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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Akuntansi 

UMKM merupakan individu yang memiliki perusahaan produktif maupun 

standar perusahaan mikro yang dipenuhi entitas komersial. Undang-Undang 

nomor 20 tahun 2008 mengatur UMKM dengan membedakan kriteria sebagai 

usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. UMKM juga diartikan sebagai 

pengembangan area yang andal untuk mempercepat pemulihan ekonomi untuk 

mengakomodasikan perencanaan prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan 

potensi (Undang-Undang nomor 20, 2008). 

Menurut Kwartono (2007), UMKM_adalah kegiatan ekonomi yang 

dilakukan oleh masyarakat dalam skala-menengah kebawah. Kategori UMKM 

bisa di ketahui apabila laba bersih tidak melebihi 200 juta tanpa penghitungan 

nilai tanah dan bangunan sebagai_tempat melakukan_kegiatan bisnis. Sirkulasi 

bisnis dalam jangka waktu tidak_boleh lebih dari 1 (satu) miliar rupiah, dan 

kepemilikan warga negara Indonesia adalah wajib. 

2.2 Siklus Akuntansi 

Hasil laporan keuangan yang cukup bermanfaat bagi pengguna adalah 

bagian yang paling berpengaruh dalam peredaran akuntansi. Laporan. keuangan 

merupakan laporan yang dapat memberikan penjelasan tentang transaksi_yang 

dicatat kepada_pengguna (Warren et al. 2014).  

Menurut Weygandt et al. (2013), laporan-keuangan yang disiapkan mesti 

memenuhi standar dan biasanya meliputi: 
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1. Laporan laba rugi komprehensif 

 Definisi dari laporan berikut yaitu menunjukkan pendapatan, biaya 

berserta keuntungan atau kerugian dalam periode waktu tertentu dari hasil 

laporan (Weygandt et al. 2013).  

 Pendapatan_lebih tinggi dari_biaya, itu akan menghasilkan 

keuntungan, sebaliknya, apabila biaya lebih tinggi daripada pendapatan, 

artinya telah terjadi kerugian. Laba akan meningkat ekuitas pemilik, 

sebaliknya kerugian akan mengurangi ekuitas pemilik (Warren et al. 

2014). 

2. Laporan perubahan modal 

Laporanpperubahan modal menunjukkan perubahan ekuitas dan 

modalppemilik dalam periode tertentu. Laporan tersebut dapat 

menjelaskan alasan kenaikan atau penurunan ekuitas pemilik selama 

periode ini (Weygandt et al. 2013).  

Menurut_Warren et al. (2014), Setelah laporan laba rugi 

komprehensif dibuat pendapatan yang dihasilkan selama periode akan 

diyampilkan dalam laporan perubahan modal. 

3. Laporan posisi keuangan 

Laporan posisi keuangan akan menunjukkan aset, ekuitas, dan kewajiban 

pemilik dari waktu ke waktu. Penerapan persamaan akuntansi yaitu apabila total 

dari aset sama-dengan total-kewajiban dan total-ekuitas (Weygandt et al. 2013). 
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4. Laporan arus kas 

Laporan yang menampilkan penjelasan tenatang pemasukan dan 

pengeluaran-kas untuk masa periode-tertentu disebut juga laporan arus-kas 

(Weygandt et al. 2013).  

Menurut Warren et al. (2014), laporan arus-kas terdiri dari tiga bagian, 

Sebagai-berikut: 

a. Aktivitas operasi 

 Pendapatan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha dijelaskan pada laporannarusskas bagian aktivitasooperasi. 

b. Aktivitas investasi  

 Bagian aktivitas inventasi ini laporan arus kas akan 

menjelaskanttransaksi kas-yang terkait dengan perolehan danppenjualan 

aset tetap perusahaan. 

c. Aktivitas Finansial  

 Laporanaarus-kas padabbagian aktivitas financial dijelaskan bahwa 

transaksi kas yang dilakukan pemilik berupa investasi kas, pinjaman dan 

penarikan modal. 

2.3 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan 

yang menunjukkan kepada pengguna status dan kegiatannekonomi 

perusahaan. Tujuan utama dari akuntansi tersebut adalahuuntuk 

penyampaian berita ekonomi-yang benar untuk dipertimbangkan dalam 

mengambil keputusan (Reeve, Warren, dan Duchac, 2015). 
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Menurut Warren et al. (2014) berdasarkan-kepentingan semua pihak, 

akuntansi dibagi menjadi:    

1. Akuntansi keuangan, memberikan informasi*laporan+keuangan bagi 

bagian eksternal yang tidak mengikut serta_dalam persiapan laporan. 

Penggunaan dan pemahaman informasi<berdasarkan prinsip dan standar 

yang>disepakati. Kompensasi untuk angka-angka yang tercantum dalam 

laporan keuangan berdasarkan keputusan akuntansi keuangan-(Horngren 

et al. 2015). 

2. Memenuhi kebutuhan_manajemen internal ketika merencanakan, 

mengendalikan, dan membuat ketentuan_bisnis adalah tujuan dari 

akuntansi manajemen. Informasi ini dapat digunakan oleh manajer untuk 

mengembangkan strategi, mengoordinasikan dan memproduksi produk, 

dan bagaimana memasarkan dan mengevaluasi kinerja perusahaan 

(Horngren et al. 2015). 

