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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Akuntansi 

 Pengertian akuntansi menurut Bahri (2016) dalam penelitian nya 

menyatakan akuntansi merupakan sebuah seni dalam melakukan pencatatan, 

penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan atas suatu transaksi ekonomi yang 

terjadi dari operasional perusahaan. Keempat proses tersebut akan menghasilkan 

sebuah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan 

secara akurat yang nantinya dijadikan dasar pengambilan sebuah keputusan yang 

tepat untuk kemajuan usaha yang dijalankan. 

 Menurut Daud dan Windana Mimosa (2014) akuntansi adalah suatu 

proses yang mampu menghasilkan laporan mengenai keuangan perusahaan. 

Melalui akuntansi, informasi keuangan perusahaan dapat tersampaikan kepada 

pihak manajemen. 

 Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan terdapat empat proses 

dalam akuntansi dalam mengolah data dari transaksi ekonomi. Keempat proses ini 

akan menghasilkan sebuah laporan yang memberikan informasi keuangan 

perusahaan yang dapat digunakan oleh manajemen maupun pihak lainnya dalam 

pengambilan keputusan berharga untuk kemajuan usahanya. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan adalah sebuah alat dalam mengkomunikasikan data 

keuangan dari aktivitas perusahaan. Laporan ini menunjukkan kinerja perusahaan 

dan kondisi kesehatan perusahaan kepada pihak yang berkepentingan Hery 

(2015). 

 Menurut PSAK (2009) tujuan dari disususunnya laporan adalah untuk 

mempermudah pihak berkepentingan dalam mengakses informasi keuangan 

perusahaan secara tepat dan cepat, informasi ini dapat berupa informasi mengenai 

perubahan posisi keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan di suatu periode. 

Terdapat lima laporan keuangan, di mana kelima laporan ini memberikan 

informasi yang berbeda-beda, informasi yang disajikan dalam laporan 

mencerminkan kondisi keuangan perusahaan. 
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2.3 Sistem Pencatatan Akuntansi 

 Menurut Hankins dan Baker (2004) dua metode yang digunakan dalam 

melakukan pencatatan akuntansi. Pertama adalah kas basis yaitu metode yang 

pada saat uang atau kas diterima atau dikeluarkan langsung melakukan pencatatan 

akuntansinya, dan yang kedua yaitu akrual basis, metode ini akan mengakui 

pendapatan dan biaya ketika transaksi tersebut terjadi ataupun terpakai meskipun 

belum menerima ataupun mengeluarkan kas. 

 

2.4 Sistem Informasi Akuntansi  

 Menurut Daud dan Windana Mimosa (2014) sistem informasi akuntansi 

yaitu segala sesuatu mengenai akuntansi, karena akuntansi itu sendiri merupakan 

sebuah informasi. Sistem informasi akuntansi yang baik harus dapat memenuhi 

tiga prinsip yang pertama yaitu cepat, sistem harus mampu menyediakan 

informasi secara cepat dan akurat. Kemudian prinsip kedua yaitu aman, sistem 

dapat membantu menjaga keamanan harta perusahaan dan prinsip yang ketiga 

yaitu murah yang artinya biaya untuk pengadaan ini jangan sampai lebih besar 

biayanya dari pada manfaat yang diterima. Penggunaan sistem informasi 

akuntansi untuk memberi kemudahan para manajemen dalam mengambil 

keputusan, di mana jika sistem informasi akuntansi perusahaan sudah baik maka 

keputusan yang dihasilkan dapat memiliki tingkat keakuratan yang besar Juwita 

(2013). 

 

2.5 Sistem Pengendalian Internal 

 Menurut Herawati (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

pengendalian internal merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan atas kegiatan 

secara terus menerus yang bertujuan untuk membantu manajemen menilai apakah 

perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya dan untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan untuk menjaga kekayaan perusahaan dan menjaga keakuratan dari 

informasi akuntansi yang dihasilkan. Pengendalian internal dikatakan efektif jika 

pengendalian yang sudah diterapkan dapat membantu manajemen mengambil 

suatu keputusan yang tepat untuk kemajuan usaha, oleh karena itu sangat penting 
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untuk setiap perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal dalam unit 

bisnisnya Mulyani & Suryawati (2011). 

  

 

Desrika Putri Amaliya. Penyusunan Sistem Pengendalian Internal dan Pencatatan Akuntansi di Sekolah Dasar 
Islam Terpadu (SDIT) As-Salam. 
UIB Repository©2020


