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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1 Definisi Sistem Informasi Akuntasi 

Sistem informasi akuntansi meemilik definisi himpunan dari beragam jenis 

sumber daya yaitu SDM dan juga sumber daya peralatan dimana memang dibuat 

untuk menjadikan data keuangan yang ada dan data lainnya jadi sebuah data yang 

bermanfaat untuk pemakainya (H.Bodnar George and William S. Hopwood, 

2010). Menurut Rama dan Jones (2006) berpendapat sistem informasi akuntansi 

merupakan subsistem informasi manajemen dimana subsistem tersebut 

menyiapkan informasi akuntansi yang dibutuhkan dan informasi keuangan yang 

didalamnya transaksi akuntansi yang terjadi setiap saat. 

 

2.1.2 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi memiliki fungsi untuk melancarkan proses 

pelaksanaan dalam bidang akuntansi. Fungsi tersebut diantaranya adalah:  

a. Menyatukan data, menyimpan data atau transaksi keuangan dalam sebuah 

usaha yang dilaksanakan. 

b. Mengoperasikan data keuangan yang ada dalam perusahaan menjadi sebuah 

informasi dalam menetapkan keputusan manajemen mengenai pemrograman 

dan pengkontrolan usaha yang dijalankan. 

c. Melaksanakan pengendalian yang efektif dan efesien pada harta yang ada 

dalam usaha mengoperasikan usaha tersebut. 

d. Melakukan pengamatan terhadap seluruh kegiatan keuangan dalam sebuah 

bisnis. 

e. Mengefisiensikan waktu dan biaya pada kinerja keuangan perusahaan. 

f. Menyajikan data keuangan secara berurut dan tepat dalam periode akuntansi 

yang tepat. 
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2.1.3 Tujuan Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi 

Hall (2001, hal. 18)  menyatakan bahwa tujuan dengan adanya sebuah 

sistem informasi akuntasi ini adalah: 

a. Sebagai penyokong fungsi kepengurusan (stewardship) manajemen suatu 

bisnis karena semua hal yang ada terkait dengan informasi pengendalian dan 

pengunaan sumber daya organisasi yang berada dalam perusahaan tersebut 

guna mengapai tujuan organisasi yang merupakan tanggung jawab manajemen 

perusahaan. 

b. Sebagai pendukung dalam mengambil keputusan oleh orang-orang yang 

bertanggung jawab dalam perusahaan tersebut, karena sistem informasi 

akuntansi dapat menyiapakan informasi yang dipakai sebagai pedoman dalam 

menetapkan kebijakan dalam sebuah bisnis. 

c. Sebuah informasi akuntansi juga dapat memberikan bantuan kepada personil 

operasional perusahaan untuk bekerja lebih efektif dan efisiensi karena sistem 

informasi akuntansi ini dapat mendukung seluruh kegiatan operasional 

perusahaan. 

 

2.1.4 Subsistem Dasar dalam Sistem Informasi Akuntansi 

Indrajani (2008) membagikan tata cara usaha jadi lima siklus transaksi. 

Lima siklus itu adalah siklus laporan dan jurnal umum, pendapatan, pengeluaran, 

manajemen SDM dan konversi. Kelima siklus itu memberikan informasi transaksi 

pada sistem laporan dan jurnal umum. Sistem laporan dan jurnal umum mencakup 

seluruh aktivitas yang memiliki hubungan dalam penyediaan laporan keuangan 

dan laporan manajerial lainnya (Steinbart., 2000). 

