BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Sistem Informasi Akuntansi
Laudon dan Laudon (2004) menjelaskan bahwa sistem informasi yang

digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan kontrol organisasi.
Sistem yang di kelompoka secara erat dengan berhubungan dengan pihak lain
terdapat target tertentu (Bastian, 2019).
Sistem Informasi adalah ikatan yang memiliki kebijakan secara formal
dalam pengabungan data, dengan menjalankan infromasi, dan saluran ke
pengguna lainya (Hall, 2001). Menurut (Bodnar, George H and Hopwood, 2003)
hubungan dengan

sumber

daya

manusia

menjadi

sebagai

alat

untuk

mempersiapkan pindahan data berupa keuangan dan data lainnya yang dijadikan
sebagai informasi utama. Lembaga penyediaan lampiran, pencatatan dan
pelaporan keuangan secara laras

digunakan untuk menyediakan data yang

diperlukan oleh pihak manajemen sebagai dasar penyediaan informasi
sebelumnya (Bastian, 2019).
Menurut Romney, Marshall dan Steinbart (2015) terdapat beberapa elemen
dalam sistem informasi akuntansi :
1.

Penyediaan informasi dalam sistem;

2.

Penerapan sistem yang berlaku;

3.

Kebijakan yang terlaksana baik secara direct maupun indirect yang
fungsinya

memperoleh

pengabungan,

menjalankkan,

perangkat

penyimpanan data di setiap lembaga;
4.

Data yang di gunakan berbentuk software.

2.2

Pengertian Akuntansi
Menurut (Academies & Conference, 2011) akuntansi dikatakan sebagai

pembentukan dari data yang dikenali untuk menghasilkan pendataan dan
menyatukan beberapa penjelasan yang signifikan, terpercaya, dan dapat
menghasilkan pendamping dalam melakukan aktivitas bisnis. Kegesitan dalam
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pendataan, kumpulan data, dan rangkuman atas peristiwa keuangan dengan aturan
yang berlaku secara tepat dan instruksi yang menjelaskan kesulitan yang dihadapi.
Dalam perbahasan bisnis akuntansi dijadikan sebagai bahasa bisnis yang
menghasilka informasi finansual yang dihubungkan ke klien (Warren, Reeve, &
Duchac, 1994). Dalam membentuk sebuah pelaporaan secara primer tentang
situasi perusahaan dan tindakan bisnis, Dalam aspek kebijakan moneter
menyediakan informasi atas kesatuan dalam perdagangan berfungsi sebagai
proses pembentukkan ketentuan secara ekonomis denngan bisnis yang telah
dituju.
Dalam pengenalan, pendataan dan hubungan transsaksi perdagangan
industri menjadi sebuah metode informasi yang menyediakan laporan yang
diberikan ke pihak pelaksanaan perdagangan (Sariningtyas & W., 2009).

2.3

Siklus Akuntansi
Siklus akuntansi ialah proses menyediakan sebuah laporan keuangan

untuk periode tertentu diawali dengan kejadian transaction hingga ke penyiapan
pelaporan pada akhir periode (J. David Spiceland, Sepe, & W, 2005).
Berdasarkan buku Intermediate Accounting, terdaat beberapa tahap-tahap siklus
akuntansi, yaitu:
1.

Transaction

2.

Journal entries

3.

Posting

4.

Trial balance

5.

Worksheet

6.

Adjusting entries

7.

Financial statements

8.

Closing the book
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2.4

Pencatatan Akuntansi
Dalam sisklus akuntansi proses pencatatan diawali dengan mencatat semua

transaksi yang berjalan pada perusahaan. Terdapat 2 macam akun dalam transaksi
ialah akun riil dan akun nominal.
Pelaporan pada akun yang tedapat pada laporan posisi keuangan disebut
sebagai akun rill. Akun riil dikelompokkan menjadi 3 macam akun yaitu akun
aset, akun liabilitas dan akun ekuitas atau modal. Sedangkan yang di maksud
dengan akun nominal ialah akun yang ada dalam pelaporan laporan laba rugi. Di
akun nominal di kelompokkan menjadi 2 akun yaitu akun pendapatan dan akun
beban.
2.4.1 Aset
Menurut (SAK ETAP, 2012) aset sebagai pedoman sumber daya
perusahaan untuk menghasilkan kejadian yang terjadi pada masa sebelumnya dan
diharapkan untuk dapat memperoleh manfaat pada masa yang akan mendatang.
Pengakuan aset diakui pada saat nilai ekonomi sudah mendapatkan nilai di masa
akan datang terhadap suatu perusahaan dan jika terjadi pengeluaran dan tidak
mendapatkan nilai manfaat pada periiode yang bejalan tidak dapat diakui sebagai
asset.
2.4.2 Liabilitas
Liabilitas didefinisikan sebagai pengorbanan pada masa depan dari
manfaat ekonomi yang harus melakukan entias ke entitas lain sebagai hasil dari
masa lampau (Norkamsiah, Kesuma, & Setiawaty, 2017). Cara menuntaskan
pasiva dapat digunakan dengan melunaskan, pemindahan aktiva, dan penukaran
pasiva pada pasiva lainnya.
Menurut (Warren et al., 1994), terdapat 2 indikator untuk mengukur
liabilitas, yaitu.
1.

