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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Sistem 

Pada umumnya sistem ialah susunan yang terdiri dari kebijakan-kebijakan 

yang saling berkaitan antara satu sama lain dan dirancang berdasarkan kebijakan 

yang merata  agar bisa dilakukan pada fungsi pokok dan aktivitas perusahaan 

untuk meraih sebuah target dalam melakukan aktivitas pokok dalam perusahaan. 

Sistem ialah seperangkat interaksi elemen atau unit yang menyerupai keseluruhan 

yang terintegrasi dengan tujuan untuk melaksanakan beberapa fungsi (Skyttner & 

Backlund, 2000). Diana dan Setiawati (2011) menyatakan bahwa dalam mencapai 

suatu tujuan diperlukan suatu sistem yang rangkaian komponennya saling bekerja 

sama dan saling bergantungan.  

Selain itu sistem dapat didefinisikan sebagai himpunan dari sub sistem, 

serta komponen apa saja yang baik secara fisik atau nonfisik dimana bersamaan 

berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan bergabung agar tujuan tercapai 

(Susanto, 2013). Menurut Miller (1995), sistem merupakan unit yang 

berseperangkat yang berhubungan serta berkaitan antara perindividu. Klir (1991) 

menyatakan bahwa sistem ialah kumpulan atau rakitan yang berkaitan.  

Sistem merupakan sekelompok unsur yang saling berkaitan dan terdapat 

garis-garis khusus yang spesifik (O’Brien & Markas, 2008). Menurut Mulyadi 

(2013) sistem ialah jaringan kebijakan yang dirancang berdasarkan sistem yang 

tersusun dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. 

 

2.2 Sistem Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian internal memiliki makna serupa dengan prosedur 

yang diimplementasi dengan tujuan untuk menyajikan jaminan yang wajar agar 

pengendalian dapat terlaksana (Romney & Steinbart, 2015). Menurut Mulyadi 

(2016), sistem pengendalian internal merupakan sistem yang didalamnya meliputi 

teknik, struktur organisasi dan ukuran yang dilakukan oleh organisasi dan 

perusahaan yang terkait mengenai hal melindungi dan mengendalikan aset 

organisasi atau perusahaan. Hall (2016) mengemukakan bahwa pengendalian 

internal ialah sebuah prosedur, praktik, kebijakan yang digunakan oleh suatu 
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perusahaan agar tercapainya tujuan yang meliputi penjagaan aset pada suatu 

perusahaan, untuk meyakinkan reliabilitas dan akurasi dari sebuah informasi 

akuntansi, mengukur ketaatan pada kebijakan manajemen serta meningkatkan 

efisiensi suatu entitas. Menurut COSO yang dikutip melalui Reeve, Warren, dan 

Duchac (2016), terdapat 5 komponen yang melandasi pengendalian internal, yakni: 

1. Lingkungan Pengendalian (Environment Control) 

Salah satu kunci yang mendasari seluruh komponen pengendalian 

internal ialah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian 

mampu menghasilkan warna dalam sebuah organisasi (Romney & 

Steinbart, 2015). Lingkungan pengendalian terbagi menjadi beberapa 

prinsip, yakni: 

a. Integritas dan nilai etika (Intergrity and Ecthical Values) 

Pemimpin dan karyawan dalam suatu perusahaan harus memiliki 

integritas dan nilai etika agar dapat melaksanakan pengendalian di 

perusahaan tersebut. 

b. Komitmen terhadap kompetensi (Commitment to Competence) 

Komitmen terhadap kompetensi harus dimiliki oleh suatu 

perusahaan agar pengendalian internal dalam suatu perusahaan 

berjalan dengan efektif. 

c. Filosofi manajemen dan gaya mengelola operasi (Management’s 

Philosophy and Operating Style) 

Kebijakan, komunikasi, prosedur dan keputusan suatu perusahaan 

dipengaruhi oleh gaya suatu perusahaan dan filosofi 

manajemennya. 