Indrajani (2008) berpendapat juga bahwa cara memproses informasi di 

sistem pengeluaran yang dilaksanakan ada dua sistem, dimana dua sistem tersebut 

yaitu sistem pemrosesan utang dan pembelian, dan sistem pemrosesan 

pengeluaran kas. Selain itu juga ada tiga proses penting dalam memproses utang 

dan pembelian, yaitu aturan pembelian barang, aturan penerimaan, dan juga aturan 

utang. 
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2.2 Penyusunan Sistem Pencatatan Akuntansi 

2.2.1 Akuntansi 

Akuntansi memiliki definisi yaitu sebuah penguraian, pengukuran, atau 

pemberian kepastian akan sebuah data yang dapat menyokong manager, investor, 

otoritas pajak, dan pengambil kebijakan lainnya untuk memnciptakan bagian 

sumber daya kebijakan yang ada pada sebuah bisnis, organisasi nirlaba dan juga 

lembaga pemerintah. Selain itu, akuntansi juga merupakan keahlian dalam 

berkomikasi, mengukur, dan menjelaskan aktivitas keuangan. Secara umum, 

akuntansi dikenal oleh masyarakat luas dengan bahasa bisnis. Akutansi memiliki 

manfaat menyediakan laporan keuangan yang sah yang dapat dipakai oleh 

manajer, menetapkan tujuan, dan pihak yang berkepentingan. Tujuan tersebut 

yang mnjadi cikal bakal mengapa akuntasi disebut sebagai bahasa bisnis. Laporan 

keuangan sebuah perusahaan tersusun dari laporan laba-rugi komprehensif, 

laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 

Pencatatan harian yang ikut serta dalam proses yang dilakukan ini diketahui 

dengan istilah pembukuan. 

 

2.2.2 Sistem Pencatatan Akuntansi 

Seluruh bisnis baik itu bisnis yang kecil maupun bisnis yang besar tentu 

menjalankan sebuah proses yaitu proses akuntansi guna untuk kepentingan atas 

bisnis yang dilakukan. Proses akuntansi mengharuskan usaha untuk melaksanakan 

pencatatan sehingga setiap hal yang berhubungan dengan keuangan sebuah bisnis 

dicatat dan didata secara tepat. Hakikatnya, pencatatan akuntansi tersusun atas dua 

diantaranya metode cash basis dan accural basis. Metode pencatatan akuntansi itu 

mempunyai perbedaan yang berhubungan erat dengan aturan-aturan akuntansi. 

Cash basis yaitu suatu tata cara pencatatan transaksi akuntansi dimana 

transaksi tersebut di-record  saat kas diterima tau pada saat kas keluar. Dalam 

cash basis ini, revenue di-record ketika menerima kas, sedangkan beban di-record 

ketika kas keluar. Contohnya pendapatan tidak di-record meskipun jasa atau 

barabg telah diberikan kepada customer, pendapatan tersebut akan di-record pada 

saat customer melakukan pembayaran pada penjual. Praktik akuntansi dengan 

metode pencatatan cash basis telah minim dipakai. 
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Accural basis merupakan suatu cara pencatatan akuntansi dimana transaksi 

tersebut di-record saat transaksi terjadi meski kas belum terima ataupun kas 

keluar. Dalam accrual basis ini biaya di-record ketika biaya tersebut digunakan, 

meskipun belum mengeluarkan kas, sedangkan revenue di-record ketika 

penjualan telah terjadi meskipun kas belun diterima.  

 

2.2.3 Penyusunan Sistem Pencatatan Akuntansi 

Secara umum akuntansi diartikan sebagai sebuah pendataan, pengolahan 

dan pelaporan transaksi keuangan. Rangkaian pada cara itu dinamai dengan siklus 

akuntansi atau sering disebut dengan pembukuan. Pembukuan memiliki makna 

lain dengan akuntasi dimana pada pembukuan pekerjaan hanya sebatas sampai 

dengan siklus saja, sedangkan pekerjaan pada akuntansi mempunyai jangkauan 

yang lebih luas dimana di dalam pekerjaan tersebut termasuk pemeriksaan, 

akuntansi manajemen, penyususan sistem akuntansi sampai dengan perpajakan.  

