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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1 Akuntansi 

Menurut Sujarweni (2019b), Pembuktian faktur yang diproses dari 

transaksi keuangan kemudian disalin kedalam jurnal selanjutnya dipostingkan ke 

buku besar dan dipindahkan ke neraca lajur yang dibuat berawal dari transaksi 

sehingga sumber informasi membentuk laporan keuangan dan digunakan oleh 

pihak-pihak tertentu dinamakan akuntansi. 

Financial Accounting Standard Board (FASB) mengungkapkan akuntansi 

merupakan sebuah proses mengukur, menganalisis dan melaporkan data kepada 

para pemakai laporan. Standar dan prinsip akuntansi yang diterbitkan badan FASB 

dipandang sebagai prinsip akuntansi yang berlaku umum karena banyak orang-

orang di seluruh dunia menggunakannya. American Accounting Association (AAA) 

menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasikan, mengukur 

dan mengikhtisar sebuah transaksi ekonomi yang dipergunakan dalam membuat 

keputusan terhadap suatu usaha dengan menggunakan informasi tersebut. 

Menurut Sujarweni (2017), menyediakan informasi data keuangan yang 

relevan bagi pihak yang berkepentingan terkait aktivitas usaha merupakan tujuan 

utama dari akuntansi. Tujuan sebuah laporan keuagan adalah sebagai berikut: 

1. Laporan keuangan digunakan oleh pihak internal usaha untuk mengambil 

sebuah keputusan. 

2. Laporan keuangan berfungsi sebagai pemberitahuan kondisi perusahaan 

dari segi keuangan kepada pemilik perusahaan. 

3. Laporan keuangan biasanya dilihat oleh investor dan pemegang saham 

untuk pengambilan keputusan penanaman saham. 

4. Laporan keuangan berfungsi untuk mengetahui apakah kesehatan 

perusahaan dinyatakan bagus atau tidak dalam pemberian dana oleh 

kreditor atau pemberi hutang. 

5. Laporan keuangan digunakan untuk kepentingan pemungutan pajak oleh 

pemerintahan. 
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2.1.2 Sistem 

Pada dasarnya sebuah sistem terdapat dua atau lebih komponen yang 

saling berinteraksi. Menurut Ali dan Wangdra (2010), sistem merupakan sebuah 

tujuan tertentu yang dicapai oleh sekumpulan elemen-elemen, prosedur-prosedur, 

yang saling menyatukan elemen yang satu sama lain seperti target, goal atau 

informasi. 

Menurut Husda (2013), sistem merupakan kumpulan beberapa unsur atau 

komponen yang disambungkan secara paralel untuk mempermudah aliran 

informasi, materi atau energi. Proses pembentukan dan pengaliran informasi 

membutuhkan gabungan dari beberapa komponen dalam suatu perusahaan 

merupakan pengertian dari sistem informasi (Ali & Wangdra, 2010). Didalam satu 

organisasi, hal yang penting bagi pihak manajemen dalam mengambil sebuah 

keputusan adalah melihat informasi yang terdapat di laporan keuangan.  

Menurut Husda (2013), sistem informasi bagaikan sarana dalam sebuah 

organisasi. Dimana sistem tersebut merupakan gabungan dari orang, fasilitas, alat, 

media, prosedur dan pengendalian yang bertujuan untuk menemukan jalur 

komunikasi, memproses transaksi-transaksi tertentu secara rutin, membantu pihak 

internal maupun eksternal dalam menetapkan keputusan. 

 

2.1.3 Sistem Informasi Akuntansi 

Peran akuntansi dalam suatu perusahaan sangatlah penting. Proses dalam 

akuntansi meliputi langkah-langkah yang berawal dari pencatatan transaksi yang 

berlangsung dalam perusahaan kemudian diringkaskan dalam bentuk laporan 

keuangan yang berguna baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. 

Adanya kemajuan teknologi yang pesat seperti adanya komputer yang terbaru 

dengan spesifikasi yang memenuhi standar, penggunaan sistem informasi akan 

sangat membantu pekerjaan perusahaan menjadi kompetitif dengan perusahaan 

lain. Peran sistem informasi kini sudah tidak diragukan lagi (Kusrini & Koniyo, 

2007). 
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Seiring berjalannya waktu, upaya akuntansi mengelola sebuah transaksi 

menjadi uraian informasi mulai berubah karena adanya perkembangan teknologi 

komputer. Pada masa kini, sistem banyak digunakan oleh perusahaan besar 

biasanya disebut dengan sistem informasi akuntasi. Sistem informasi akuntansi 

dapat diartikan sebagai salah satu sistem yang membantu memindahkan data yang 

berkaitan dengan transaksi usaha menjadi sebuah informasi keuangan yang dapat 

digunakan oleh pengguna. 

Tujuan penerapan sistem akuntansi menurut (Kusrini & Koniyo, 2007) 

adalah: 

1. Membantu aktivitas bisnis sehari-hari. 

2. Membantu manajemen dalam menentukan hasil dalam memecahkan 

masalah. 

3. Memenuhi kebutuhan pengguna dari mengelola data transaksi keuangan 

menjadi informasi. 

 

2.2 Siklus Akuntansi dan Laporan Keuangan 

2.2.1 Siklus Akuntansi 

Seperti yang dipelajari dalam ilmu akuntansi, siklus akuntansi 

menggambarkan urutan awal terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan 

sebuah laporan. Menurut Pura (2013), siklus akuntansi ialah prosedur aktivitas yang 

paling penting dalam akuntansi yang diawali dari tahap transaksi hingga penutupan 

pembukuan.  

