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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 
2.1 Pengertian Akuntansi 

Berdasarkan pendapat Iatridis dan Joseph (2005), akuntansi ialah aksi 

keuangan yang menyajikan informasi kuantitatif dari satu entitas, yang mana 

informasi tersebut menjadi acuan dalam menentukan keputusan ekonomi yang 

ada. Adapun bagi pendapat Bugingo dan Verduin (1995) akuntansi 

mengambarkan sistem yang menyajikan informasi agar dapat dipergunakan 

sebagai penyajian laporan keuangan terhadap pihak yang memiliki kepentingan 

didalam perusahaan atau entitas. 

AICPA dalam buku Harahap (2002) akuntansi diartikan menjadi suatu seni 

terhadap pencatatan, pengklasifikasian atau pengikhtisaran suatu transaksi yang 

telah diukur memakai ukuran moneter. Tampak dari sisi aksinya, akuntansi 

diartikan menjadi sebuah proses adanya pencatatan, klasifikasi, pelaporan, serta  

analisis data keuangan dari entitas. Perihal semua ini dapat disimpulkan bahwa 

akuntansi terkandung bergagai unsur-unsur yaitu: 

1. Identifikasi, yakni kumpulan seluruh transaksi yang berlangsung pada 

perusahaan yang diklasifikasikan. 

2. Pencatatan, yakni seluruh aktivitas pencatatan segenap transaksi yang 

sudah diidentifikasi secara akurat. 

3. Komunikasi, yakni aktivitas seluruh informasi yang dipergunakan di 

laporan keuangan mesti dikomunikasikan baik pada internal ataupun 

eksternal perusahaan tersebut. 

Menurut Bugingo dan Verduin (1995) 5 jenis akun yang dipergunakan 

dalam laporan keuangan ialah :  

1. Asset 

Asset yaitu sumber yang didapat dari perjuangan masalalu dan manfaatnya 

dirasakan masa akan datang. Sumber itu berupa asset nyata seperti uang tunai, dan 

asset tidak nyata seperti tanah, bangunan , asuransi serta piutang usaha (Bugingo 

& Verduin, 1995). 

 

Novvy Hidayati. Perancangan dan Pembentukan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi pada Cipta Laundry . 
UIB Repository©2020



6 
 

  Universitas Internasional Batam 

2. Liabilitas 

Liabilitas maupun hutang dari satu perusahaan yang wajib di bayarkan, 

yang mana memiliki kegunaan ekonomi yang dapat di pakai oleh perusahaan 

untuk menuntaskan kewajiban saat ini. Terdapat 2 bentuk liabilitas yakni, 

liabilitas jangka pendek, yang mana jatuh tempo waktu yang dikasi tidak lebih 12 

bulan. Adapun liabilitas jangka panjang batas jatuh tempo yang diberi dari 12  

bulan (Bugingo & Verduin, 1995). 

3. Ekuitas 

Ekuitas ialah bentuk hak residual yang mana terdapat kenaikan terhadap 

nilai asset yang sudah di batasi oleh seluruh kewajiban dari perusahaan (Bugingo 

& Verduin, 1995).  

4. Pendapatan 

Menurut pendapat Ron (2014), pendapatan yakni bentuk arus penerimaan 

kas yang didapat dari konsumen terhadap penjualan barang dan jasa. Penghasilan 

menjadi peningkatan fungsi ekonomi yang terjadi waktu periode pelaporan dalam 

wujud arus kas masuk maupun kenaikan terhadap asset, adapun penurunan 

terhadap liabilitas yang mengakibatkan ekuitas jadi melonjak akan tetapi bukan 

berasal dari kontribusi suatu penanam modal. (SAK- EMKM, 2018). 

5. Beban 

Beban yakni pemerosotan manfaat bagi ekonomi suatu perusahaan, yang 

disebabkan oleh arus keluar dalam suatu wujud pengurangan asset maupun 

bertambahnya kewajiban yang mengakibatkan nilai ekuitas itu menurun (Goran, 

2011). 