Siklus akuntansi harus melalui 9 tahapan dimana tahapan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan dan menganalisa data transksi 

b. Membuat jurnal/posting 

c. Memindah jurnal umum ke ledger 

d. Menciptakan neraca percobaan 

e. Membuat jurnal penyesuaian 

f. Membuat neraca percobaan sesudah dilakukannya penyesuaian 

g. Membuat laporan keuangan 

h. Melakukan penutupan buku 

i. Membuat penyesuaian kembali 
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2.3 Penyajian Laporan Keuangan 

Penyediaan laporan keuangan ini diatur dalam SAK 1. Dimana dalam 

Standar Akuntansi Keuangan 1 ini berisi tentang tata cara merumuskan 

persyaratan penyediaan laporan, konsep laporan dan isi laporan. Sebuah 

perusahaan yang meggunakan pernyataan tersebut dalam mengurutkan dan 

menyiapkan laporan keuangan memiliki tujuan yang sesuai dengan SAK dan 

pernyataan ini tidak diberlakukan untuk pengaturan dan penyediaan laporan 

keuangan perusahaan yang berbentuk hukum islam . Unsur laporan yang lengkap 

tersusun atas: 

a. Laporan posisi keuangan saat periode terakhir 

b. Laporan laba rugi dan komprehensif lain  

c. Laporan perubahan modal  

d. Laporan arus kas  

e. Catatan atas laporan keuangan 

f. Informasi komparatif tentang waktu sebelumnnya yang ditetapkan pada 

paragraf 38 dan 38A 

g. Laporan posisi keuangan diawal waktu sebelumnya, saat perusahaan 

menggunakan aturan akuntansi yang berlaku atau membuat penyediaan 

kembali pos-pos laporan keuangan, atau saat perusahaan meklasifikasi pos-

pos dalam laporan keuangannya sesuai pada paragraf 40A-40D. 

Pernyataan yang tertera di atas diterapkan oleh perusahaan untuk masa tahun 

buku diawali pada/setelah tanggal 01 Januari 2015. Perusahaan juga 

menggunakan penyesuaian paragraf 128 dan secara prospektif untuk periode 

tahun bukti yang diawali pada atau setelah tanggal 01 Januari 2015. 

 

2.4 Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Munawir (2004), analisis laporan keuangan merupakan analisis 

yang tersusun menurut penelitian hubungan dan tendensi. Guna menunjukkan 

level keuangan dan output operasi dan pertumbuhan dari usaha yang berkaitan. 

Analisis keuangan yaitu laporan yang guna menafsirkan rangking performa 

keuangan suatu usaha, dan untuk mengukur performa keuangan usaha di waktu 

yang akan datang (Munawir., 2004) 
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 Menurut Harahap (2007), keuntungan dari menganalisis laporan 

keuangan bisa dipresentasikan:   

a. Mampu menyajikan informasi yang perspektif.  

b. Mampu memahami informasi yang explicit (tidak Nampak) atau implicit 

(berada di balik) laporan keuangan.  

c. Mampu memahami error yang tada di laporan. 

d. Mampu memahami masalah yang memiliki sifat yang tidak konsisten 

dalam kaitannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan 

unsur dalam maupun hubungannya dengan informasi yang didapatkan dari 

luar perusahaan.  

e. Memahami sifat-sifat hubungan yang akhirnya dijadikan model dan teori  

yang terdapat di lokasi guna ditafsirkan.  

f. Mampu memastikan posisi usaha berdasarkan persyaratan yang diketahui 

dalam dunia bisnis.  

g. Dapat membagikan data yang diperlukan oleh penetap kebijakan. Dengan 

kata lain definisi dari laporan keuangan adalah sasaran menganalisis 

laporan keuangan juga: 

-    Mampu mengukur kinerja usaha. 

-    Mampu mengestimasi laporan usaha.  

-  Mampu mengukur posisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari 

aspek waktu tertentu yaitu hasil usaha, likuiditas, posisi keuangan, 

solvabilitas, kegiatan, profitabilitas, indikator pasar modal, penilaian 

terhadap pertumbuhan dari masa ke masa, dan penilaian struktur 

keuangan. 
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