
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan pengulangan (replikasi) dari 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penulis mengambil 2 (dua) referensi 

penelitian yang menurut penulis relevan dengan penelitian yang akan dilakukan,   

diantaranya oleh: 

1. Roni Kartiwa (2004) 

 Judul penelitian : Peranan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Pengolahan 

Data Elektronik Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal 

Perkreditan (Studi kasus pada PT BTPN Pusat Bandung). 

 Tempat penelitian : PT BTPN Pusat, Jalan Otto Iskandardinata No.392 

Bandung. 

 Metode statistik : Statistik Non Parametrik 

 Hasil penelitian : Peranan sistem informasi akuntansi berbasis pengolahan 

data elektronik dalam menunjang efektivitas pengendalian internal 

perkreditan menunjukkan hasil sebesar 92,55%. Hal ini menunjukkan 

bahwa sistem informasi akuntansi berbasis pengolahan data elektronik 

sangat berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal 

perkreditan. 

2. Wiarpina (2005) 

 Judul penelitian : Manfaat Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Berbasis 

Electronic Data Processing (EDP) Dalam 

Meningkatkan Efektivitas Manajemen Kas (Studi kasus 

pada Departemen Teknik Geologi, FIKTM-ITB). 

 Tempat penelitian : Departemen Teknik Geologi, Fakultas Ilmu Kebumian 

dan Teknologi Mineral-Institut Teknologi Bandung 

(FIKTM-ITB). 

 Metode statistik : Statistik Non Parametrik 

 Hasil penelitian :  



 
 

(1) Pelaksanaan sistem informasi akuntansi keuangan berbasis EDP di 

Departemen Teknik Geologi, FIKTM-ITB telah memadai. Hal itu 

didukung dengan tercapainya unsur sistem informasi akuntansi dan 

penerapan EDP yang diterapkan hampir di semua bagian di dalam 

organisasi. 

(2) Tercapainya efektivitas manajemen kas. Hal ini terbukti dengan 

tercapainya hampir semua realisasi anggaran yang berada di atas 

kriteria organisasi, yaitu sekitar 85% sampai 100%. 

(3) Sistem informasi akuntansi keuangan berbasis EDP bermanfaat dalam 

meningkatkan efektivitas manajemen kas. Berdasarkan hasil 

pengolahan data kuesioner, penulis mendapatkan hasil 96%. 

Perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah:  

 Judul penelitian : Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Berbasis 

Electronic Data Processing (EDP) Terhadap Kualitas Informasi (Survei 

pada PT Equity Life Indonesia Cabang Cirebon). 

 Tempat penelitian : Kantor Cabang PT Equity Life Indonesia, Jalan Kartini 

No.30 Cirebon. 

 Metode statistik : Statistik Non Parametrik 

 Metode Penelitian : Deskriptif  

Penulis menggunakan variabel penelitian yaitu sistem informasi akuntansi 

berbasis Electronic Data Processing (X) dan kualitas informasi (Y). Menurut 

penulis, sistem informasi akuntansi yang dilaksanakan oleh sektor swasta 

(perusahaan), umumnya perusahaan yang telah go public, tidak jauh berbeda 

dengan sektor pemerintah karena sistem yang diterapkan perusahaan telah 

terintegrasi satu sama lain antara cabang dengan pusat. Selain itu, informasi yang 

dihasilkan dapat lebih berkualitas dengan dilibatkannya penggunaan teknologi 

komputer dalam memproses data menjadi informasi yang berguna bagi para 

pemakainya. Atas dasar itu penelitian ini dilakukan agar dapat menambah 

pengetahuan mengenai keterkaitan yang lebih mendalam atas penelitian 



 
 

sebelumnya (Wiarpina dan Kartiwa), terletak pada variabel yang hanya mencakup 

efektivitas manajemen kas dan efektivitas pengendalian internal perkreditan saja.   

 

2.2 Kajian Teoritis 

2.2.1    Pengertian Pengaruh 

Pengertian pengaruh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 664) 

adalah: 

“Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.” 

Menurut Komaruddin (1987: 79) dalam Kamus Riset, yaitu: 

 “Pengaruh (effect) adalah hasil yang diperoleh oleh suatu kegiatan.” 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

pengaruh adalah hasil yang ditimbulkan oleh suatu aksi atau daya sehingga 

membentuk suatu kondisi dimana hasil tersebut bergantung pada aksi atau daya 

yang diberikan pada sesuatu (orang, benda). 

