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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teknologi Informasi 

Meluasnya globalisasi dalam kehidupan organisasi saat ini muncul akibat dari 

adanya teknologi informasi yang berkembang. Semakin besar persaingan bisnis 

antar organisasi meningkatkan tuntutan dari konsumen terhadap jasa dan produk 

yang ditawarkan, dan semakin singkat usia barang dan jasa yang ditawarkan 

tersebut. Perusahaan kemudian mencari terobosan baru dengan menggunakan 

teknologi untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Teknologi awalnya hanya terbatas 

pada pemrosesan data saja, namun seiring dengan perkembangan zaman hampir 

dari seluruh aktivitas organisasi saat ini telah banyak yang menggunakan aplikasi 

dana otomatisasi teknlogi informasi (Maharsi, 2000).  

Kecanggihan teknologi saat ini berkembang dengan sangat cepat sehingga 

mampu membuat berbagai macam hasil teknologi sistem yang dirancang untuk 

membantu apapun pekerjaan manusia dalam menghasilkan suatu kualitas informasi 

yang terbaik. Perusahaan dengan teknologi informasi yang hebat dan dibantu 

dengan adanya aplikasi teknologi yang modern, didambakan dapat memberi efek 

yang berguna bagi kelangsungan kinerja perusahaan dalam menciptakan suatu 

laporan keuangan yang akurat, dapat dipercaya, dan tepat waktu (Ratnaningsih, & 

Suaryana, 2014). 

2.2 Akuntansi 

         Menurut Warsono, Sagoro, Darmawan, & Ridha (2010) akuntansi merupakan 

suatu proses yang terjadi untuk mengolah transaksi menjadi informasi keuangan 

yang bermanfaat bagi pengguna informasi. Terdapat tiga hal penting dalam definisi 

akuntansi tersebut yaitu:  

1. Masukan (input) merupakan suatu kejadian dalam bisnis yang bersifat

keuangan (transaksi)

2. Proses merupakan berbagai aktivitas dalam melakukan input akuntansi

kegiatan proses yang dimaksud yaitu pemindah-bukuan dan membuat

penjurnalan
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3. Keluaran (output) merupakan sebuah informasi mengenai keuangan. Output 

yang dimaksud yaitu laporan keuangan.  

 

2.3 Siklus Akuntansi  

Menurut Hery (2016), seluruh dokumen yang terjadi selama proses transaksi 

akan dilakukan pencatatan ke jurnal dan dipindahbukukan ke dalam suatu  buku 

besar, kemudian membuat neraca dan dilanjutkan sampai ke langkah terakhir yaitu 

pembuatan laporan keuangan. Urutan-urutan yang terdapat pada siklus akuntansi 

adalah sebagai berikut :  

1. Dokumen pembantu atau pendukung transaksi akan dilakukan analisa dan 

informasi-informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut akan dicatat ke 

dalam jurnal 

2. Data-data akuntansi yang sudah terdapat dalam jurnal akan dipindahbukukan 

ke dalam buku besar 

3. Saldo akhir yang terdapat dalam setiap daftar dalam buku besar akan 

dialihkan ke neraca saldo untuk melihat kecocokan antara nilai akun debet 

terhadap akun kredit 

4. Membuat jurnal penyesuaian dan melakukan analisa data penyesuaian 

5. Data dalam jurnal penyesuaian dipindahbukukan ke buku besar pada setiap 

akun terkait 

6. Melakukan pembuatan neraca lajur dan menyiapkan laporan keuangan yaitu 

laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, laporan posisi keuangan, laporan 

arus kas, dan catatan atas laporan keuangan 

7. Membuat jurnal penutup 

8. Memindahbukukan data akun-akun terkait dalam jurnal penutup dimasukkan 

ke buku besar 

9. Mempersiapkan neraca saldo setelah membuat penutupan  

10. Menyiapkan jurnal pembalik 

Menurut Rahmawati (2008), terdapat beberapa jenis jurnal dalam pencatatan 

laporan transaksi yaitu : 

1. Jurnal tunggal adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat seluruh  bukti 

transaksi yang terjadi di dalam satu jurnal  
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2. Jurnal khusus adalah jurnal yang dipakai untuk memasukkan transaksi 

tertentu yang banyak terjadi  

3. Jurnal pembelian adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat transaksi 

pembelian barang atau jasa  

4. Jurnal penjualan adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat transaksi 

penjualan secara kredit  

5. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat transaksi 

penerimaan uang dari penjualan yang ada  

6. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat transaksi 

pengeluaran uang dari biaya atau beban yang ada  

7. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang disiapkan untuk menyesuaikan data 

keuangan 

8. Jurnal penutup adalah jurnal yang disiapkan untuk menutup nilai nominal 

akun pada laporan laba rugi 

9. Jurnal pembalik adalah jurnal yang disiapkan untuk memperbarui data 

keuangan sebelum waktu pencatatan akuntansi yang baru  

 

2.4 Laporan Keuangan  

Menurut Hery (2016), data transaksi yang telah dicatat masuk ke sebuah 

jurnal dan telah dipindahbukukan ke buku besar akan menghasilkan suatu laporan 

akuntansi. Laporan akuntansi digunakan sebagai alat pemberi informasi keuangan 

dan menjadi dasar dalam mengambil sebuah keputusan. Laporan akuntansi 

dinamakan juga sebagai laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir 

dari suatu proses pengikhtisaran dan pencatatan data dari transaksi dalam bisnis. 

