
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Sistem Informasi Akuntansi 

 Sistem biasa disebut juga sekelompok unsur yang hubungannya erat agar 

memudahkan penyampaian informasi dengan tujuan tertentu. Sistem biasanya 

dirancang untuk menyelesaikan hal-hal yang berulang kali terjadi. Data yang berisi 

informasi digunakan untuk mengambil keputusan, segala hal yang berkaitan pada 

akuntansi terdapat data yang bermanfaat kemudian dipakai untuk merancang, 

mengendalikan, dan menjalankan bisnis. 

 Sistem informasi akuntansi merupakan data yang berhubungan dengan 

segala sesuatu yang berkaitan pada akuntansi. Hal yang terpenting dalam sistem 

akuntansi pada perusahaan antara lain untuk menyimpan data internal. Adapun data 

internal perusahaan meliputi aktivitas transaksi secara tepat terhadap aset 

organisasi. Penerapan sistem akuntansi berpengaruh besar untuk perusahaan karena  

penerapan dapat menyediakan data dan pencatatan yang sesuai dan efisien. Dengan 

adanya penerapan sistem akuntansi bisa melakukan pencatatan yang efisien dan 

meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. 

 Menurut horngren (2009), sistem komputerisasi pencatatan akuntasi dapat 

merubah sistem pencatatan lama dibanyak perusahaan tetapi belum banyak 

digunakan pada perusahaan yang bukan perseroan. Beberapa tahapan dalam 

pemrosesan informasi meliputi proses, input dan output. Tahapan input merupakan 

pencatatan berdasarkan laporan pada dokumen mulai dari pencatatan transaksi 

dalam nota penjualan, deposit bank, pemesanan via faksimili. Proses pencatatan 

pada umumnya dikategorikan perjenis jual beli antar dua pihak, proses pencatatan 

akan mencatat penjualan kredit terpisah dari jual secara tunai dan transaksi beli 

(Horngren et al.,2009). 
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2.2  Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan output pencatatan melalui sistem laporan 

akuntansi. Suatu perusahaan membutuhkan data laporan yang berfungsi sebagai 

data keuangan dalam waktu berjalan atau selama perusahaan beroperasi dalam 

periode tertenu. Menurut PSAK no 1 paragraf ke 7 (revisi 2009), peyajian data 

biasanya tersusun atas laporan posisi keuangan hingga  kinerja keuangan suatu 

perusahaan. 

Dalam PSAK nomor 1 Paragraf ke-7(revisi 2009), laporan keuangan 

bertujuan untuk memberikan data tentang posisi keuangan,aruskas, dan kinerja 

keuangan yang berguna untuk beberapa perusahaan. Sebagian besar perusahaan 

yang telah berkembang menggunakan laporan sebagai dasar pengambilan 

keputusan ekonomi. Laporan keuangan menunjukkan hasil dari kinerja manajemen 

dalam pertanggungjawaban laporan yang disiapkan oleh seorang akuntan dalam 

suatu perusahaan. 

Pada PSAK nomor 1 menjelaskan laporan keuangan memberikan data 

entitas yang meliputi: aktiva, utang, ekuitas, pendapatan, beban termasuk 

keuntungan serta kerugian, kontribusi dan arus kas. Dalam penyusunan kerangka 

dasar  laporan keuangan  dinyatakan bahwa pengguna laporan keuangan sebagai 

berikut :  

1. Penanam Modal 

Para penanam modal dan penasehat yang berinvestasi pada suatu 

perusahaan memiliki resiko yang melekat pada mereka. Mereka menilai 

data dan hasil perkembangan dari investasi mereka agar bisa menentukan 

tindakan yang dilakukan selanjutnya baik menahan, membeli, serta menjual 

investasi mereka. Para penanam modal membutuhkan informasi untuk 

mengevaluasi sejauh mana perusahaan dalam membayar dividen. 

2.  Karyawan 

Karyawan merupakan orang yang membutuhkan data atas laporan keuangan 

perusahaan, stabilitas perusahaan, profitabilitas perusahaan. Karyawan juga 

menggunakan informasi untuk menilai perusahaan dalam kemampuan 

memberi kerja, upah, dan biaya lainnya. 
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3. Pelanggan 

Pelanggan sangat membutuhkan data laporan keuangan untuk 

mempertimbangkan operasional perusahaan dalam satu periode berjalan. 

Mereka bergantung pada perusahaan apabila mereka termasuk dalam 

perjanjian jangka panjang. 

4. Pemerintah 

Dalam lembaga pemerintahan sangat dibutuhkan informasi aktivitas 

perusahaan dalam mengalokasikan sumberdaya perusahaan. Mereka harus 

memiliki data perusahaan serta menentukan pajak yang harus dibayar guna 

untuk menentukan statistik dan pendapatan nasional. 

Komponen pada penyajian laporan terdiri atas beberapa hal yang penting 

seperti berikut ini: 

1. Neraca  

Neraca menggambarkan posisi keuangan pada perusahaan,yang dimaksud 

ialah  menunjukkan posisi keuangan dalam periode tertentu saat closing. 