 

2.2.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Dalam mengambil keputusan, manajemen harus benar-benar 

mempertimbangkan keputusan yang akan diambil atau kebijakan-kebijakan yang 

akan diterapkan dalam perusahaan. Dalam mencapai tujuan perusahaan agar 

pelaksanaannya efektif dan efisien, keputusannya pun harus lebih akurat. 

Keakuratan tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan yaitu informasi yang 

berkualitas. Informasi tersebut diorganisasikan dalam suatu sistem infomasi 

akuntansi yang baik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan kata lain sistem 

informasi akuntansi memegang peranan penting dalam mencapai tujuan 

perusahaan. 

 

 

 

 

 



 
 

2.2.2.1 Pengertian Sistem  

Terdapat beberapa pengertian mengenai sistem, diantaranya yang telah 

diungkapkan oleh para ahli sebagai berikut: 

1. Menurut Romney dan Steinbart (2003: 9):  

“A system is a set of two or more interrelated components that interact to 

achieve a goal. Systems are almost always composed of smaller subsystems, 

each performing a specific function supportive of the larger system.” 

2. Menurut Mulyadi (2001: 2) yaitu: 

“Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan 

satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai 

tujuan tertentu.” 

3. Menurut Nugroho Widjajanto (2003: 2):  

“Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling 

berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan yaitu 

input, proses, dan output.” 

Jadi, suatu sistem harus memiliki tiga unsur, yaitu input, proses, dan 

output. Input merupakan penggerak atau pemberi tenaga untuk mengoperasikan 

suatu sistem. Proses adalah aktivitas yang mengubah input menjadi output. Output 

adalah hasil operasi. Dalam pengertian sederhana, output berarti yang menjadi 

tujuan, sasaran, atau target pengorganisasian suatu sistem. 

Dari pengertian mengenai sistem tersebut, penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa pengertian sistem adalah kumpulan dari unsur sumberdaya 

(sub sistem) yang saling berhubungan satu sama lain, artinya memiliki 

ketergantungan antara berbagai sub sistem yang dikembangkan dalam kegitan 

input-process-output untuk mencapai tujuan tertentu dalam melaksanakan 

aktivitas perusahaan. 

  

2.2.2.2 Pengertian Sistem Informasi 

Pengertian sistem informasi menurut Nash dan Robert yang 

dialihbahasakan oleh La Mijdan dan Azhar Susanto (2001: 29-30) sebagai 

berikut: 



 
 

“1.Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat, 

teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang dimaksudkan untuk 

menata jaringan komunikasi yang penting, mengolah transaksi-transaksi 

tertentu yang rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan 

ekstern serta menyediakan informasi sebagai dasar pengambilan 

keputusan yang tepat. 

2. Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi memiliki tujuan di 

samping untuk menyediakan informasi yang dapat membantu 

pengambilan keputusan manajemen dalam operasi sehari-hari juga untuk 

menyediakan informasi yang layak bagi pihak luar perusahaan.” 

 

2.2.2.3 Pengertian Akuntansi 

Pengertian akuntasi seperti yang diberikan oleh Komite Terminologi dari 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) adalah sebagai 

berikut: 

“Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan 

pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dalam satuan mata uang, 

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian, yang paling tidak sebagian 

di antaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya 

menginterpretasikan hasilnya.” 

 

Definisi akuntansi menurut Estes yang dialihbahasakan oleh Nugroho 

Widjajanto (2001: 3): 

“Akuntansi adalah aktivitas yang menyediakan informasi, biasanya 

bersifat kuantitatif dan seringkali disajikan dalam satuan moneter, 

untuk pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian sumber 

daya dan operasi, mengevaluasi prestasi dan pelaporan keuangan 

kepada para investor, kreditor, instansi lain yang berwenang serta 

masyarakat.” 

 

American Accounting Association (AAA) mendefinisikan akuntansi 

sebagai: 

“Proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi 

ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan 

yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi 

tersebut.” 



 
 

Definisi ini mengandung beberapa pengertian, yakni: 

1. Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, 

dan pelaporan informasi ekonomi. (Bagian ini menjelaskan tentang kegiatan 

akuntansi). 

2. Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna 

dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang 

bersangkutan. (Segi kegunaan dari akuntansi). 

Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi (economic 

information) dari suatu kesatuan ekonomi (economic entity) kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan. Dalam buku ini yang dimaksud dengan kesatuan ekonomi 

adalah badan usaha (business enterprise). Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh 

akuntansi berguna bagi pihak-pihak di luar perusahaan. 

Untuk menghasilkan informasi ekonomi, perusahaan perlu menciptakan 

suatu metode pencatatan, penggolongan, analisis, dan pengendalian transaksi serta 

kegiatan-kegiatan keuangan, kemudian melaporkan hasilnya. Kegiatan akuntansi 

meliputi: 

1. Pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan 

keputusan. 

2. Pemrosesan data yang bersangkutan kemudian pelaporan informasi yang 

dihasilkan.  

3. Pengkomunikasian informasi kepada pengguna laporan. 

Kegiatan-kegiatan tadi perlu dirangkaikan dalam suatu sistem yang disebut sistem 

akuntansi (Soemarso: 1999). 

Menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

(1953), dalam Accounting Terminology Bulettin No.1: 

“Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a 

significant manner and in terms of money, transactions, and events, 

which are, in part at least of financial character and interpretting the 

result there of.” 

 



 
 

Definisi di atas mengartikan akuntansi sebagai suatu „seni‟ pencatatan, 

pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu, yang dinyatakan 

dalam uang, transaksi, dan peristiwa, paling tidak mengenai karakter keuangan 

dan penafsiran hasilnya. 

Sedangkan menurut AICPA, dalam APB Opinion No. 4 tahun 1970, 

akuntansi didefinisikan sebagai berikut: 

“Accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative 

information, primarily financial in nature, about economic entities, that 

is intended to be useful in making economic decisions, in making 

reasoned choices among alternative sources of actions.”  

AICPA merumuskan ulang pengertian akuntansi tahun 1953 melalui Accounting 

Principles Board (APB), mengingat berkembangnya cakupan bidang ilmu 

akuntansi. Akuntansi diartikan sebagai „aktivitas jasa‟ yang berfungsi untuk 

menghasilkan informasi yang bersifat angka, terutama tentang finansial, dari suatu 

unit entitas ekonomi, yang dimaksudkan untuk dapat berguna dalam pengambilan 

keputusan ekonomi, dalam menentukan pilihan yang dianggap memiliki dasar 

yang kuat dibandingkan jika kita mengambil pilihan yang lain. 

Perkembangan bisnis yang memasuki era informasi  menuntut perluasan 

pengertian akuntansi terus-menerus (Kaplan dan Norton: 1996). Warren (2004) 

mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: 

“Accounting is an information system that provides reports to various 

individuals or groups about economics activities of an organization or 

other entity.” 

Akuntansi diartikan sebagai suatu „sistem informasi‟. Sistem informasi 

merupakan bagian dari sistem bisnis keseluruhan di era informasi. Kesenjangan 

perolehan informasi (asymmetry information) dapat berakibat pada perubahan 

kesejahteraan orang banyak. Dengan demikian akuntansi dibutuhkan di setiap 

denyut bisnis di era informasi ini. 

Akuntansi menjadi semakin multidimensi dan dapat dilihat dari berbagai 

sisi perspektif. Belkaoui (1986), Sudibyo (1986), dan Harahap (2001) 

menjelaskan lebih jauh mengenai akuntansi yang dapat dipandang sebagai 

ideologi, bahasa, catatan historis, realitas ekonomi, sistem informasi, komoditi, 

pertanggungjawaban, dan teknologi. Menurut para ahli tersebut, dewasa ini 



 
 

akuntansi tidak sekedar menjadi alat pelaporan atau alat pengukuran kinerja atau 

alat pertanggungjawaban, melainkan menjadi dasar pemilihan strategi sebuah 

entitas. 

 

2.2.2.4 Manfaat Informasi Akuntansi 

Informasi akuntansi digunakan oleh pelbagai pengguna (users) dengan 

masing-masing kepentingannya, antara lain: 

1.  Pemilik dan Calon Pemilik (Investor) 

Memerlukan informasi untuk mengetahui hak-haknya yang akan 

diperoleh dari hasil operasi perusahaan dan dengan demikian dia dapat 

juga memutuskan untuk menambah modal yang ditanamkan atau 

menariknya. 

