumlah dari biaya persediaan dibagi ke dalam 

akun persediaan yang masih tersedia dan akan dilaporkan sebagai aset pada laporan 

posisi keuangan kemudian dibagikan ke dalam persediaan yang terjual untuk dicatat 

sebagai harga pokok penjualan di laporan laba rugi. Metode perhitungan nilai 

persediaan yang digunakan menurut Rudianto (2012) terdapat beberapa macam, 

diantaranya:  

1. FIFO (First in first out) 

Penilaian barang persediaan metode FIFO merupakan metode penilaian 

dimana barang yang telah selesai diproduksi terlebih dahulu atau yang dibeli 

terlebih dahulu menjadi barang yang dijual pertama kali oleh perusahaan 

kepada konsumen.  Barang persediaan yang tersisa pada akhir periode 

menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan barang persediaan yang 

terakhir kali diproduksi oleh perusahaan. 

2. LIFO (Last in first out) 

Penilaian barang persediaan metode LIFO adalah penilaian barang persediaan 

dimana barang yang terakhir kali masuk ke dalam penyimpanan dari hasil 

produksi atau beli harus dikeluarkan atau dijual terlebih dahulu kepada 

konsumen daripada barang yang telah diproduksi pertama kali. Barang 

persediaan yang tersisa pada akhir periode metode LIFO menunjukkan bahwa 

barang tersebut merupakan barang persediaan yang diproduksi oleh 

perusahaan lebih awal. 

3. Moving Average 

Metode penilaian moving average atau rata-rata tertimbang merupakan 

metode yang menjual atau mengeluarkan barang produksi yang tidak habis 

terjual menggunakan harga rata-rata pergerakan barang. Barang tersebut pada 

akhir periode untuk metode ini memiliki nilai rata-rata. 
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2.9 Penyusutan 

Penyusutan atau depresiasi merupakan metode perhitungan untuk 

menurunkan nilai aset secara sistematis pada periode manfaat atas penggunaan aset 

tersebut dengan mengalokasikan biaya aset tetap (Martani, Veronica, Wardhani, 

Farahmita, & Tanujaya, 2012). Menurut PSAK No. 17, depresiasi merupakan alokasi 

jumlah atas aset tetap perusahaan dimana nilai atas aset tetap tersebut dapat disusutkan 

selama masa manfaat yang telah diestimasi. Penyusutan atas aset tetap tersebut dapat 

dibebankan ke dalam pendapatan perusahaan baik secara langsung maupun tidak untuk 

periode akuntansi. 

2.9.1 Faktor Pengaruh Perhitungan Penyusutan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan beban penyusutan menurut 

Hery (2015) terbagi menjadi empat faktor, diantaranya adalah: 

1. Nilai perolehan aset (asset cost) merupakan seluruh pengeluaran yang terkait 

dengan perolehan dan persiapan aset hingga aset tersebut siap untuk 

digunakan. 

2. Nilai residual (residual value) merupakan perkiraan nilai realisasi terhadap 

aset yang tidak digunakan lagi.  

3. Umur ekonomis (economic life) merupakan batas waktu penggunaan atau 

pemanfaatan atas usia atau umur fisik aset yang dimiliki perusahaan.  

4. Pola pemakaian (pattern of use) merupakan pola pemakaian yang jarang 

digunakan dalam menghitung besarnya beban penyusutan atas suatu aset 

dikarenakan identifikasi atas pola tersebut terbilang sulit.   

2.9.2 Metode Perhitungan Penyusutan 

Menurut Suandy (2011) perhitungan penyusutan terdiri dari dua kriteria  yakni 

metode garis lurus dan metode pembebanan menurun, dan berdasarkan penggunaannya 

terdiri atas metode jam jasa dan metode unit produksi. Penjelasan terhadap masing-

masing metode perhitungan penyusutan yakni: 

1. Metode garis lurus (straight line method), adalah metode yang 

mengalokasikan biaya seiring berjalannya waktu, serta mengakui beban 

penyusutan yang sama setiap tahunnya selama masa umur aset (Hery, 2014). 
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2. Metode pembebanan menurun menurut Hery (2014) memiliki dua tipe metode 

yang sering digunakan oleh entitas yaitu: 

a. Metode jumlah angka tahun, merupakan cara perhitungan yang menggunakan 

tarif penyusutan secara menurun dengan dasar penurunan pecahan dari nilai 

yang dapat disusutkan atau dengan kata lain, harga perolehan dikurangi nilai 

sisa. 

b. Metode saldo menurun, merupakan cara perhitungan tarif penyusutan dalam 

bentuk persentase dari perkalian metode garis lurus. Tingkat penurunan 

metode ini bersifat tetap dan selalu digunakan untuk mengurangi nilai buku 

setiap akhir periode. 

3. Metode jam jasa, merupakan cara perhitungan penyusutan yang menggunakan 

asumsi bahwa pembelian suatu aset menunjukkan pembelian jumlah jam kerja 

atau dengan kata lain pengurangan nilai manfaat sebuah aset tetap dikaitkan 

langsung dengan jumlah waktu penggunaan aset (Sari, 2018). 

4. Metode jumlah unit produksi, merupakan prosedur dimana perhitungan atas 

penurunan nilai aset tetap berdasarkan asumsi bahwa aset tetap yang dimiliki 

oleh perusahaan diharapkan mampu menghasilkan jasa dalam bentuk hasil 

suatu unit tertentu. Dasar teori dalam cara perhitungan unit produksi ini adalah 

sebuah aset yang dimiliki oleh perusahaan diharapkan mampu menghasilkan 

produk, supaya penyusutan juga berdasarkan atas jumlah produk yang 

dihasilkan (Sari, 2018). 

 

2.10 Komponen Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk penerapan kerja praktik 

adalah berbasis komputerisasi yang didesain melaui aplikasi Microsoft Office Access. 

Beberapa komponen yang terdapat pada sistem akuntansi yang digunakan melalui 

Microsoft Office Access yakni (Rama & Jones, 2008):  

1. Tabel 

Tabel adalah situs yang digunakan untuk menyimpan sebuah data perusahaan 

ke suatu database yang telah dirancang melalui Microsoft Office Access 
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seperti data pemasok, konsumen, persediaan, penjualan, pembelian, dan lain 

sebagainya, sehingga seluruh data dan informasi yang dimiliki oleh perusahan 

mengenai database disimpan ke dalam tabel. 

2. Queries 

Queries merupakan sebuah komponen yang dapat membantu pengguna dalam 

menentukan data dari tabel mana yang ingin ditampilkan ke dalam laporan 

dengan menghubungan data dari beberapa tabel ke dalam laporan melalui 

queries, sehingga dapat membantu pengguna untuk menghasilkan sebuah 

laporan keuangan. 

3. Relationship 

Relationship adalah sebuah fungsi yang mendukung kinerja dari queries yang 

bisa menghubungkan dua atau lebih tabel dan queries, maupun tabel dengan 

queries yang berguna untuk memiliki hubungan antar tabel dan queries. 

Relationship memiliki fitur untuk mengaktifkan secara mutlak yakni primary 

key. 

4. Form 

Form adalah sebuah tempat atau platform untuk mencatat segala data 

transaksi perusahaan oleh pengguna sistem akuntansi. 

5. Laporan 

Laporan adalah hasil ringkasan atas semua data yang sudah diinput ke dalam 

form. Laporan yang telah didesain untuk menampilkan data sesuai kebutuhan 

pengguna telah disetarakan dengan standar akuntansi. 
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