d. Struktur organisasi (Organization Structure) 

Pemantauan, pelaksanaan, pemantauan dan perencanaan kegiatan 

perusahaan disusun oleh anggota pada struktur organisasi. 

e. Kebijakan sumber daya manusia dan prosedurnya (Human 

Resource Policies and Procedures) 

Dalam membangun lingkungan pengendalian yang efektif, perlu 

memperhatikan kebijakan personalia terkait perlakuan terhadap 

karyawan. 
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2. Penilaian Risiko (Risk Assesment) 

Manajemen dalam suatu perusahaan perlu melakukan penilaian resiko 

agar dapat memahami tindakan akurat yang perlu diambil untuk 

menghadapi risiko yang kemungkinan akan terjadi atau perubahan 

yang dapat mempengaruhi pengendalian internal perusahaan. Upaya 

dalam mengetahui risiko secara keseluruhan, manajemen perusahaan 

harus memperhatikan karakteristik risiko dalam penilaian risiko. 

Risiko-risiko dalam perusahaan akan muncul seiring berjalannya 

operasional perusahaan, timbulnya risiko dalam suatu perusahaan 

merupakan hal yang lazim terjadi. Perusahaan harus dapat mengatasi 

risiko yang terjadi melalui tindakan yang telah direncanakan. 

Munculnya suatu risiko pada perusahaan disebabkan oleh beberapa 

faktor, yakni bertambahnya karyawan baru, terjadi perubahan pada 

lingkungan perusahaan, adanya lini produk, munculnya teknologi yang 

baru, kegiatan baru dalam perusahaan, adanya sistem baru, terjadi 

perbaikan pada sistem yang digunakan, munculnya standar akuntansi 

yang baru, operasi dalam luar negeri. 

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Aktivitas pengendalian ialah suatu peraturan, strategi dan kebijakan 

yang menjamin tujuan pengendalian mampu memperoleh serta respon 

terkait risiko yang dihadapi. Aktivitas ini mempunyai peranan yang 

bermanfaat karena bisa dijadikan sebagai salah satu komponen yang 

dapat bantu serta memastikan dan memberi jaminan atas tiap tindakan 

yang dibutuhkan oleh suatu organisasi dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh dan baik untuk meraih tujuan entitas dalam rangka 

pencapaian. Kebijakan dalam pengendalian yang baik meliputi: 

a. Menggunakan wewenang dengan tepat dalam melaksanakan 

kegiatan usaha 

Di dalam sebuah organisasi harus memiliki suatu sistem yang 

menyelenggarakan pembagian wewenang dalam penerapan setiap 

transaksi. Cara untuk mencegah kejadian kecurangan atas transaksi 
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usaha adalah membataskan kegiatan transaksi terhadap orang-

orang tertentu. 

b. Pembagian tugas 

Pembagian tugas atau kewajiban ialah salah satu tahap dalam 

menjalankan tugas pemisahan kegunaan operasi serta 

pendokumentasian dari kegunaan pencatatan akuntansi. Penyebab 

munculnya pencatatan akuntansi yang tidak menggambarkan yang 

sesungguhnya atau yang terjadi sebenarnya adalah tidak 

membedakan fungsi dalam melakukan sebuah transaksi, sehingga 

menyebabkan keamanan kekayaan dalam organisasi perusahaan 

terancam serta muncul kecurigaan terhadap informasi yang 

diterima. 

c. Penggunaan dan perancangan catatan dan dokumen yang memadai 

Merancang dokumen dan catatan yang proposional dapat 

mendukung dalam mewujudkan informasi yang akurat, serta 

kekayaan, hutang, biaya dan pendapatan pada suatu organisasi 

yang dapat dipercaya. 

d. Keamanan yang memadai terhadap catatan dan aset 

Membataskan pengaksesan ke tempat penyimpanan catatan dan 

aset suatu perusahaan merupakan cara yang memadai dalam 

menghindari terjadinya pencurian aset dan data suatu perusahaan. 

e. Pemeriksaan independensi terhadap pekerjaan 

Melakukan perbandingan dan pemeriksaan pada seluruh catatan 

yang terkait dengan aktiva yang berupa fisik dan aktiva secara 

periodik merupakan cara pemeriksaan independensi terhadap 

pekerjaan. 

4. Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan merupakan suatu prosedur yang bertujuan untuk 

memastikan kualitas kemampuan pengendalian internal berdasarkan 

jangka waktu yang telah ditentukan. Pengendalian internal perlu 

dipantau secara periodik, dimodifikasi serta dievaluasi apabila 

diperlukan. Proses tersebut adalah pelaksanaan penilaian dan 
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pengawasan terhadap risiko dan masalah yang akan timbul dalam 

perusahaan baik sistem akuntansi yang diterapkan maupun karyawan 

perusahaan. 

5. Informasi dan Komunikasi (Information  and Communication) 

Dalam suatu organisasi atau perusahaan diperlukan komunikasi dalam 

prosedur pengendalian, pemantauan serta penafsiran risiko agar 

mendapatkan informasi terkait perusahaan yang akurat. Informasi dan 

komunikasi yang tepat juga mempengaruhi proses dalam mengambil 

keputusan serta mengevaluasi kinerja operasional atas kesesuaian 

dengan standar dan tuntutan yang berlaku. Informasi dan komunikasi 

memiliki 3 prinsip yang meliputi: 

a. Informasi perusahaan yang dapat membantu dalam pengendalian 

internal disampaikan secara rinci. 

b. Hal relevan yang terkait dengan pengendalian internal disampaikan 

kepada pihak ketiga. 

c. Mendapatkan informasi yang relevan dan akurat mengenai 

pendukung pengendalian internal. 

 

2.3 Pengertian Akuntansi 

American Institute of Certified menerangkan bahwasannya akuntansi ialah 

kesatuan dari suatu bisnis ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan mengenai ekonomi yang terkait penentuan alternatif pada suatu kondisi 

yang berfungsi dalam tindakan yang menyediakan data kualitatif atau primer 

dalam sifat keuangan. Akuntansi ialah suatu informasi yang menjadikan kegiatan 

usaha sebagai salah satu tolak ukur perusahaan, laporan yang berasal dari 

pengolahan data, serta pemaparan hasil kepada kelompok yang mengambil 

keputusan dalam perusahaan (Horngren & Harisson, 2007).  

Menurut Sumangando dan Nangoi (2015), akuntansi merupakan kegiatan 

yang berbentuk  jasa yang sifatnya kuantitatif dan memiliki kegunaan dalam 

konsep pengambilan keputusan atau pemilihan alternatif. Reeve et al. (2014) 

mendefinisikan akuntansi serupa dengan sistem yang menyajikan informasi yang 

berupa laporan untuk ditujukan ke pengguna tentang aktivitas ekonomi serta pada 
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suatu situasi bisnis. Dengan memiliki pemahaman tentang definisi akuntansi, 

fungsi dan tujuan, maka pemilik perusahaan dapat menemukan berbagai informasi 

dengan mudah. Fungsi akuntansi meliputi: 

1. Membantu perusahaan terkait pencapaian target dan misi yang telah 

ditentukan. 

2. Memperoleh informasi laba rugi perusahaan. 

3. Memberikan informasi yang relevan untuk manajemen perusahaan. 

4. Membantu dalam hal pengendalian dan pengawasan seluruh aktivitas 

yang berlangsung didalam perusahaan. 

5. Menentukan hak serta pertanggung jawaban dari tiap individu yang 

berkepentingan terhadap perusahaan. 