2.  Kreditor 

Informasi Akuntasi dapat digunakan untuk mengambil keputusan diberi 

atau tidaknya kredit yang diajukan oleh debitor serta berapa jumlah 

kredit yang dapat diberikan kepadanya. 

3.  Pemerintah 

Membutuhkan informasi keuangan dalam mengevaluasi pajak dan 

untuk mengetahui apakah perusahaan telah mematuhi peraturan-

peratutan yang berlaku atau tidak, misalnya sehubungan dengan upah 

minimum regional yang berlaku. 

4.  Karyawan/Federasi Buruh 

Membutuhkan informasi keuangan untuk menentukan kontrak-kontrak 

kerja, atau keputusan-keputusan lain yang diperlukan. 

5.  Manajer Perusahaan. 

Untuk melakukan evaluasi hasil operasi yang telah dilakukan dalam 

satu periode, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan 

statejik. 

 

 

 



 
 

2.2.2.5 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Terdapat beberapa definisi mengenai pengertian sistem informasi 

akuntansi yang telah dikemukakan oleh para ahli, antara lain dikemukakan oleh: 

Bodnar dan Hopwood (2004: 1), adalah sebagai berikut: 

“Accounting Information System (AIS) is a collection of resources, such 

as people and equipment, designed to transform financial and other data 

into information. This information is communicated to a wide variety of 

decision makers. AIS perform this transformation whether they are 

essentially manual systems or thoroughly computerized.” 

 

Sedangkan menurut Romney dan Steinbart yang dialihbahasakan oleh 

Fitriasari dan Kwary (2006: 473) bahwa: 

“Sistem informasi akuntansi adalah sumber daya manusia dan modal 

dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk: 

(1)Persiapan informasi keuangan, dan  

(2)Informasi yang diperoleh dari mengumpulkan dan memproses 

berbagai transaksi perusahaan.” 

 

Definisi mengenai sistem informasi akuntansi oleh Chusing yang 

dialihbahasakan oleh La Midjan dan Azhar Susanto (2001: 30): 

“Sistem Informasi Akuntansi merupakan seperangkat sumber daya 

manusia dan modal dalam suatu organisasi yang dibangun untuk 

menyajikan informasi keuangan yang diperoleh dari pengumpulan 

dan pemrosesan data keuangan.” 

 

Wilkinson (2000: 7) mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai 

berikut: 

“An Accounting Information System is a unified structure within an 

entity, such as a business firm, that employs physical resources and 

other components to transform economic data into accounting 

information, with the purpose of satisfying the information needs of a 

variety of users.” 

 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sistem informasi akuntansi merupakan proses mengumpulkan, 

menggolongkan, mengolah data transaksi, lalu menganalisis, dan 

dikomunikasikan hasilnya dalam bentuk laporan keuangan perusahaan. 



 
 

2. Pemakai informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi 

akuntansi adalah pihak dalam perusahaan, terutama manajemen dan 

pihak luar yang berkepentingan terhadap perusahaan. 

 

2.2.2.6 Unsur-unsur  Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney dan Steinbart (2003: 9):  

“An accounting information system (AIS) consists of: 

 People, 

 Procedures, 

 Data, 

 Software, 

 Information technology infrastructure.” 

Jadi Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari lima komponen: 

1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan 

berbagai fungsi. 

2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang 

dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data 

tentang aktivitas-aktivitas organisasi. 

3. Data tentang proses-proses bisnis organisasi. 

4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi. 

5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan 

pendukung (peripheral device), dan peralatan untuk komunikasi 

jaringan. 

 

2.2.2.7 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Berdasarkan American Accounting Association dalam Report of The 

Committee on Accounting and Information System, setiap sistem informasi 

akuntansi melaksanakan lima fungsi utama, yaitu:  

1) Pengumpulan data,  

2) Pemrosesan data, 

3) Manajemen data,  



 
 

4) Pengendalian data (termasuk security), dan  

5) Penghasil informasi. 

 

1) Pengumpulan Data 

Fungsi pengumpulan data terdiri atas memasukkan data transaksi melalui 

formulir, mensahkan serta memeriksa data untuk memastikan ketepatan dan 

kelengkapannya. Jika data bersifat kuantitatif, data dihitung dahulu sebelum 

dicatat. Jika data jauh dari lokasi pemrosesan, maka data harus ditransmisikan 

lebih dahulu. 

