
5 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian sistem informasi akuntansi pernah dilakukan oleh Nana 

Pandiawan (2015), Agustinus Widoyoko (2016), Wendri Tenardi, dkk., (2013), 

Defiana Irnama Sari (2011), dan Michael Tandiono (2013). 

 Nana Pandiawan (2015) melakukan penelitian sistem pelaporan keuangan 

di MyGadged Store menggunakan YII Framework. Laporan keuangan yang dibuat 

yaitu laporan penjualan, laporan pembelian, laporan persediaan barang, laporan 

hutang dagang, jurnal umum, laporan rugi-laba, laporan perubahan modal, dan 

laporan neraca. 

Agustinus Widoyoko (2016) membuat sistem informasi akuntansi laporan 

keuangan pada Jogja Web Center. Laporan yang dibuat yaitu laporan jurnal, 

laporan buku besar, laporan neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal. 

Wendri Tenardi, dkk., (2013) membuat sistem informasi keuangan pada 

sekolah ST. Agatha. Laporan yang dibuat yaitu laporan jurnal umum, laporan 

buku besar, laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas.  

Defiana Irnama Sari (2011) membuat sistem informasi keuangan berbasis 

web pada UD.Saputra Jaya. Meliputi laporan jurnal, jurnal umum, transaksi 
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penjualan, transaksi pembelian. 

Michael Tandiono (2013) Pembuatan sistem informasi akuntansi pada 

distributor ice cream dan snack „x‟ berbasis desktop. Laporan keuangan yang 

dibuat yaitu form jurnal koreksi, laporan laba rugi, neraca, aliran kas, perubahan 

modal, buku besar. 

Pada penelitian yang akan di usulkan yaitu membangun aplikasi laporan 

keuangan pada Agen Pos Karang Jambe. Laporan keuangan yang dibuat yaitu 

laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas. 

Perbandingan antara penelitian sistem informasi akuntansi yang pernah 

dibuat dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Data Penelitian yang Berhubungan dengan Sistem 

Informasi Akuntansi 

PENELITIAN LOKASI LAPORAN  

Nana Pandiawan 

(2015) 

MyGadged Store - laporan penjualan 

- laporan pembelian  

- laporan persediaan barang 

- laporan hutang dagang 

- jurnal umum 

- laporan rugi-laba 

- laporan perubahan modal 

- neraca 

Agustinus 

Widoyoko 

(2016) 

Jogja Web Center - Laporan Jurnal 

- Laporan buku besar 

- Laporan neraca  

- Laporan rugi laba 

- Laporan perubahan modal 

Wendri Tenardi, 

dkk., (2013) 

Sekolah ST. Agatha - Laporan Jurnal umum 

- Laporan Buku besar 

- Laporan Neraca 

- Laporan Laba rugi 

- Laporan perubahan ekuitas 

Defiana Irnama 

Sari (2011) 

UD. Saputra Jaya - laporan jurnal 

- jurnal umum 

- transaksi penjualan 

- transaksi pembelian  
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Michael 

Tandiono 

(2013) 

Distributor Ice Cream dan 

Snack „x‟ 
- Form jurnal koreksi 

- Laporan laba rugi 

- Laporan neraca 

- Laporan aliran kas  

- Laporan perubahan modal 

- Laporan buku besar 

Penelitian yang 

dilakukan 

Agen Pos Karang Jambe - Laporan jurnal umum 

- Laporan buku besar 

- Laporan neraca saldo 

- Laporan laba rugi 

- Laporan perubahan modal 

- Laporan neraca 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Agen Pos Karang Jambe 

 Agen Pos Karang Jambe adalah agen pos diibaratkan anak cabang dari 

PT.Pos Indonesia. Agen pos juga dapat dikatakan merupakan cabang dari PT.POS 

Indonesia, lahirnya agen pos menandakan era pos yang lebih moderen dan lebih 

pintar dalam membaca kebutuhan pasar dewasa ini.dengan keberadaan cabang 

agen pos diharapkan titik pos keagenan dapat semakin luas dan berkembang, 

sehingga dapat memberikan income atau pendapatan bagi perusahaan dan 

memberikan kesejahteraan bagi para insan pos Indonesia. 

Proses bisnis pada Agen Pos Karang Jambe menggunakan proses binis 

agen pos pusat dengan menerapkan sistem modal dan fee untuk mendapatkan 

income (penghasilan masuk) dengan menjual produk jasa pengiriman seperti 

pengiriman barang, dokumen dan surat. Dengan adanya transaksi tersebut di 

kembangkan lagi sistem pencatatan keuangan. Dari setiap transaksi di cetak dalam 
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pembukuan. Dalam sistem ini terdiri dari beberapa akun akuntansi yaitu aktiva 

lancar, aktiva tetap, pendapatan, ekuitas, kewajiban, biaya-biaya. Setelah dicatat 

akan menjadi laporan keuangan diantaranya laporan jurnal umum, laporan buku 

besar, neraca saldo, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan 

neraca. 

2.2.2 Sistem Informasi 

 Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung oprasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Jogiyanto, 2005). 

2.2.3 Sistem Informasi Akuntansi 

  Sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan mengolah data transaksi 

serta mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pengambil keputusan. 