Laporan keuangan mempunyai fungsi yaitu menjadi suatu alat informasi dalam 

mengikat hubungan antara perusahaan dengan pihak-pihak lain yang memiliki 

kepentingan dan memperlihatkan keadaan kesehatan serta kinerja perusahaan.  

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) Urutan penyajian laporan 

keuangan berdasarkan proses yang ada adalah sebagai berikut :  

1. Laporan posisi keuangan adalah sebuah laporan yang berisi mengenai 

posisi aset, kewajiban, dan modal perusahaan dalam tanggal tertentu  
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2. Laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang berisi hasil dari total 

penghasilan atau keuntungan dikurangi dengan biaya yang belum termasuk 

dengan komponen penghasilan atau keuntungan komprehensif lainnya 

3. Laporan ekuitas pemilik adalah laporan yang membahas mengenai 

perubahan dalam hasil ekuitas pemilik suatu perusahaan pada satu jangka 

periode waktu tertentu  

4. Laporan arus kas adalah sebuah laporan yang berisi mengenai arus kas 

masuk dan keluar yang diuraikan dengan rinci dari setiap aktivitasnya 

5. Catatan atas laporan keuangan adalah sebuah laporan yang berisi 

penjelasan lebih banyak atas informasi yang disiapkan dalam laporan 

keuangan 

Beberapa laporan yang juga terdapat dalam pengujian penelitian yaitu 

sebagai berikut :  

1. Laporan persediaan adalah laporan yang berisi informasi mengenai 

komponen aset yang penting bagi perusahaan karena merupakan sumber 

utama laba perusahaan (Barchelino, 2016). 

2. Laporan hutang adalah laporan yang berisi informasi mengenai kewajiban 

keuangan pada perusahaan yang masih belum terpenuhi dan berasal dari 

modal perusahaan yang diberikan kreditor (Munawir, 2004).   

3. Laporan piutang adalah laporan yang berisi informasi mengenai tagihan 

untuk individu ataupun perusahaan lain yang didapat dalam bentuk kas 

(Sugiri, 2009). 

 

2.5 Sistem Informasi Akuntansi 

Dalam dunia usaha saat ini sangat diperlukan informasi keuangan yang tepat 

dan cepat sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Informasi ini sangat 

dibutuhkan guna menjalankan proses akuntansi yaitu untuk mennyiapkan laporan 

keuangan. Data-data yang ada terus berubah dengan cepat dan sangat bervariasi, 

sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat mengolah data tersebut agar dapat 

menghasilkan suatu informasi yang handal, benar, dan tepat waktu (Lindrawati, 

2001). 
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Kemajuan teknologi sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi berkat adanya 

peran dari sistem informasi. Sistem informasi yang baik akan membuat sebuah 

perusahaan mempunyai berbagai kelebihan kompetitif sehingga dapat bersaing 

dengan perusahaan lain. Informasi merupakan suatu data yang telah melewati suatu 

metode sehingga mampu digunakan oleh penggunanya dalam membuat sebuah 

keputusan (Daud, & Widana, 2014). 

Sistem informasi akuntansi memiliki fungsi untuk menghasilkan informasi 

keuangan bagi penyusun keputusan yang diperlukan perusahaan yang terdiri atas 

komponen manusia, prosedur, data, perangkat lunak, dan infrastruktur teknologi 

informasi. Kuisioner dengan skala ordinal merupakan alat ukur dalam mengukur 

sistem informasi akuntansi (Indralesmana, & Suaryana, 2014). 

Perkembangan sistem informasi saat ini menuntut perusahaan untuk terus 

berinovasi dan meningkatkan performa perusahaan terutama dalam membuat 

sistem informasi akuntansi yang dapat membantu siklus akuntansi perusahaan. 

Siklus akuntansi digunakan untuk melihat kondisi keuntungan dan kerugian yang 

dialami oleh perusahaan tersebut dan sangat berpengaruh dalam pengambilan 

keputusan perusahaan. Seiring dengan perkembangan zaman sistem informasi 

akuntansi telah berkembang dengan diciptakannnya beberapa aplikasi dengan 

fungsi untuk menyediakan siklus akuntansi yang berguna bagi pengambilan 

keputusan perusahaan (Kurniawan, Saputra, & Prasetyawan, 2018).  
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