2) Pemrosesan Data 

Pemrosesan data terdiri atas proses pengubahan input menjadi output. 

Fungsi pemrosesan data terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Pengklasifikasian atau menetapkan data berdasar kategori yang telah 

ditetapkan. 

2. Menyalin data ke dokumen atau media lain. 

3. Mengurutkan, atau menyusun data menurut karakteristiknya. 

4. Mengelompokkan atau mengumpulkan transaksi sejenis. 

5. Menggabungkan atau mengkombinasikan dua atau lebih data atau arsip. 

6. Melakukan penghitungan. 

7. Peringkasan, atau penjumlahan data kuantitatif. 

8. Membandingkan data untuk mendapatkan persamaan atau perbedaan 

yang ada. 

3) Manajemen Data 

Fungsi manajemen data terdiri atas tiga tahap, yaitu: penyimpanan, 

pemutakhiran dan pemunculan kembali (retrieving). Tahap penyimpanan 

merupakan penempatan data dalam penyimpanan atau basis data yang disebut 

arsip. Pada tahap pemutakhiran, data yang tersimpan diperbaharui dan disesuaikan 

dengan peristiwa terbaru. Kemudian pada tahap retrieving, data yang tersimpan 

diakses dan diringkas kembali untuk diproses lebih lanjut atau untuk keperluan 

pembuatan laporan. 



 
 

Manajemen data dan pemrosesan data mempunyai hubungan yang sangat 

erat. Tahap pengelompokkan data dan pengurutan data dari fungsi pemrosesan 

data, misalnya sering dilakukan sebagai pendahuluan sebelum dilakukan tahap 

pemutakhiran dalam fungsi manajemen data. Manajemen data dapat dipandang 

sebagai bagian dari pemrosesan data. Manajemen data akan menunjang 

pencapaian efisiensi aktivitas dalam proses menghasilkan informasi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen terutama mengenai informasi 

aktivitas dan informasi kebijakan manajemen. 

4) Pengendalian Data 

Fungsi pengendalian data mempunyai dua tujuan dasar: (1) untuk menjaga 

dan menjamin keamanan aset perusahaan, termasuk data, dan (2) untuk menjamin 

bahwa data yang diperoleh akurat dan lengkap serta diproses dengan benar. 

Berbagai teknik dan prosedur dapat dipakai untuk menyelenggarakan 

pengendalian dan keamanan yang memadai. 

5) Penghasil Informasi 

Fungsi penghasil informasi ini terdiri atas tahapan pemrosesan informasi 

seperti penginterpretasian, pelaporan dan pengkomunikasian informasi. 

 

2.2.2.8 Tujuan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Chusing dalam meninjau sistem informasi akuntansi dari sudut 

pemakai informasi, yaitu memanfaatkan informasi untuk mengambil keputusan. 

Para pengguna informasi ini dibedakan menjadi dua golongan utama, yaitu pihak 

internal dan pihak eksternal. Sistem informasi menyiapkan informasi untuk 

melayani kedua belah pihak di atas, dalam hal ini ini terutama pihak manajemen. 

Tujuan diadakannya sistem informasi akuntansi menurut Gillespie yang 

dialihbahasakan oleh La Midjan (2001: 37) adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kualitas informasi 

Yaitu informasi yang tepat guna, terpercaya, andal, dan tepat waktu. Dengan 

kata lain sistem informasi akuntansi harus dapat memberikan informasi yang 

cepat dan tepat pada saat diperlukan. 

2. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem pengendalian intern 



 
 

Yaitu pengendalian internal yang diperlukan agar dapat mengamankan aset 

organisasi, ini berarti bahwa sistem informasi akuntansi yang disusun harus 

juga mengandung kegiatan-kegiatan pengendalian internal. 

3. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha 

Hal ini berarti bahwa biaya-biaya tata usaha untuk menyusun sistem informasi 

akuntansi harus se-efisien mungkin dengan cara meminimalkan biaya 

pemeliharaan catatan. 

Sedangkan Chusing (1990: 11) mengemukakan dua tujuan utama dari 

sistem informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan manajemen, yaitu: 

1. Accounting information system often provides a stimulus for management 

decision making by indicating the existence of situation requiring 

management actions. 