 

2.2 Sistem Pencatatan Akuntansi 

 Pada bisnis ini ada prosedur yang dipakai bagi pengumpulan data, 

memilah dan mengutarakan seluruh data pada keuangan di pergunakan pihak 

manajemen dan oleh pengguna eksternal yang dibilang sebagai sistem pencatatan 

akuntansi (Chahal & Young, 2013). Semua transaksi yang dipakai ada 2 cara 

perihal mengesahkan transaksi itu yakni dengan cara teknik cash basis dan akrual 

basis (Giibson, 2014).  
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 Mengenai pencatatan akuntansi punya patokan yang menjadi pedoman 

pada penyusunan laporan finansial. Adanya patokan yang resmi di Indonesia 

yakni: 

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan bagian standar yang berlaku di 

Indonesia yang dipergunakan pihak entitas publik berakuntanbilitas yang 

telah terdaftar dibursa efek indonesia. 

2. SAK Syariah dituju terhadap entitas yang menjalankan transaksi syariah. 

SAK selalu mematuhi tatanan SAK umum, akan tetapi pengunaan tetap 

berbasis pada syariah sesuai dengan fatwa MUI. 

3. Standar Akuntansi Pemerintahan dipergunakan para instansi pemerintah 

dalam menjalankan pencatatan akuntansi, SAP ini berlangsung di 

pemerintah pusat serta daerah. 

 

2.3 Siklus Akuntansi 

 Siklus akuntansi bagaikan tahapaan bagi pencatatan akuntansi saat rentang 

waktu tertentu, bermula dari mengklasifikasi data suatu transaksi, penjurnalan 

serta menyalin ke buku besar, pengalihan transaksi ke bagian neraca saldo hingga 

tercipta  hasil laporan keuangan (Joseph, Proverbs, Lamond, & Wassell, 2014). 

Bagi Bugingo dan Verduin (1995) siklus akuntansi yakni proses pencatatan yang 

bermula analisa transaksi hingga penutupan pada neraca saldo serta melampirkan 

laporan keuangan. Adapun siklus bagi Bugingo dan Verduin (1995)  meliputi 

tahapan berikut ini: 

1. Penjurnalan 

2. Buku Besar 

3. Neraca saldo 

4. Laporan Keuangan. 

 

2.3.1 Transaksi 

Berdasarkan Goran (2011) Transaksi disebut setiap aktivitas  dimana 

terjadi antara dua pihak atau lebih yang mampu mengakibatkan perubahan posisi 

keuangan. Disebut juga sebagai suatu kejadian yang dipakai selaku menjalankan 

pendataan.  
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2.3.2 Jurnal  

Jurnal yaitu gabungan rincian hasil transaksi yang berlangsung lalu 

mencatatnya di sebuah kertas jurnal (Chahal & Young, 2013). Dalam jurnal ada 

sebagian jenis yaitu jurnal umum yang mana dipakai untuk mencatat seluruh 

transaksi yang ada diperusahaan itu, serta jurnal khusus dipergunakan dalam 

pencatatan transaksi yang spesifik seperti jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, 

jurnal pembelian dan penjualan. 

 

2.3.3 Buku Besar 

Pada bagian buku besar mengenai tempatnya pengalihan data transaksi 

yang diperoleh dari jurnal tersebut, dimana terdapat pengklasifikasian data serupa 

nomor akun datanya. Buku besar terlibat ke bagian gabungan akun-akun entitas 

(Hunt, Madhavaram, & Hunt, 2012). 

 

2.3.4 Neraca Saldo 

Bagian neraca saldo berisi data-data yang berasal dari buku besar yang 

dipindah agar mudah melakukan penyesuaiannya, neraca saldo mempunyai sifat 

opsional yang mana mampu dipersiapkan atau tidak mampu. Pada dasarnya 

neraca saldo dipergunakan melangsungkan pendeteksian, apakah ada kekeliruan 

pada pencatatan saat melakukan suatu pemindahan dari jurnal ke bagian buku 

besar (Hunt et al., 2012). 