Menurut Hery (2016), awal mula proses penyusunan suatu laporan 

keuangan ialah melakukan analisa terhadap transaksi usaha kemudian 

menjurnalnya, dan mengakhiri dengan penyusunan sebuah laporan keuangan. 

Secara rinci, langkah-langkah dalam siklus akuntansi dapat diurutkan sebagai 

berikut:  

1. Menganalisis dokumen sumber pendukung untuk transaksi dan transaksi 

tersebut dicatatkan dalam bentuk jurnal. 

2. Transaksi yang sudah dicatat kemudian diposting kedalam buku besar. 
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3. Jumlah saldo akhir pada buku besar dipindahkan ke masing-masing akun 

neraca saldo untuk membuktikan kesesuaian antara jumlah saldo yang ada 

di debit dengan jumlah saldo di kredit. 

4. Menganalisis transaksi penyesuaian dan membuat ayat jurnal penyesuaian. 

5. Memindahkan transaksi dari jurnal penyesuaian ke masing-masing akun 

terkait pada buku besar. 

6. Menyiapkan laporan kertas kerja (work sheet), neraca saldo setelah 

penyesuaian (adjusted trial balance) dan penyusunan laporan keuangan. 

7. Membuat ayat jurnal penutup (closing entries). 

8. Memposting transaksi jurnal penutup ke masing-masing akun yang terkait 

pada buku besar. 

9. Menyusun neraca saldo setelah penutupan (post-closing trial balance). 

10. Membuat ayat jurnal pembalik (reversing entries). 

 

2.2.2 Jurnal 

Jurnal adalah pencatatan seluruh transaksi secara kronologis ke saldo debit 

maupun kredit dalam buku harian. Transaksi keuangan perusahaan yang masuk 

maupun keluar perlu dicatat. Setiap pencatatan perlu dicatat secara rapi ke dalam 

sebuah jurnal oleh seorang akuntansi (Sujarweni, 2019b). 

Menurut Sujarweni (2019b), dalam jurnal terdapat akun atau rekening, 

akun atau rekening itu sebagai berikut: 

1. Aktiva (Aset) 

Aktiva merupakan harta perusahaan yang terdiri dari aktiva lancar (kas, 

piutang, persediaan, dll), aktiva tetap (mesin, gedung, tanah), dan aktiva 

tak berwujud (hak paten, franchise). 

2. Utang (Liabilitas) 

Utang adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan, utang terbagi 

menjadi dua kelompok yaitu utang lancar/jangka pendek (utang yang 

pelunasannya kurang dari satu tahun) dan utang tidak lancar (utang yang 

pelunasannya lebih dari satu tahun). 

 

 

Jevina. Penyusunan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Online Shop Disneystorage. 
UIB Repository©2020



9 
 

  Universitas Internasional Batam 

3. Modal (Ekuitas) 

Modal adalah sejumlah uang yang disetorkan untuk perusahaan guna 

menjalankan usahanya. 

4. Pendapatan 

Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan dari hasil 

penjualan, dividen, royalti, dan lain sebagainya. 

5. Beban  

Beban adalah hasil pengurang pendapatan untuk menghasilkan laba bersih 

sebelum pajak dalam satu periode. 

 

2.2.3 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan memuat data keuangan sebuah perusahaan yang dicatat 

dalam periode tertentu yang berperan untuk memperlihatkan situasi kinerja 

perusahaan tersebut (Sujarweni, 2017). 

Hery (2016), laporan keuangan dijadikan sebagai patokan alat komunikasi 

ataupun informasi untuk menunjukkan kondisi kesehatan perusahaan dari segi 

keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan 

perusahaan dari sisi intern maupun ekstern perusahaan. Pihak yang dapat disebut 

sebagai pihak intern perusahaan yaitu, manajemen perusahaan dan karyawan 

perusahaan sedangkan pihak ekstern perusahaan yaitu para pemegang saham, 

pemberi hutang, pemerintahan, para investor dan juga masyarakat.  

Menurut Sujarweni (2017) terdapat beberapa jenis laporan keuangan yang 

perlu diketahui meliputi: 

1. Neraca 

Laporan yang memperlihatkan posisi keuangan yang mencakup aktiva, 

liabilitas dan ekuitas pada periode tertentu dalam suatu perusahaan.  

2. Laporan laba rugi 

Laporan tentang pendapatan yang dihasilkan, beban yang dikeluarkan, dan 

untung atau rugi suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

3. Laporan perubahan ekuitas 

Laporan mengenai adanya perubahan modal karena penambahan dan 

pengurangan dari laba/rugi dan transaksi pemilik. 
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4. Laporan arus kas 

Laporan yang menggambarkan kas masuk dan kas keluar selama satu 

periode. 

5. Catatan atas laporan keuangan 

Informasi tambahan yang ditambahkan guna memberi penjelasan kepada 

pembaca atas laporan keuangan. 

 

2.2.4 Penyajian Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016), tujuan dari penyajian informasi 

dalam laporan keuangan secara wajar yakni: 

1. Relevan 

Dianggap relevan apabila sumber informasi yang diperlihatkan dapat 

berpengaruh terhadap keputusan pengguna. 

2. Representasi tepat 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan 

material dan bias.  

3. Keterbandingan 

Membandingkan hasil informasi yang disajikan menggunakan laporan 

keuangan periode sebelumnya. 

4. Keterpahaman    

Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan dapat dengan mudah 

dipahami oleh pengguna. 
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