Menurut pandangan Effendi (2013) akuntansi adalah suatu prosedur terkait  

dengan pengukuran, penggolongan, pencatatan, pengikhtisaran, 

pengidentifikasian dan melaporkan informasi keuangan kedalam bentuk skala 

moneter pada suatu perusahaan yang dimana pihak berkepentingan dengan 

pengambilan keputusan sebagai sasarannya. Sumarsan (2011) berpendapat bahwa 

akuntansi ialah suatu keterampilan yang dilaksanakan dengan cara 

pengidentifikasian, pengumpulan, serta pengklasifikasian dan mencatat semua 

transaksi yang saling berkaitan dengan keuangan, supaya mampu menghasilkan 

informasi dalam bentuk laporan keuangan yang berguna. 

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2014), makna akuntansi dapat 

dibagi atas tiga karakteristik, yakni: (1) mengkomunikasikan, pengukuran, dan 

mengidentifikasi informasi keuangan mengenai; (2) entitas ekonomi atas; (3) 

pengguna yang berkepentingan. Sehingga secara rinci bisa disimpulkan 

bahwasannya akuntansi merupakan prosedur dalam pengukuran, 

pengidentifikasian serta komunikasi dan informasi yang efisien.  

 

2.4 Pengertian Sistem Akuntansi  

Menurut Warren, Reeve dan Fess (2005), dapat dikatakan bahwasannya 

sistem akuntansi sebagai struktur serta kebijakan dibuat bertujuan agar dapat 

merangkum, menyatukan, mendeskripsikan dan mengungkapkan informasi 

finansial dan aktivitas pada perusahaan. 
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Sistem akuntansi ialah suatu jaringan yang menciptakan informasi 

mengenai keuangan yang diperlukan oleh bagian manajemen berdasarkan 

pengendalian yang berbentuk formulir, catatan serta laporan yang dikaitkan 

serupa (Mulyadi, 2016).  

Menurut Narko (2007), definisi dari sistem akuntansi ialah jaringan yang 

terbagi menjadi beberapa catatan, formulir, alat, kebijakan serta sumber daya 

manusia yang bertujuan untuk menciptakan informasi mengenai sesuatu institusi 

yang bertujuan kebutuhan dalam mengoperasi dan pemeriksaan serta untuk 

kepentingan pengambilan sebuah keputusan. 

Beberapa pengertian diatas bisa menyimpulkan bahwasannya sistem 

akuntansi memberikan peluang bisnis untuk mencari semua bentuk transaksi 

keuangan serta dapat menciptakan laporan keuangan dengan ikatan data yang 

jelas dimana tujuannya ialah membantu mengenai hal prosedur dalam 

pengambilan keputusan untuk kelompok yang berkepentingan. 

   

2.5 Unsur-unsur Sistem Akuntansi 

Mulyadi (2001) mengatakan bahwa terdapat beberapa komponen pokok 

terdapat dalam sistem akuntansi, penjelasan ini tercantum dalam bukunya yang 

memiliki judul sistem akuntansi. Didalam sistem akuntansi terdapat lima unsur 

yang meliputi: 

1. Formulir, berupa: kwitansi, penerimaan dan pengeluaran kas, bukti 

setoran bank, faktur penjualan dan cek. 

2. Jurnal, berupa: jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal 

penjualan dan jurnal pengeluaran kas. 

3. Buku besar. 

4. Buku pembantu (Subsidiary Ledger). 

5. Laporan keuangan, berupa: laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, 

laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan. 
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2.6 Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi dimulai dengan pemrosesan jurnal dan memberitahukan 

informasi keuangan berupa wujud laporan keuangan sebagai pengakhiran 

(Dauderis & David, 2017). Sistem akuntansi terdapat pengikhtisaran, 

penggolongan, pelaporan dan pencatatan yang berwujud gambaran mengenai 

tahapan kegiatan yang diawali ketika terjadinya transaksi dalam sebuah 

perusahaan (Fitria, 2014). Dalam proses merancang laporan keuangan harus bisa 

dipertanggung jawabkan. 