 

2.3.5 Laporan Keuangan 

 Pada bagian ini unsur utama telah jadi tahapan terakhir pada siklus 

akuntansi. Laporan ini mengenai perihal informasi keuangan pada satu entitas 

yang dipakai guna melihat  hasil kinerja keuangan dalam perusahan itu pada 

rentang waktu tertentu. Laporan keuangan dipergunakan para manajemen guna 

memprediksi kondisi perusahaan, serta pihak lur yang ada berkepentingan pada 

perusahaan guna mempredikasi laporan keuangan untuk mengukur kinerja 

keuangan dan manajemen dari perusahaan itu, lalu dapat digunakan sebagai acuan 

untuk memberi investasi di perusahaan itu. Bentuk perusahaan yang bagus 
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tentunya ada sistem laporan keuangan yang bagus juga. Jika tidak ada laporan 

keuangan, perusahaan sungguh sulit menganalisa kondisi  yang terjadi pada 

peusahaannya. 

1. Neraca Saldo 

 Mengenai laporan yang menyerahkan hal tentang asset, hutang serta modal 

yang dipunya oleh perusahaan. Penyajian suatu akun ke dalam sebuah neraca 

disusun berlandaskan urutan likuiditas buat akun asset, berlandaskan pada tanggal 

jatuh tempo bagi akun liabilitas serta modal disesuaikan seperti deretan pesanan 

konservasi (Bugingo & Verduin, 1995). 

2. Laporan laba-rugi 

  Laba rugi yakni pernyataan pada keuangan yang dirangkap berurut untuk 

memberi hal tentang kinerja di keuangan dari satu entitas. Seluruh kewajiban serta 

pendapatan dari suatu entitas bisa dirincikan sampai-sampai menghasilkan 

nominal laba rugi di tahap akuntansi. Laporan ini bertujuan agar mengetahui yang 

sudah di kerjakan dan menjadi tanggung jawab menejemen perusahaan atas apa 

yang diberi. 

3. Laporan perubahan ekuitas 

 Mengenai inti uraian yang menghasilkan informasi dari laba rugi suatu 

perusahaan pada tahap akuntansi serta menghasilkan rincian informasi pendapatan 

juga beban yang telah di akui di perusahaan tersebut. 

4. Laporan Posisi Keuangan 

Bagian uraian informasi yang telah didisajikan mengenai aktiva, liabilitas, 

serta ekuitas terhadap entitas pada saat akhir tahapan. Kemudian menampilkan 

sebagian pos di dalam SAK EMKM kas dan setara kas, piutang, persediaan, asset 

tetap, utang usaha, utang bank, dan juga ekuitas. 

 

2.4  Sistem Informasi Akuntansi 

 Sistem membentuk sebuah jaringan berpola saling berkaitan satu dengan 

lainnya agar tercapai tujuan yang ditentukan (Joseph et al., 2014). Menurut 

Bugingo dan Verduin (1995) sistem ialah gabungan sub sistem yang saling 

terhubung juga mempunyai tujuan yang serupa. 
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  2.4.1 Unsur sistem informasi akuntansi 

  Satu sistem yang didesain agar meringankan penggunanya saat 

mengerjakan data transaksi di keuangan, lalu datanya disatukan, dikerjakan serta 

hasilnya berbentuk informasi yang nantinya harus di diskusikan terhadap pihak 

yang berkepentingan disebut atas Sistem informasi akuntansi. Sistem tersebut 

punya komponen yakni: 

1. Formulir  

Suatu dokumen yang mesti dipakai bakal merekam jadinya transaksi, 

sampai data yang berkaitan perihal transaksi yang telah direkam pertama 

kali bagai dasar pencatatan. 

2. Jurnal  

Mengenai kertas kerja dipakai pertama buat mencatat segala transaksi 

berlangsung di perusahaan itu. 

3. Buku Besar  

Mengenai akun yang telah digunakan saat penjurnalan, atas buku besar ini 

data transaksinya digabungkan sesuai seperti jenis akunnya. 