Sistem informasi akuntansi terdiri atas dokumen bukti transaksi, alat-alat 

pencatatan, lapora-laporan, dan prosedur-prosedur yang digunakan perusahaan 

untuk mencatat transaksi-transaksi serta melaporkan hasi-hasilnya. Perancangan 

suatu sistem informasi akuntansi meliputi tiga tahapan. Pertama, mengenal 

dokumen bukti transaksi yang digunakan perusahaan, baik mengenai banyaknya 

maupun jumlah-jumlah rupiahnya, serta data penting lain yang berkaitan dengan 

transaksi perusahaan. Kedua, mengelompokkan dan mencatat data yang tercantum 
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dalam dokumen bukti transaksi kedalam catatan-catatan akuntansi. Ketiga, 

meringkas informasi yang tercantum dalam catatan-catatan akuntansi menjadi 

laporan-laporan untuk manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (Al 

Haryono Jusup ,2011). 

2.2.4 Akuntansi 

  Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, 

mengolah data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada para 

pengambil keputusan. Akuntansi adalah “bahasa bisnis” karena dengan akuntansi 

sebgian besar informasi bisnis dikomunikasikan. 

  Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi. Akuntansi 

merupakan proses yang meliputi (1) pencatatan, (2) penggolongan, (3) 

peringkasan, (4) pelaporan, dan (5) penganalisisan data keuangan dari suatu 

entitas. Kegiatan pencatatan dan penggolongan adalah proses yang dilakukan 

secara rutin dan berulang-ulang setiap kali terjadi transaksi keuangan. Sedangkan 

kegiatan pelaporan dan penganalisisan biasanya hanya dilakukan pada waktu 

tertentu (Al Haryono Jusup ,2011). 

2.2.5 Neraca 

Neraca atau sering disebut juga laporan posisi keuangan adalah suatu daftar 

yang menggambarkan aset (harta kekayaan), kewajiban, dan modal (ekuitas) yang 

dimiliki oleh suatu entitas (perusahaan) pada suatu saat tertentu. 
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Judul suatu neraca terdiri atas (1) nama entitas atau perusahaan, (2) nama 

laporan (dalam hal ini neraca), dan (3) tanggal neraca. Badan atau isi laporan 

terdiri atas tiga bagian yaitu aset, kewajiban, modal. Hal yang paling penting 

diperhatikan dalam laporan ini ialah bahwa jumlah aset selalu sama dengan 

jumlah kewajiban ditambah modal. Keseimbangan ini biasanya digambarkan 

sebagai suatu persamaan akuntansi, yaitu suatu persamaan yang menunjukkan 

bahwa jumlah semua aset atau sumber-sumber yang tercantum pada sisi kiri 

adalah berasal dari kreditur dan pemilik yang tercantum pada sisi kanan. 

Sebaliknya jumlah kontribusi kreditur dan pemilik harus sama dengan jumlah aset 

perusahaan. Hubungan ini dapat dilihat pada persamaan(2.1) (Al Haryono 

Jusup ,2011). 

ASET = KEWAJIBAN + MODAL  ………………(2.1) 

Keterangan: 

Aset : Sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasa dinyatakan 

dalam satuan uang. 

Kewajiban : Hutang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa 

pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang. Dengan kata lain, kewajiban 

merupakan tagihan para kreditur kepada perusahaan. 

Modal (ekuitas) : Dicantumkan dalam neraca dibawah kewajiban. Modal pada 

hakikatnya merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan(aset) perusahaan. 



11 

 

 

 

Besarnya hak pemilik sama dengan aset bersih perusahaan, yaitu selisih antara 

aset dan kewajiban. Dengan demikian jumlah modal merupakan sisa yaitu hak 

atas sisa aset setelah dikurangi kewajiban kepada para kreditur. 

2.2.6 Laporan Laba Rugi 

Laporan Laba Rugi disusun dengan maksud untuk menggambarkan hasil 

operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan Laba Rugi 

menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya 

mencapai tujuannya. Hasil operasi perusahaan diukur dengan membandingkan 

antara penghasilan perusahaan dengan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh 

penghasilan tersebut. Apabila penghasilan lebih besar daripada beban, perusahaan  

dinyatakan memperoleh laba dan bila terjadi sebaliknya(penghasilan lebih kecil 

daripada beban) maka perusahaan menderita rugi (Al Haryono Jusup ,2011). 

Laporan laba rugi harus diberi judul, yang terdiri atas: nama perusahaan , 

nama laporan (dalam hal ini “laporan laba rugi”), dan periode laporan. Isi laporan 

laba rugi terdiri atas tiga komponen pokok, yakni penghasilan, beban, dan laba 

atau rugi (Al Haryono Jusup ,2011). 

Penghasilan adalah aliran penerimaan kas atau aset lain yang diterima dari 

konsumen sebagai hasil penjualan barang atau pemberian jasa. 

Beban adalah beban perolehan aset yang dikonsumsi atau jasa yang 

digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Beban meliputi beban yang 
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timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa (expenses) dan 

kerugian (losses) (Al Haryono Jusup ,2011).  

 

 