Kieso, Weygandt dan Kimmel (2015) mengemukakan bahwa siklus 

akuntansi dimulai dengan memproseskan dan mengelompokkan transaksi, analisis 

transaksi, pembuatan laporan keuangan dan membuat penutupan sebelum neraca 

saldo sebagai pengakhiran. Siklus akuntansi yang dikemukakan oleh Kieso et al. 

(2015) meliputi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivon Sulfia. Perancangan dan  Penyusunan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Toko Family. 
UIB Repository©2020



15 
 

Universitas Internasional Batam 

4. 

Mempersiapkan     

Neraca Saldo 

5. 

Membuat              

Jurnal Penyesuaian 

1. 

Analisis Transaksi 

2. 

Membuat Jurnal 

3. 

Posting ke Buku Besar 

(pilihan) Membuat 

Neraca Lajur 

7. 

Mempersiapkan 

Laporan Keuangan 

6. 

Membuat Neraca Saldo 

Setelah Penyesuaian 

8. 

Membuat              

Jurnal Penutup 

9. (pilihan) 

Membuat Neraca Saldo 

Setelah Penutupan 

10. (pilihan) 

Membuat              

Jurnal Pembalik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Siklus Akuntansi, Sumber: Kieso et al. 2015. 

1. Analisis Transaksi 

Langkah awal saat menentukan perancangan jurnal ialah mengidentifikasi 

data transaksi. Transaksi dibagi kedalam dua macam, yaitu transaksi yang 

berbentuk informasi serta transaksi yang harus dicatat. 

2. Jurnal 

Jurnal berupa sebuah catatan yang dicatat pada setiap harinya untuk 

mencatat peristiwa finansial atau peristiwa transaksi pada sebuah 

perusahaan. Menurut Kieso et al. (2015), jurnal ialah aktivitas 

memasukkan hasil dari analisis yang berbentuk pos debet dan kredit 
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kedalam sebuah jurnal. Pada umumnya jurnal terbagi menjadi dua, yakni 

jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal yang berfungsi sebagai pencatatan 

transaksi yang tidak bisa dicatat dijurnal khusus disebut sebagai jurnal 

umum. Jurnal yang berfungsi sebagai pencatatan transaksi sesuai 

keperluan usaha disebut sebagai jurnal khusus. 

3. Buku Besar 

Buku besar ialah sekelompok akun-akun aset, pendapatan, modal, biaya 

dan kewajiban. Kieso et al. (2015) mengemukakan bahwasannya buku 

besar ialah gabungan akun yang dipakai pada suatu usaha. 

4. Neraca Saldo 

Neraca saldo ialah informasi yang menerangkan saldo akhir pada setiap 

akun transaksi perusahaan diperiode tertentu. Didalam neraca saldo 

terdapat nomor akun, nama akun serta saldo akun. 

5. Jurnal Penyesuaian 

Seperti yang diungkapkan oleh Kieso et al. (2015), jurnal penyesuaian 

merupakan aktivitas menyelidiki neraca saldo sehingga bisa menunjukkan 

nilai yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian digunakan sebagai pencatat 

seluruh transaksi yang timbul tetapi belum tercatat pada periode tersebut. 

Misalnya beban yang belum dibayar dan pemakaian perlengkapan. 

6. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 

Kieso et al. (2016) berpendapat bahwa neraca saldo setelah penyesuaian 

ialah langkah dimana saldo pada setiap akun sudah disesuaikan. Jika telah 

dilakukannya penyesuaian pada setiap akun maka langkah selanjutnya 

diharuskan adanya pembaruan yang dilaksanakan untuk setiap saldo akun 

agar tiap akun sesuai dengan kondisi sebenarnya. 

7. Laporan Keuangan 

Fungsi laporan keuangan ialah untuk mencerminkan kemampuan pada 

perusahaan yang berbentuk catatan mengenai keterangan keuangan disuatu 

periode. Menurut Kieso et al. (2015) neraca lajur ialah salah satu media 

yang bersifat opsi digunakan untuk menyusun laporan keuangan.  
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8. Jurnal Penutup 

Jurnal penutup ialah jurnal yang dilaksanakan perusahaan pada tiap akhir 

periode yang bertujuan untuk merancang semua akun nominal perusahaan 

menjadi saldo nilai 0 (Kieso et al., 2016). 