2. Accounting information often provide a basis for choosing among possible 

alternative action. 

Dari uraian di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa sistem informasi 

akuntansi mempunyai peranan penting dalam organisasi, terutama untuk 

pengambilan keputusan manajemen dalam melakukan tindakan yang dibutuhkan. 

Selain itu, untuk meningkatkan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi, yaitu 

informasi yang tepat waktu, relevan dan dapat dipercaya, juga untuk 

meningkatkan pengendalian internal dan dapat menekan biaya tata usaha. 

 

2.2.3 Pengertian Keuangan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 295), keuangan berasal dari 

kata „uang‟ yang berarti: “Uang (Currency) secara teknis adalah setiap jenis 

uang, uang kertas dan logam, yang berfungsi sebagai alat pembayaran, 

dalam istilah perbankan, currency adalah uang bank saja.” sedangkan 

keuangan adalah: “Seluk-beluk uang, urusan uang, keadaan uang.” 

 

2.2.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Keuangan 

Sistem informasi akuntansi adalah bagian dari sistem informasi 

manajemen yang merupakan sumber daya manusia dan modal dalam organisasi 



 
 

yang bertanggung jawab untuk persiapan informasi keuangan dan informasi yang 

diperoleh dari mengumpulkan dan memproses berbagai transaksi perusahaan. 

Informasi keuangan yang dihasilkan biasanya dalam bentuk laporan 

keuangan yang ditujukan pada pihak-pihak di luar perusahaan. Umumnya laporan 

keuangan yang dihasilkan terdiri dari neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan 

modal, dan laporan perubahan posisi keuangan. Laporan-laporan ini merupakan 

ringkasan dari keadaan perusahaan yang mempunyai kepentingan terhadap 

perusahaan seperti pelanggan, pemegang saham, kreditur, bank, kantor pajak, dan 

lain-lainnya. Oleh karena laporan ini ditujukan pada pihak di luar perusahaan, 

maka cara penyajian dan isinya diatur oleh prinsip akuntansi yang lazim. 

 

2.2.5 Electronic Data Processing (EDP) 

2.2.5.1 Pengertian Electronic Data Processing (EDP) 

Electronic Data Processing (EDP) menurut Bodnar dan Hopwood  

(2001: 4) adalah sebagai berikut: 

"Electronic Data Processing (EDP) is the use of computer technology to 

perform an organization’s transaction-oriented data processing. EDP is 

a fundamental accounting information system application in every 

organization. As computer technology has become commonplace, the 

term Data Processing (DP) has come to have the same meaning as 

EDP.” 

 

Berdasarkan pengertian di atas, Electronic Data Processing  adalah 

pemanfaatan teknologi komputer untuk melakukan pengolahan data transaksi-

transaksi dalam suatu organisasi. EDP merupakan aplikasi sistem informasi 

akuntansi yang paling dasar dalam setiap organisasi.  

Pengertian Electronic Data Processing menurut Jogiyanto (1999: 3) 

diartikan sebagai berikut: 

“Electronic Data Processing adalah manipulasi data ke dalam bentuk 

yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan 

suatu alat elektronik, yaitu komputer.” 

Pengertian di atas memberikan pengertian bahwa Electronic Data 

Processing merupakan salah satu kemajuan teknologi yang erat kaitannya dengan 



 
 

penyelenggaraan pengolahan data adminitrasi menggunakan alat elektronik yaitu 

komputer. Komputer merupakan salah satu alternatif yang sangat diandalkan 

untuk penyelenggaraan sistem administrasi yang benar-benar mampu mendukung 

dunia usaha yang menghadapi tantangan yang semakin kuat. 