Liabilitas jangka pendek ialah utang yang mempunyai jatuh tempo dalam
waktu kurun satu tahun. Utang yang mencakup ke dalam seperti upah,
utang dagang, dan pajak.
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2.

Liabilitas jangka panjang didefiniskan bahwa jatuh tempo pada utang
waktu kurunnya lebih dari satu tahun. Utang yang mencakup dalam
liabilitas jangka panjang seperti oblgasi pensiun.

2.4.3 Ekuitas
Menurut (SAK ETAP, 2012) ekuitas didefinisikan bahwa nilai yang tersisa
dari kepentingan pemilik dalam sebuah perusahaan, setelah semua kewajiban di
kurangin. Terdapat ekuitas pemengang saham untuk perseroan terbatas dan
ekuitas pemilik untuk kepemilikan perseorangan.
2.4.4 Penghasilan
Jumlah uang yang berasal dari pendapatan bisnis. (SAK ETAP, 2012)
peningkatan aset dan penurunan kewajiban dapat yang disebabkan oleh penyedia
layan merupakan definisi dari penghasilan. Terdapat pengertian lain dalam arti
penghasilan sebagai berikut:
1.

Pendapatan
Penghasilan yang didapatkan dari atas penjualan produk dan layanan ke

pelanggan, serta kegiatan lainnya seperti investasi.
2.

Keuntungan
Berdasarkan efisien perusahaan dengan pengeluaran dan pengelola biaya

operasionalnya. Jika laba meningkat di masa yag akan datang akan berhubungan
dengan aktiva atau pasiva karena keuntungan tersebut diakui sebagai penghasilan
pada dalam pelaporan laba rugi.
2.4.5 Beban
Terjadinya penurunan dalam laba akan menyebabkan penurunan nilai
ekuitas. Menurut SAK ETAP (2012) beban ialah sesuatu yang dikorbankan untuk
memperoleh pendapatan seperti beban penyusutan, beban gaji, dan beban sewa.
2.5

Pelaporan Akuntansi
Terdapat beberapa bagaian dalam laporan keuangan, yaitu:

1.

Neraca

2.

Laporan laba rugi komprehensif

3.

Laporan perubahan ekuitas

4.

Laporan arus kas

5.

Catatan atas laporan keuangan
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2.5.1 Laporan Posisi Keuangan
Pelaporan yang terdapat pada laporan tersebut terdapat harta perusahaan
yang terorgansasi, terdapat akun aktiva, pasiva dan ekuitas dalam menyampaikan
jumlah pos terdapat aktiva terwujud dan tidak berwujud, aktiva keuangan dan
inventasi yang perlu digunakan metode dalam ekuitas, persediaan, kas, utang
piutang usaha, dan kewajiban yang secara estimasi (SAK ETAP, 2012).
2.5.2 Laporan Laba Rugi Komprehensif
Penghasilan laba yang dapat ditukar menjadi nilai uang merupakan definisi
dari laba rugi komprehensif. Total penghasilan yang di peroleh perusahaan
dikurangi pada beban SAK ETAP (2012) ilah hasil dari pelaporan yang termaksud
item-item pendapatan dan beban yang diakui selama periode tersebut.
2.5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
Menurut (SAK ETAP, 2012) Dalam penyajian laporan perubahan ekuitas
total laba rugi secara keselurhan akan mengakibatkan prossedur akuntanssi dalam
pergantian estimasi akuntansi, dan terdapat perubahan antara kuantitas yag telah
dicatat pada pengguna baru ataupun penghujung masa dan perubahan tersebut
dapat timbu berdasarkan transaksi antara pemilik dan kapasitasnnya.
2.5.4 Laporan Arus Kas
Penyajian data pada arus kas terdapat keterangan yang menyerahkan
pengaturn pada penguna laporan keuangan untuk dijadikan bahan perbandingan
kinerja enstitas dalam kas dan setara kas, dengan menggunakan aliran dari kas.
(SAK ETAP, 2012). Laporan arus kas juga dapat memberikan hasil tentang
kondisi keuangan dan kinerja perushaan yang memunyai manfaat bagi sejumlah
besar pengguna untuk mengetahui informasi keuangan dan mengambil keputusan
dan strategi ekonomi oleh siapa saja yang tidak termasuk pada bagian penerima
laporan untuk memendapatan informasi berita tertentu. (Norkamsiah et al., 2017).
2.5.5 Catatan Atas Laporan Keuangan
Dalam penyediakan data dalam laporan akan berpengaruh pada pengaturan
yang membentuk laporan keuangan, kebijakan akuntansi dan penyampaian data
yang ada terdapat dalam SAK tersebut bukan merupakan bahan yang disajikan
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untuk melanjutkan ke tahap dalam laporan keuangan, data yang diakui lebih
relevan untuk mengetahui laporan keuangan (SAK ETAP, 2012). Saat Pelaporan
tersebut harus dapat dipahami, signifikan, materialitas, keahlian, akurat, dan
berkeseimbangann dengan updah dan fungsi atas penyajian.
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