9. Neraca Saldo Setelah Penutup 

Reeve et al. (2017) mengemukakan bahwasannya neraca saldo setelah 

penutup berisi akun-akun yang bersifat permanen seperti akun aset, 

liabilitas dan ekuitas karena telah dilakukannya penyusun jurnal penutup 

dengan tujuan menutup akun supaya dineraca saldo setelah penyesuaian 

berisi akun yang bersifat permanen yang akan dimanfaatkan untuk periode 

selanjutnya. 

 

2.7 Elemen-Elemen Laporan Keuangan 

Didalam siklus akuntansi terdiri dari beberapa elemen yang penting. SAK 

EKMK (2016) menyatakan bahwa terdapat lima elemen, yakni meliputi: 

2.7.1 Aset 

Aset ialah sumber daya atau kekayaan punya usaha atas aktivitas masa 

lampau dan diharapkan bisa membagikan kontribusi atau kegunaan bagi entitas. 

Aset terbagi menjadi dua macam, yakni aset lancar dan aset tidak lancar. Aset 

lancar ialah aset yang bersifat likuid misalnya kas, bank, persediaan barang dan 

piutang. Aset tidak lancar ialah aset yang bersifat tidak likuid misalnya kendaraan 

dan rumah. 

2.7.2 Liabilitas 

Liabilitas ialah kewajiban perusahaan yang harus terpenuhi yang 

disebabkan oleh aktivitas ekonomi dimasa lampau. Pelunasan liabilitas 

melibatkan pengeluaran kas. Reeve et al. (2016) menyatakan bahwa liabilitas 

terbagi menjadi dua macam, yakni liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. 

Liabilitas lancar ialah hutang jangka pendek. Liabilitas jangka panjang ialah 

hutang jangka panjang. 

2.7.3 Ekuitas  

SAK EMKM (2016) mengemukakan bahwasannya ekuitas ialah hak 

residual berdasarkan aset pada suatu entitas dikurangi dengan liabilitas. Ekuitas 
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dapat berasal dari setoran dana yang dimiliki oleh pemilik usaha, kerugian pada 

perusahaan atau sisa laba yang ditahan (Reeve et al., 2016). 

2.7.4 Pendapatan 

SAK EMKM (2016) menyatakan bahwa pendapatan ialah kenaikan pada 

penggunaan ekonomi sepanjang jangka waktu pelaporan berwujud arus kas yang 

masuk, peningkatan aset, atau kemerosotan pada liabilitas yang menyebabkan 

peningkatan pada ekuitas. Menurut Reeve et al. (2016), pendapatan meliputi: 

1. Pendapatan usaha ialah pendapatan yang didapatkan melalui aktivitas 

utama perusahaan contohnya adalah penjualan barang dagang perusahaan. 

2. Pendapatan non usaha ialah pendapatan yang bukan didapatkan melalui 

aktivitas pokok perusahaan contohnya adalah penukaran kurs. 

2.7.5 Beban 

Seperti yang dikemukakan oleh SAK EMKM (2016), beban ialah 

penurunan kegunaan ekonomi selama periode pelaporan yang berwujud arus kas 

keluar atau turunnya nilai pada aset, atau peningkatan hutang yang menyebabkan 

penurunan pada ekuitas yang tidak diakibatkan oleh penyaluran pada penanam 

modal. Beban meliputi beban atas operasi kegiatan dan kerugian. Beban yang 

muncul dalam operasi kegiatan entitas seperti penyusutan. Kerugian 

menggambarkan akun lain yang telah sesuai dengan definisi beban tapi tidak 

dikelompokkan kedalam golongan beban yang muncul dari operasi kegiatan 

entitas seperti kerugian yang terjadi pada penjualan aset. 
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