    

2.4      Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Mancini, Vaassen, dan Dameri (2013), sistem_informasi 

akuntansi merupakan sistem komplit yang terbentuk dari bagian-bagian yang 

saling berkaitan seperti informasi, teknologi, sumber_daya_manusia, data, model 

akuntansi, uraian rinci prosedur, klarifikasi, proses pengumpulan, uraian, dan 

penyimpanan data.  

 Bodnar dan Hopwood (2013) menjelaskan bahwa sistem_informasi 

akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, serupa orang berserta alat, yang 

dirancang untuk_mengubah data keuangan dan lainnya membentuk informasi. 
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Seperangkat langkah formal untuk pengkumpulan data, pemrosesan data sebagai 

informasi, dan menyalurkannya kepada pengguna adalah sistem informasi. 

Menurut Hall (2011), beberapa elemen yang membentuk sistem informasi 

akuntansi, yakni: 

1. Sumber-data merupakan transaksi keuangan internal dan eksternal sistem 

yang dimasukkan ke dalam system; 

2. Tahap operasional pertama dari sistem informasi yang dapat memastikan 

bahwa data yang input akurat, lengkap, dan tanpa kesalahan material 

disebut pengumpulan data; 

3. Pmrosesan data yang dikumpulkan menggunakan formula; 

4. Generasi informasi proses mengumpulkan, mengatur, memformat, dan 

menyajikan informasi untuk pengguna; dan 

5. Pemakai data finansial yang dihasilkan yang disebut pengguna akhir. 

Sejumlah besar data akam dibantu sistem yang dirancang untuk 

perusahaan. Romney dan Steinbart (2017), menjelaskan_bahwa_hal ini dapat 

menambah angka perusahaan dalam beberapa hal, yaitu: 

1. Meningkatkan efisiensi. 

2. Berbagi pengetahuan. 

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas rantai persediaan. 

4. Menambah dan mengurangi pengeluaran untuk produksi barang dan jasa. 

5. Meningkatkan pengambilan keputusan. 

6. Meningkatkan struktur kontrol internal. 
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Sistem informasi akan dibutuhkan oleh setiap organisasi sesuai dengan 

kebutuhannya. Menurut Hall (2011), tiga tujuan umum dari sistem informasi 

akuntansi yaitu: 

1. Fungsi kontrol manajmen yang merupakan tanggung jawab selalu 

didukung untuk organisasi sumber_daya perusahaan dengan-baik. 

2. Ketetapan manajemen yang memberikan informasi didukung untuk 

keperluan penting. 

3. Mendukung operasional perusahaan. 

Informasi yang disimpan yang terkait dengan perusahaan adalah informasi 

persediaan, karyawan, dan pelanggan. Informasi yang disimpan dalam laporan 

sebagai catatan entitas adalah informasi yang diinput ke dalam komputer. Sistem 

informasi akuntansi juga memiliki general ledger untuk menyimpan-informasi 

banyak tentang perusahaan yaitu file utama. Asosiasi file yang terkorelasi dan 

terkoordinasi disebut basis data (Romney & Steinbart,2017). 

 Menurut Romney dan Steinbart (2017), beberapa hal yang harus di pahami 

dalam perancangan sistem informasi akuntansi yaitu: 

1. Tabel, perkumpulan bidang struktur database desain yang benar. Satu 

database bisa terbentuk dari banyak tabel yang dikategorikan menurut 

sifatnya. 

2. Query, panggilan akan dibuat ke database untuk membangun data yang 

dibutuhkan untuk mengatasi masalah. Pengguna memasuki bagian tertentu 

dari permintaan informasi, Query akan diambil, ditampilkan dan dianalisis 

sesuai dengan permintaan. 
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3. Relationship, yang menggambarkan skema basis data dan penggambaran 

grafis dari konten basis data model penting dan tabel relasional yang 

digambarkan dalam teknik grafis. 

4. Form, Digunakan supaya memasukkan tampilan data sebagai perantara 

bagi pengguna dan sistem, Jadi itu mesti dirancang dengan cermat dan 

memukau. Perancang juga harus memusat pada pembuatan dokumen 

berkualitas tinggi. 

5. Report, sebagai hasil analisis data, menunjukkan hasil puncak dari sistem 

informasi akuntansi untuk laporan keuangan. Perancang wajib secara 

manual membuat laporan dalam berbagai macam format untuk pemakai 

yang berbeda.    

2.5 Sistem Pencatatan Akuntasi 

Kegiatan_yang terpenting dalam_sistem akuntansi adalah pencatatan 

akuntansi, karena kelalaian dalam mencatat akan menyebabkan informasi yang 

dihasilkan tidak akurat untuk dilaporkan. Bukti transaksi perlu menjadi sumber 

catatan untuk proses akuntansi berlangsung. Apabila terjadi masalah, bukti 

transaksi bisa dijadikan sebagai referensi. Pencatatan akuntansi didasarkan pada 

nilai perjanjian perusahaan-pada-waktu kejadian (Soemarso, 2009). 

 Setiap_perusahaan harus berpartisipasi dalam transaksi finansial maupun 

non-finansial. Transaksi yang_dilakukan dengan tepat oleh_perusahaan adalah 

transaksi keuangan atau bisnis yang dapat memengaruhi hasil operasi perusahaan 

atau kondisi keuangan perusahaan (Hidayat,2009). 
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