 

2.2.5.2 Aspek Teknis Electronic Data Processing (EDP) 

Untuk menjamin keberhasilan kegiatan komputerisasi, maka diperlukan 

penanganan atas berbagai aspek teknis tertentu agar menghasilkan kinerja yang 

dikehendaki. Menurut Edi Purwono (2004: 11-17) aspek teknis komputerisasi 

yang dimaksud adalah: 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras (hardware) adalah semua perlengkapan fisik (bisa 

dilihat), yang digunakan untuk melaksanakan bermacam-macam fungsi 

dan seluruh kegiatan pengolahan data, terdiri dari: 

1) CPU (Central Processing Unit) 

2) Alat-alat Masukan (Input Device) 

3) Alat-alat Keluaran (Output Device) 

4) Media Penyimpanan Data (Storage) 

2. Perangkat Lunak (Software) 

Secara umum kelompok perangkat lunak (software) dikenal dengan 

istilah program. Program adalah instruksi yang terdiri dari sekumpulan 

kalimat perintah kepada komputer, dengan menggunakan bahasa 

komputer, yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah 

logika proses yang sesuai dengan tujuan prosesnya. Program dibagi 

kedalam kelompok-kelompok yang dikaitkan dengan fungsi terapannya, 

yaitu: 

1) Sistem Operasi (Operating System) 

2) Program Terapan/Aplikasi (Application Program) 

3) Program Bantu/Utilitas (Utility Program) 

 

 



 
 

3. Aspek Tenaga Kerja (Brainware) 

Tenaga kerja yang dimaksud adalah para profesional yang secara 

langsung terlibat di dalam pengolahan data. Tenaga-tenaga profesional 

tersebut terdiri atas: 

1) Para perancang dan pengembang program aplikasi (system acrobat 

and programmer). 

2) Operator komputer, dan 

3) Petugas-petugas persiapan data (data preparation operator) 

 

2.2.5.3 Manfaat Electronic Data Processing (EDP) 

Data yang diperoleh dapat diolah secara manual maupun dengan bantuan 

komputer. Seiring dengan meningkatnya volume dan kerumitan transaksi, 

penggunaan komputer untuk memproses data merupakan suatu hal yang sudah 

menjadi kebutuhan. Wilkinson yang dialihbahasakan oleh Gunawan (2000: 67) 

menjelaskan bahwa pemrosesan data dengan bantuan komputer atau disebut 

dengan Electronic Data Processing (EDP) memberikan banyak manfaat bagi 

manusia, seperti: 

1. Pemrosesan data yang lebih cepat, 

2. Perhitungan dan pengolahan data yang lebih akurat, 

3. Biaya yang lebih rendah untuk setiap data yang diproses, 

4. Penyediaan laporan dan keluaran lain yang lebih tepat waktu, dan 

5. Penyimpanan data yang lebih padat dan mudah diakses ketika 

dibutuhkan, 

6. Pilihan bentuk masukan dan keluaran yang lebih beragam, dan 

7. Produktivitas karyawan dan manajer lebih tinggi. 

 

2.2.6 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Berbasis Electronic 

Data Processing (EDP) 

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sistem informasi akuntansi pada 

dasarnya merupakan seperangkat sumber daya manusia dan modal yang 

bertanggung jawab dalam menjalankan proses mengumpulkan, menggolongkan, 



 
 

mengolah data transaksi, lalu menganalisis, dan dikomunikasikan hasilnya dalam 

bentuk laporan keuangan perusahaan. Sehubungan dengan sistem informasi 

akuntansi keuangan yang melibatkan bantuan alat elektronik yaitu komputer, 

maka sumber daya manusia dalam hal ini diminimalisir keterlibatannya karena 

fungsinya yang telah tergantikan dengan adanya penggunaan teknologi komputer 

ini untuk memproses data dengan lebih cepat, efektif, dan efisien.  

Sistem informasi akuntansi keuangan yang berbasis Electronic Data 

Processing (EDP) melibatkan pemanfaatan teknologi komputer untuk melakukan 

pengolahan data transaksi-transaksi dalam suatu organisasi, khususnya yang 

berkaitan dengan data akuntansi keuangan yang kemudian diproses untuk 

menghasilkan informasi keuangan dan menyediakannya bagi para pengguna baik 

internal maupun eksternal perusahaan. 

 

2.2.7 Pengertian Kualitas Informasi 

2.2.7.1 Pengertian Kualitas 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 466) pengertian kualitas 

adalah sebagai berikut: 

“1. Tingkat baik buruknya sesuatu; kadar, 

  2. Derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dsb); mutu.” 

Menurut Collins dalam Kamus Lengkap Ekonomi (1997: 552): 

“Kualitas (quality) adalah keseluruhan sifat dari suatu barang atau 

jasa yang memuaskan kebutuhan-kebutuhan para pembeli atau para 

pelanggan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk, 

disain dan teknik pembuatan, penampilan dan daya tahan produk, 

semuanya adalah merupakan sifat-sifat yang penting  dari  “paket 

kualitas” yang pada akhirnya akan mempengaruhi pelanggan untuk 

membeli suatu produk, dan akan membelinya lagi di kemudian hari.” 

