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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

 Menurut Eni & Indah (2007) akuntansi adalah sebuah proses kegiatan yang 

mencakup proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan 

penganalisaan data-data keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan. Menurut 

Suhayati & Sri Dewi Anggadini (2009) akuntansi didefinisikan menjadi sebuah 

seni yang mencakup proses pencatatan, pengklasifikasian, perikhtisaran dan 

semua kejadian yang bersifat keuangan dan berguna dalam bentuk satuan mata 

uang serta menginterpretasikan hasilnya.  

Berbeda dengan pendapat Belkaoui (2006) yang menyatakan bahwa 

akuntansi sebagai suatu aktivitas jasa. Fungsi dari akuntansi adalah untuk 

memberikan informasi kuantitatif dari kegiatan ekonomi perusahaan terutama 

yang bersifat keuangan. Akuntansi bermanfaat dalam pengambilan keputusan 

ekonomi dan menentukan pilihan pada berbagai alternatif perusahaan. 

Berdasarkan pengertian akuntansi menurut beberapa para ahli diatas, dapat 

disimpulkan bahwa definisi akuntansi adalah suatu aktivitas pencatatan yang 

menghasilkan laporan keuangan tentang kondisi keuangan perusahaan yang 

bersifat keuangan. Informasi akuntansi dapat diperoleh melalui proses 

pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan dan menghasilkan laporan yang 

berguna bagi pihak berkepentingan untuk mengambil keputusan. 

 

2.2 Siklus Akuntansi 

 Siklus akuntansi adalah suatu rangkaian secara bertahap yang dilakukan 

dengan sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan bagi perusahaan. 

Siklus akuntansi dimulai dari munculnya transaksi yang terjadi dalam sebuah 

perusahaan dan perlu untuk dicatat. Pencatatan akuntansi sebaiknya dilakukan 

secara bertahap untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.  

Menurut Suharli (2006) beberapa tahapan dalam siklus akuntansi adalah sebagai 

berikut: 
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1.  Tahap Pencatatan 

Tahap ini dimulai dari pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berkaitan 

dengan semua aktivitas ekonomi perusahaan. Semua transaksi yang telah 

terjadi dikumpulkan dalam bentuk bukti transaksi. Dalam tahap ini terdiri 

dari tahap pencatatan transaksi, penjurnalan, dan diposting ke buku besar. 

2.  Tahap pengikhtisaran 

Tahap pengikhtisaran adalah tahapan setelah tahap pencatatan. Dalam tahap 

pengikhtisaran terdiri dari penyususunan jurnal penyesuaian dan neraca 

saldo. 

3.  Tahap pelaporan 

Tahap terakhir adalah tahap pelaporan dimana dalam tahap ini hanya dapat 

dilakukan setelah tahap pencatatan dan pengikhtisaran. Tahap pelaporan ini 

menghasilkan berbagai laporan keuangan yang menginterpretasikan 

informasi kondisi keuangan perusahaan, sehingga dapat membantu 

pengguna dalam pengambilan keputusan. 

 

2.3 Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2013), pada umumnya laporan keuangan merupakan hasil 

akhir dari kegiatan usaha yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan 

pada saat ini atau periode tertentu. Tujuan laporan keuangan adalah untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak baik 

internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan 

dinyatakan sebagai sarana utama yang dimiliki suatu perusahaan untuk 

mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak luar yang berkepentingan 

menurut pendapat Kieso, Donald E.; Weygandt, Jerry J.; Warfield (2012). 

Munawir (2010) mengungkapkan bahwa laporan keuangan terdiri dari 

beberapa jenis, diantaranya yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan dan 

laporan perubahan modal. Laporan laba rugi menunjukkan hasil laba yang 

diperoleh oleh perusahaan setelah dikurangi dengan beban yang terjadi selama 

periode tertentu, laporan posisi keuangan menunjukkan jumlah asset, kewajiban 
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dan ekuitas, sedangkan laporan perubahan modal menunjukkan sumber penyebab 

terjadinya perubahan modal perusahaan. 

 

2.4 Sistem Informasi Akuntansi 

2.4.1 Definisi Sistem Akuntansi 

 Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem pengolahan data yang 

dihasilkan dari koordinasi antara alat, manusia dan metode pengembangan sistem 

untuk menghasilkan laporan yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan. 

Sebuah sistem dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengerjakan 

sesuatu. Sistem akuntansi merupakan bagian penting yang dibutuhkan oleh 

manajemen dalam mengelola data keuangan perusahaan. Krismiaji (2015) 

mengungkapkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem 

yang memproses data transaksi untuk memperoleh hasil yang dapat digunakan 

untuk perencanaan, pengendalian dan membantu operasional perusahaan.  

 Menurut Bodnar & Hopwood William S (2010) definisi Sistem Informasi 

Akuntansi yang berbasis komputer dirancang untuk mentransformasi data 

akuntansi menjadi informasi. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

akuntansi merupakan bagian dari sistem yang saling berkerja sama untuk 

menghasilkan informasi keuangan untuk tujuan pelaporan. Adanya sistem 

informasi dapat membantu pihak perusahaan melakukan pengawasan prosedur 

kerja perusahaan. Data yang dihasilkan lebih akurat dan terpercaya, 

meminimalisir terjadinya kesalahan, efektif, efisien dan terperinci. 

2.4.2 Pencatatan Akuntansi 

 Pencatatan akuntansi pada perusahaan bersifat tetap dan terus menerus demi 

kelangsungan bisnis. Dalam proses akuntansi, perusahaan akan mencatat semua 

transaksi yang bersifat keuangan. Pada umumnya metode pencatatan akuntansi 

dibagi menjadi dua yakni basis kas dan basis akrual. 

Kedua basis tersebut memiliki model pencatatan yang berbeda. Metode 

basis kas melakukan pencatatan transaksi pada saat menerima dan mengeluarkan 

kas. Sedangkan basis akrual adalah proses pencatatan terjadi pada saat terjadinya 

transaksi walaupun belum menerima atau mengeluarkan kas.   
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