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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengertian Akuntansi 

    Sumber utama yang bisa kita jadikan pedoman untuk mengetahui apa itu 

akuntansi,  yaitu; 

1.  American Accounting Association (AAA). Berdasarkan AAA, akuntansi 

adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi 

ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan 

yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. 

2. America Institute of Certified Public Accountants (AICPA), akuntansi adalah 

seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam 

satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat 

finansial dan penafsiran hasil-hasilnya. 

 

Tujuan Utama akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan untuk 

digunakan dalam pengambilan keputusan. Tujuan ini dicapai dengan 

mengeluarkan laporan keuangan. Laporan keuangan haruslah merupakan laporan 

yang serba guna karena pemakai laporan keuangan berbeda-beda maka 

pendekatan yang paling baik dalam penyusunan laporan keuangan adalah 

berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. (Goenawan, Marlina, 

& Anwar, 2012). 

 

 Sedangkan fungsi dari akuntansi itu sendiri ialah menciptakan sebuah 

informasi pelaporan akuntansi yang diperoleh berdasarkan hasil kinerja karyawan 

yang nantinya sebagai acuan pemilik dalam penilaian dan pengambilan kebijakan 

mengenai kegiatan perusahaan yang akan dijalankan maupun yang sedang 

berlangsung. 
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2.2 Sistem Pencatatan Akuntansi 

Istilah sistem sering digunakan dalam berbagai bidang sehingga makna 

yang tersirat pun akan berbeda sesuai dengan bidangnya. Pengertian sistem,  yaitu 

merupakan rangkaian dari bagian – bagian yang saling berhubungan dan saling 

berpengaruh satu sama lain yang dikoordinasikan untuk melaksanakan 

seperangkat tujuan tertentu. (Daud & Windana, 2014) 

       Adapun karakteristik dari sistem menurut (Ermatita, 2016) yaitu: 

1..      Komponen Sistem (Components) yaitu sistem terdiri atas elemen yang 

saling terikat. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu 

bentuk subsistem. 

2.         Batasan Sistem (Boundary) yaitu ruang lingkup sistem merupakan daerah 

yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan 

lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem 

dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. 

3.   Lingkungan Luar Sistem (Environtment) yaitu lingkungan luar sistem 

adalah bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem 

yang mempengaruhi operasi sistem tersebut. 

4.         Masukan Sistem (Input) yaitu energi dimasukkan ke dalam sistem disebut 

masukan sistem, yang dapat berupa pemeliharaan (maintenance input) 

dan sinyal (signal input). 

5.        Keluaran Sistem (Output) Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem 

yang lain. Seperti contoh sistem informasi, keluaran yang dihasilkan 

adalah informasi, di mana informasi ini dapat digunakan sebagai 

masukan untuk pengambilan keputusan atau hal-hal lain yang merupakan 

input bagi subsistem lain. 

6.       Pengolah Sistem (Process) Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses 

yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. 

2.3 Definisi Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan perangkat khusus yang digunakan dalam 

mengevaluasi kinerja perusahaan, kinerja aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan 

Leni Mustika. Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi pada Ayu Laundry. 
UIB Repository©2020



8 

 

                                        Universitas Internasional Batam 

aktivitas pendanaan. Salah satu sumber informasi yang dapat digunakan adalah 

dengan menganalisis rasio laporan keuangan adalah dengan menganalisa rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas (Riswan & 

Kesuma, 2014) 

 Fungsi dari laporan keuangan yakni untuk memudahkan pemilik usaha dalam 

melihat pembukuan keuangan dari transaksi-transaksi yang terjadi disuatu 

perusahaan. Pada dasarnya laporan keuangan dipergunakan oleh semua 

perusahaan maka dari itu laporan keuangan pada perusahaan yang baik akan 

memiliki laporan kuangan yang jelas, akurat dan sesuai dengan standarisasi 

akuntansi. Adapun tujuan laporan keuangan adalah memberikan sebuah informasi 

keuangan tentang perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang diberikan 

pada pihak yang bersangkutan penilaian kinerja keuangan kepada perusahaaan 

pada pihak usaha. Berikut beberapa jenis laporan keuangan : 

1. Laporan Posisi Keuangan 

Laporan posisi keungan atau bahasa lainnya balance sheet. Yang 

menyediakan informasi mengenai daftar akun seperti asset, ekuitas dan 

liabilitas yang membuat infromasi tersebut dapat membantu pemilik usaha, 

investor atau pihak pihak lain (Kieso et al., 2011) 

2. Laporan Perubahan Modal 

Laporan yang memuat ikhtisar atas perubahan modal yang diinvetasikan 

untuk modal kegiatan usaha perusahaan selama periode akuntansi berjalan. 