Neraca biasanya mencangkup pos-pos seperti: aktiva berwujud, tidak 

berwujud, keuangan, persediaan, kas dan setara kas, hutang, kewajiban, dan 

lain sebagainya. 

2. Laporan Laba Rugi 

informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan profit pada 

periode tertentu bisa ditinjau pada laporan laba rugi suatu perusahaan. 

Laporan keuangan disajikan dengan memberikan beberapa unsur kinerja 

keuangan yang dibutuhkan untuk menyajikan secara wajar. Laporan laba 

rugi mencangkup pos-pos sebagai berikut: laba rugi usaha, pendapatan, 

beban pajak, pos luar biasa, laba atau rugi aktivitas normal perusahaan, dan 

hak minoritas. 
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2.3 Penyajian Laporan Keuangan 

 Penyajian informasi laporan akuntansi, perlu adanya ketetapan untuk 

mengatur keselarasan laporan dan memudahkan penyajian laporan. Dengan adanya 

ketetapan dalam mengatur penyajian laporan keuangan bisa meminimalisir dampak 

dari penyusunan atau penyajian keuangan. Di Indonesia ada empat ketetapan 

standard akuntansi Indonesia (IAI, 2009), yaitu: 

1. Pertama ada ketetapan yang mengatur standard akuntansi yang dipakai oleh 

entitas yang memiliki akuntablitas publik yaitu PSAK. Entitas yang 

memiliki akuntabilitas publik yaitu yang terdaftar pada pasar modal. 

2. kedua ada standar akuntansi keuangan atau disebut dengan SAK yang 

merupakan standar entitas tanpa akuntan publik. 

3. Standar Akuntansi Syariah (SAK Syariah), yaitu standar akuntansi 

keuangan yang digunakan oleh entitas yang memiliki transaksi syariah atau 

berbasis syariah. 

4. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan standar akuntansi 

keuangan yang digunakan untuk instansi pemerintahan, baik pusat maupun 

daerah. 

2.4 Siklus Akuntansi  

 Siklus dalam akuntansi merupakan hal yang utama dalam prinsip akuntansi 

dipakai untuk memproses transaksi dalam satu periode. Pengertian siklus akuntansi 

menurut Soemarso (2004) merupakan langkah kegiatan dari awal transaksi hingga 

penyajian laporan akuntansi selesai untuk periode selanjutnya dan terjadi secara 

terus menerus. 

Menurut Soemarso (2004) lingkaran akuntansi meliputi : 

1. Mendokumenkan bukti transaksi 

Mendokumenkan bukti transaksi merupakan hal yang penting dikarenakan 

transaksi merupakan hal yang sering terjadi dalam setiap posisi keuangan 

dan hasil usaha perusahaan dan lembaga. Transaksi dapat berupa proses 

pembelian dan penjualan, yang kemudian dicatat dalam bukti formil 

kemudian dicatat dalam suatu sistem. 
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2. Mencatat transaksi dalam jurnal (buku harian) 

Jurnal umum merupakan pencatatan atas bukti transaksi kedalam buku 

harian atau jurnal. Biasanya buku tersebut terdiri atas buku penjualan, kas, 

dan pembelian, buku tersebut juga sebagai media untuk mencatat transasksi 

berdasarkan urut waktu. 

3. Pemindah bukuan (posting) ke Buku Besar 

Buku besar  merupakan wadah untuk memindahkan jurnal yang telah dicatat 

agar lebih tertata dengan baik dan benar sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa setelah mencatat dijurnal kemudian 

dipendahkan ke buku besar. 

4. Menyusun neraca saldo 

Pada saat jurnal telah di masukkan ke buku besar, tahapan selanjutnya 

membuat neraca saldo. Tujuan membuat neraca saldo ialah untuk 

memeriksa  kebenaran atas pencatatan jurnal dan buku besar apakah 

seimbang atau tidak. 

5. Membuat neraca lajur 

Neraca lajur bertujuan untuk memudahkan penyusunan laporan dan untuk 

menghindari kesalahan dalam pelaporan laporan keuangan. Neraca lajur 

juga dibutuhkan perusahaan dagang dan jasa sebagai pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan untuk pengembangan bisnisnya. 

6. Menyusun jurnal penyesuaian 

Laporan keuangan tak terlepas dari kesalahan namun untuk 

meminimalisirnya bisa melalui laporan penyesuaian, laporan penyesuaian 

memiliki tujuan yaitu mengkoreksi akun dan segala hal yang berkaitan 

dengan aset, kewajiban, beban, dan modal. 

7. Menyusun laporan keuangan 

Pada dasarnya penyusunan laporan keuangan tidak bisa langsung dibuat jika 

tidak melalui jurnal-jurnal sebelumnya semua itu saling berkaitan. Laporan 

keuangan bertujuan untuk dasar dalam pengambilan keputusan oleh 

manajemen perusahaan yang telah disajikan oleh akuntan. Laporan 

keuangan juga dipakai sebagai pendukung untuk pihak luar yang ingin 

berinvestasi atau menanamkan modal. 
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