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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dari penelitian yang dilakukan Spremic & Jakovic 

(2012)  di dapatkan data yang menyatakan 86% perusahaan 

membutuhkan sistem informasi bagi perusahaan mereka. Hal 

ini dikarenakan sistem informasi sudah terbukti dapat 

meningkatkan efektifitas perusahaan yang berdampak pada 

semakin cepatnya perkembangan sebuah perusahaan. 

Menurut  Diamond & Khemani (2006) keuangan yang 

tidak terkontrol dapat mengakibatkan penumpukan besar 

tunggakan dan pinjaman barlebih. Hal ini merupakan 

dampak negatif yang perlu dihindarkan. Oleh sebab itu 

dibuatlah pelaporan keuangan untuk mempermudah 

perencanaan anggaran, serta pengawasan dan kontrol. 

Tidak hanya itu, laporan keuangan juga membutuhkan data 

yang akurat. Maka dari itu sistem informasi akuntansi 

hadir untuk memecahkan masalah dengan membantu membuat 

laporan keuangan dengan menyajikan data yang akurat. 

Dalam penelitian yang dilakukan Noui & Mensi (2013) 

dikatakan bahwa semakin kompleks sistem informasi 

akuntansi pada sebuah perusahaan maka akan semakin besar 

dampaknya bagi kinerja sebuah perusahaan. Kesimpulan ini 

didasarkan dari analisis ribuan data, namun sayangnya 
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dalam jurnal ini tidak dibahas kriteria sistem informasi 

akuntansi kompleks seperti apa yang dapat mempenaruhi 

kinerja perusahaan. 

Sedikit berbeda dengan Noui & Mensi (2013), dalam 

penelitian ini dianalisis sistem informasi akuntansi 

seperti apa yang akan meningkatkan kualitas perusahaan. 

Pada jurnal yang di tuliskan  Sacer & Oluic (2013) ini 

dikatakan bahwa sistem informasi akuntansi yang baik 

akan menyajikan data yang konsekuen. 

Penelitian yang dilakukan  Grande, et al. (2011) 

adalah melihat dampak dari sistem informasi akuntansi. 

Hasil penelitiannya sistem informasi akuntansi dapat 

meningkatkan produktivitas perusahaan, dengan adanya 

penelitian ini diharapkan lebih banyak orang yang 

merealisasikan pembuatan sistem informasi akuntansi. Hal 

ini dikarenakan kelangkaan karya yang berhubungan dengan 

akuntansi dan sistem informasi. 

Menurut  Alsharayri (2012) sistem informasi 

akuntansi di Rumah Sakit Swasta Yordania sangat membantu 

pengelolaan keuangan. Namun pada penelitian ini 

diketahui bahwa banyak pengguna yang kesulitan untuk 

menggunakan sistem ini dikarenakan tampilannya yang 

terlalu rumit dan tidak disesuaikan dengan kemampuan 

penggunanya. Sistem ini memiliki fungsionalitas untuk 
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pengelolaan akun, entri data pemasukan dan pengeluaran 

dan pelaporan keuangan akhir. 

Pada penelitian lain disebutkan oleh Kosarkoska 

(2010) bahwa sistem informasi akuntansi sudah menjadi 

tren pada pelaporan keuangan global. Penelitian ini 

terlalu fokus pada manajemen sistem sehingga 

permasalahan pada pengguna kurang diperhatikan sehingga 

sistem ini kurang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada 

sistem ini terdapat pengelolaan akun, fungsionalitas 

untuk entri data pemasukan dan pengeluaran dan laporan 

keuangan akhir tanpa adanya entri penesuaian. 

Menurut Kurniawati (2011) laporan laba rugi, 

laporan perubahan modal dan neraca saldo adalah tiga hal 

penting dalam akuntansi. Namun sangat di sayangkan dalam 

penelitiannya tidak menyediakan fungsionalitas untuk 

penyesuaian, padahal pada penerapannya akuntansi selalu 

memerlukan penyesuaian. 

Dalam penelitiannya Hidayat & Sugiarto (2012) 

menyebutkan bahwa sistem informasi akuntansi dalam 

sebuah perusahaan sangatlah penting untuk menghasilkan 

laporan keuangan. Penelitian ini terlalu fokus untuk 

menghasilkan laporan keuangan, sehingga tidak ada 

fungsionalitas untuk menampilkan buku besar.  
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Dari ulasan tentang sistem informasi akuntansi yang 

ada penulis berusaha membuat sistem informasi akuntansi 

yang memiliki kelengkapan fungsionalitas. Sehingga 

diharapkan nantinya sistem informasi ini akan 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi perusahaan. 

Berikut adalah tabel perbandingan antar beberapa 

aplikasi yang telah dijelaskan di atas : 

 

Tabel II.1 Perbandingan kelebihan  sistem 

No Pembanding 
 Kurniawati 

(2011) 

Hidayat & 

Sugiarto 

(2012) 

Charoline 

Theresia 

Linawati 

1 

Fungsi 

pengelolaan 

akun 
✔ ✔ ✔ 

2 

Fungsi 

tambah 

transaksi 

pemasukan 

dan 

pengeluaran 

✔ ✔ ✔ 

3 

Fungsi 

tambah 

transaksi 

jurnal 

penyesuaian  

X ✔ ✔ 

4 Fungsi 

tampil dan 

cetak Jurnal  

X ✔ ✔ 

5 Fungsi 

tampil dan 

cetak Buku 

Besar 

X X ✔ 
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6 Fungsi 

tampil dan 

cetak 

laporan laba 

rugi 

✔ ✔ ✔ 

7 Fungsi 

tampil dan 

cetak  

laporan 

Perubahan 

Modal 

✔ ✔ ✔ 

8 Fungsi 

tampil dan 

cetak Neraca 
✔ ✔ ✔ 

  