Dalam menyajikan sebuah laporan perubahan modal perlu dukunggan dari  

beberapa akun akun antara lain akun modal, laba/rugi serta akun prive 

(Homgren et al., 2009) 

3. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi memuat hasil dan biaya yang dialokasikan dalam usaha, 

sehingga mampu menunjukan hasil kinerja perusahaan selama periode yang 

diinginkan. Manfaat dari laporan ini ialah sebagai alat ukur kinerja 

perusahaan yang membuktikan perusahan sudah berjalan stabil atau belum 

(Kieso et al., 2011) 

4. Catatan atas Laporan Keuangan 
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Mencatat segala informasi tambahan yang diperoleh sehingga dapat 

dimasukan didalam laporan keuangan, serta dapat memberikan informasi yang 

lebih akurat kepada pihak pihak yang bersangkutan. (IAI et al, 2009) 

2.4 Sistem Informasi Akuntansi 

2.4.1 Pengertian Sistem 

Sistem merupakan unsur yang berhubungan dalam mempermudah sebuah 

informasi. Unsur yang terdapat dalam sistem saling berhubungan satu sama lain 

untuk memudahkan arus informasi agar dicapai suatu tujuan bersama. Sebuah 

sistem pasti memiliki keterikatan dalam satu kesatuan yaitu untuk menghasilkan 

data yang efisien dan terpercaya. Sistem yang dibuat memiliki keharusan dibuat 

dengan baik dan sesuai dengan ketetapan yang ada dalam usaha tersebut 

(Ermatita, 2016). 

Sistem informasi akuntansi juga bisa diartikan sebagai satu kumpulan atau 

lebih yang saling berkaitan dalam berinteraksi guna mencapai satu tujuan yang 

sama, Romney dan Steinbard (2012:24).  

2.4.2 Pengertian Informasi 

Informasi merupakan kumpulan fakta berdasarkan data data yang dilakukan 

dengan berbagai cara, sehingga fakta yang diperoleh akurat bagi si penerima 

(Turban, Rainer, & Potter, 2001:17). Informasi dalam sebuah perusahaan 

merupakan hal yang sangat mempengaruhi dalam kelangsungan usaha tersebut. 

Akibat kurangnya dari informasi yang diperoleh perusahaan dalam waktu tertentu, 

perusahaan akan mengalami ketidakmampuan mengontrol kualitas dari karyawan 

yang pada akhirnya perusahaan tersebut akan mengalami kekalahan dalam dunia 

usaha.  

Sebuah informasi sangat membantu bagi sipemilik dalam pengambilan 

keputusan jika kualitas dari suatu informasi itu akurat. Dikatakan akurat dalam 

sebuah informasi apa bila tepat waktu dan relevan, jika informasi tersebut lambat 

di kasi maka informasi tersebut tidak akan mempunyai nilai lagi. Relevan berarti 

informasi mempunyai manfaat bagi sipengguna. Bermanfaat berarti informasi 

yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan (Jogiyanto, 2010). 
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2.4.3  Sistem Informasi Akuntansi  

Setiap Sistem informasi akuntansi merupakan proses pencatatan serta 

pelaporan informasi keuangan yang diberikan pada bidang usaha (Sukasto, 

Setiawan, & Rostianingsih, 2017). 

Sistem akuntansi yang diterapkan didalam perusahaan sangat rumit 

disebabkan sistem yang dirancang untuk suatu organisasi bisnis akibat dari adanya 

perbedaan kebutuhan akan informasi oleh manajer, bentuk dan jalan transaksi 

laporan keuangan memiliki fungsi sebagai penghasil informasi dan memproses 

data untuk menjadi sebuah data yang bisa digunakan dalam manajemen dalam 

mengoprasikan bisnis. Sistem diharapkan mampu membantu pelaku usaha dalam 

mengambil keputusan serta dalam operasional dalam sebuah perusahaan sehingga 

pelaku usaha bisa mencapai tujuan yang diharapkan. 

Kegunaan sistem informasi akuntansi pada usaha yaitu: 

1. Penyediaan laporan yang tepat sehingga mampu melaksanakan kegiatan 

secara efektif 

2.      Peningkatan nilai serta pengurangan biaya produksi 

3. Peningkatan yang tepat pada usaha  

4. Peningkatan dalam mengambil keputusan 
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