4. Laporan  

Laporan mengenai hasil akhir, yang pada umumnya terdiri dari laporan 

neraca saldo, laba rugi, posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas 

bagian laporan keuangan. 

 

2.4.2 Fungsi sistem informasi akuntansi 

Akan halnya fungsi utama dibuat sistem informasi akuntansi terhadap 

suatu entitas yaitu: 

1. Menyatukan seluruh data serta menyimpan data dari transaksi tersebut. 

2. Mengoperasikan data dalam transaksi sehingga mendapat informasi yang 

dipergunakan bagi panutan disuatu pengambil keputusan. 

3. Memantau seluruh data entitas secara betul. 
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2.4.3  Tujuan Sistem Informasi Akutansi  

Agar memenuhi suatu keperluan informasi terhadap pihak yang 

menginginkan informasi keuangan internal atau eksternal suatu perusahaan. 

Bagian sistem informasi mempunyai tujuan agar menciptakan informasi yang 

akurat sesuai keperluan. Dalam sistem informasi SAK ada 3 tujuan  yaitu: 

1. Konsekuen memenuhi keharusan yang diberikan, mengacu kepada 

penyelenggara pihak manajemen yang bersangkutan pada sumber daya 

yang terdapat di entitas. Sistem ini sangat memudahkan pihak luar ataupun 

dalam untuk menyodorkan informasi keuangan yang diinginkan bermula 

dari laporan keuangan yang disediakan. 

2. Hal yang diperoleh amat berpengaruh pada pihak yang memiliki 

kepentingan karena menjadi sumber acuan. SAK ini menjadi acuan bagi 

pimpinan menetukan keputusan yang akan menjadi tanggung jawab juga 

jadi acuan kepada pihak lain yang ingin menginvestasi pada entitas. 

3. Sistem informasi menjadi penunjang kelancaran suatu operasional entitas. 

 Dari misi tersebut mampu menolong dalam menciptakan sistem informasi 

akuntansi yang efisien. Adapun manfaat karaktersitik SAK bagi penggunanya 

antara lain: 

1. Relavan 

2. Dapat dipercaya 

3. Lengkap 

4. Tepat waktu 

5. Mudah dipahami 

6. Kebenarannya bisa di uji 

Sistem informasi bertujuan meringankan perusahaan untuk memberikan 

informasi yang tepat dan efisien sehingga sistem ini dipakai nntuk sarana 

pengendalian operasional perusahaan. 

 

2.4.4  Komponen Sistem Informasi Akutansi 

Adapun peran yang berpengaruh dari sistem ini dipergunakan oleh pihak 

manajemen untuk menjadi acuan dalam menentukan hasil akhir. Kemudian pihak 

luar perusahaan berperan sebagai sarana penghasil laporan keuangan yang dipakai 
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sebagai acuan manajemen dalam mengevaluasi perusahaan mereka, Sedangkan 

pihak lain menjadikan laporan ini selaku acuan dalam investasi. 

Kesimpulan dari ulasan sebelumnya, SAK memberi informasi terhadap 

pihak internal terkait situasi perusahaan. 

Komponen-komponen yang terdapat di system informasi akuntansi : 

1. Perangkat keras (hardware) yang dipakai bagai alat pengoperasian seluruh 

data yang dimula dari pemgumpulan, proses dan menyimpan seluruh data 

hingga menjadi bahan informasi keuangan. 

2. Perangkat lunak (software) menjadi system yang difungsikan untuk 

mengoperasikan sistem.  

3. Manusia (brainware) selaku sumber daya yang berkaitan dalam segala 

penginput transaksi keuangan dari awal mula pembuatan sistem 

memperoleh segala transaksi keuangan dari sistem awal pembuatan 

sampai sistem menghasilkan informasi yang bermakna. 

4. Prosedur menjadi rangkaian bagian tahapan yang berulang-ulang dalam 

menggunakan siklus sistem informasi ini. 

5. Database ialah himpunan dari informasi yang dipergunakan untuk 

memasukkan kejadian ke  sistem sehingga terciptanya informasi finansial 

yang bermakna.  
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