 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

merupakan  ukuran (kadar, derajat, taraf, mutu) terhadap keseluruhan sifat dan 

tingkat baik buruknya sesuatu. 

 

 



 
 

2.2.7.2 Pengertian Informasi 

Berbagai definisi informasi telah diberikan oleh beberapa penulis, 

diantaranya: 

Davis dan Olson (1985) mengemukakan bahwa: 

“Informasi adalah data yang diproses lebih jauh sehingga mempunyai 

arti bagi si penerima dan mempunyai „nilai pengaruh‟ atas tindakan-

tindakan, keputusan-keputusan sekarang atau masa akan datang.” 

Pengertian Informasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 331) 

yaitu:  

“Penerangan; keterangan; pemberitahuan; kabar atau berita 

(tentang);  keseluruhan makna yang menunjang amanat, telah terlihat 

di dalam bagian-bagian amanat itu.” 

Menurut Verzello dan Reuter dalam bukunya Data Processing: Systems 

and Concepts: 

“Informasi adalah kumpulan data yang relevan dan mempunyai arti 

yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan” 

Dari beberapa definisi informasi yang diberikan oleh beberapa penulis di 

atas, dapat diambil kesimpulan bahwa informasi adalah: 

 Data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti 

bagi yang menerimanya. 

 Menggambarkan suatu kejadian-kejadian (events) dan kesatuan nyata 

(fact dan entity). 

 Digunakan untuk pengambilan keputusan. 

 

2.2.7.3 Kualitas Informasi 

Kualitas dari suatu informasi (quality of information) tergantung dari tiga 

hal, yaitu informasi harus akurat (accurate), tepat pada waktunya (timely basis), 

dan relevan (relevance) (Chusing: 2001). 

Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak 

bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan 

maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke 



 
 

penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan (noise) yang dapat 

merubah atau merusak informasi tersebut. 

Tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima tidak 

boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. 

Karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan, bila 

pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk organisasi. 

Dewasa ini mahalnya nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi 

tersebut didapat, sehingga diperlukan teknologi-teknologi mutakhir untuk 

mendapatkan, mengolah dan mengirimkannya. 

Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk 

pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya 

berbeda sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.  

 

2.2.7.4 Karakteristik Informasi 

Menurut Romney dan Steinbart (2006: 10) yang dialihbahasakan oleh 

Kwary dan Fitriasari, karakteristik informasi yang berguna adalah sebagai 

berikut: 

1) Relevan, 

2) Andal, 

3) Lengkap, 

4) Tepat waktu, 

5) Dapat dipahami, dan  

6) Dapat diverifikasi. 

Jadi, menurut Romney dan Steinbart terdapat 6 (enam) karakteristik 

informasi yang dapat berguna, yaitu: 

1. Relevan 

Informasi itu relevan jika mengurangi ketidakpastian, memperbaiki 

kemampuan pengambil keputusan untuk membuat prediksi, 

mengkonfirmasikan atau memperbaiki ekspektasi mereka sebelumnya. 

 

 



 
 

2. Andal 

Informasi itu andal jika bebas dari kesalahan atau penyimpangan, dan secara 

akurat mewakili kejadian atau aktivitas organisasi. 

3. Lengkap 

Informasi itu lengkap jika tidak menghilangkan aspek-aspek penting dari 

kejadian yang merupakan dasar masalah atau aktivitas-aktivitas yang 

diukurnya. 

4. Tepat waktu 

Informasi itu tepat waktu jika diberikan pada saat yang tepat untuk 

memungkinkan pengambil keputusan menggunakannya dalam membuat 

keputusan. 

5. Dapat dipahami 

Informasi dapat dipahami jika disajikan dalam bentuk yang dapat dipakai dan 

jelas. 

6. Dapat diverifikasi. 

Informasi dapat diverifikasi jika dua orang dengan pengetahuan yang baik, 

bekerja secara independen dan masing-masing akan menghasilkan informasi 

yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


