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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi adalah mencatat atau input semua transaksi yang berkaitan 

dengan keuangan seperti pembelian, penjualan dan lainnya, yang dimana dari 

hasil catatan tersebut, dapat menghasilkan sebuah informasi bagi pengguna 

informasi tersebut. 

 

2.2 Sistem Pencatatan Akuntansi 

Arti sistem yakni prosedur rasional guna merancang komponen yang 

berhubungan satu dengan yang lainnya (L. James Havery).  

Karakteristik sistem yakni memiliki komponen, pengolah serta sasaran. 

Karakteristik bisa dibagi 8 bagian : 

1. Komponen Sistem (Components) yakni sistem terdiri elemen saling 

terikat. 

2. Batasan Sistem (Boundary) merupakan daerah yang membatasi antara 

suatu sistem dengan sistem lainnya. 

3. Lingkungan Luar Sistem (Environtment) yakni apapun di luar batas dari 

sistem yang mempengaruhi operasi sistem. 

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

5. Masukan dapat berupa maintance  input dan sinyal input. 

6. Keluaran Sistem (Output) yaitu hasil energi diolah dan diklasifikasikan 

menjadi keluaran yang bermanfaat. 

7. Pengolah Sistem (Process) Sebuah sistem bisa memiliki sebuah bagian 

pengolah atau sistem tersebut sebagai pengolahnya. 
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2.3 Definisi Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah hasil dari catatan laporan keuangan yang 

dimana hasil akhirnya harus seimbang atau balance, sehingga dapat menunjukkan 

kondisi keuangan dari perusahaan tersbut apakah baik-baik saja atau ada kendala, 

dan merupakan gambaran dari hasil kinerja perusahaan. 

Laporan keuangan memiliki tujun yaitu memberikan sang pengguna 

informasi tentang informasi keuangan sehingga si pengguna informasi dapat 

mengetahui berapa mereka mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Berikut 

jenis laporan keuangan : 

1. Laporan Posisi Keuangan 

 Laporan keuangan suatu entitas yang melaporkan tentang aset, liabilitas 

serta ekuitas entitas pada suatu periode akuntansi guna menunjukkan 

posisi keuangan entitas tersebut. 

2. Laporan Perubahan Modal 

 Menunjukkan informasi tentang perubahan modal. 

3. Laporan Laba Rugi 

 Menunjukkan berapa keuntungan atau kerugian yang diperoleh 

perusahaan. 

4. Catatan atas Laporan Keuangan 

 Catatan yang meliputi hal-hal yang lebih lengkap mengenai laporan 

keuangan. 

 

2.4 Sistem Informasi Akuntansi 

2.4.1  Pengertian Sistem 

Sistem merupakan kumpulan dari beberapa elemen bisa berwujud benda 

ataupun metode yang bekerja sama demi mencapai tujuan. 

2.4.2  Pengertian Informasi 

Informasi merupakan fakta yang dikumpulkan menjadi sebuah data yang 

akurat dan mampu menjadi bermanfaat serta bisa digunakan oleh pihak manapun 

yang memerlukan informasi tersbut. 
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Informasi memiliki beberapa fungsi, contohnya untuk menambah 

pengetahuan bagi pengguna informasi sehingga mereka bisa menentukan solusi 

apa yang mereka pilih dalam mengatasi masalah atau kondisi yang mereka alami. 

2.4.3  Pengetian Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem pada perusahaan yang mengumpulkan beberapa data keuangan 

menjadi satu hingga menghasilkan suatu laporan. 

Fungsi dari sistem informasi akuntansi itu sendiri untuk usaha yakni: 

1. Meningkatkan efisiensi kerja pada bagian keuangan. 

2. Kulitas yang menjadi meningkat, dan biaya produk serta jasa menjadi 

berkurang. 

3. Menyediakan informasi yang tepat dan terpercaya. 

4. Meningkatkan kemampuan untuk mengambil suatu keputusan. 
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