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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 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 informasi 

akuntansi yang baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan kata lain 

kesuksesan sistem informasi akuntansi memegang peranan penting terhadap 

kepuasan pengguna dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Terdapat beberapa pengertian mengenai sistem informasi yang 

diungkapkan oleh para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut: 

Sistem informasi menurut Krismiaji (2011:16) menjelaskan bahwa : 

“Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi 

untukmengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data dan 

cara-cara yangdiorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan 

dan melaporkaninformasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi 

dapat mencapaitujuan yang telah ditetapkan”. 

 

Sistem informasi menurut Azhar Susanto (2013:55) menjelaskan bahwa : 

 “Sistem informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik fisik maupun 

non fisikyang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasamasecara 

harmonis untuk satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang 

berarti dan berguna”.  
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Dari pengertian mengenai sistem informasi, dapat disimpulkan bahwa 

sistem informasi merupakan kombinasi dari komponen-komponen sistem 

informasi (hardware, software, brainware, procedure, database, dan 

communication network) untuk membantu pihak-pihak yang ada di dalam maupun 

di luar perusahaan menyediakan informasi yang akurat sehingga dapat dijadikan 

dasar pengambilan keputusan yang tepat. 

Menurut DeLone dan McLean (2003) kualitas informasi yaitu output yang 

dihasilkan oleh sistem informasi yang digunakan. Kriteria yang dapat digunakan 

untuk menilai kualitas informasi antara lain: 

1. Completeness 

2. Relevance 

3. Accurate 

4. Timeliness 

5. Format 

 

1. completeness (Kelengkapan ) 

Sistem informasi dikatakan memiliki informasi yang berkualitas jika 

informasi yang dihasilkan lengkap. Informasi yang lengkap ini sangat 

dibutuhkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan. Informasi yang 

lengkap ini mencakup seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pengguna 

dalam menggunakan sistem tersebut. Jika informasi yang tersedia dalam 

sistem informasi lengkap maka akan memuaskan pengguna. Pengguna 

mungkin akan menggunakan sistem informasi secara berkala setelah 

merasa puas terhadap sistem tersebut. 
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2. Relevance (Relevan ) 

Kualitas informasi yang diberikan sistem informasi dapat dikatakan baik 

jika relevan terhadap kebutuhan pengguna atau dengan kata lain informasi 

tersebut mempunyai manfaat untuk penggunanya. Relevansi  informasi 

untuk tiap-tiap pengguna satu dengan yang lainnya berbeda sesuai dengan 

kebutuhan. Relevansi dikaitkan dengan sistem informasi itu sendiri adalah 

informasi yang dihasilkan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. 

3. Accurate  (Akurat ) 

Keakuratan sistem informasi dapat diukur dari informasi yang diberikan 

harus jelas, mencerminkan maksud informasi yang disediakan oleh sistem 

informasi itu sendiri. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi 

sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan 

(noise) yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut. 

4. Timeliness  (Batasan waktu ) 

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat, informasi 

pada sistem informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi, 

karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. 

Jika pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk 

organisasi sebagai pengguna sistem informasi tersebut. Oleh karena itu 

dapat dikatakan bahwa kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem 

informasi yang baik jika informasi dapat dihasilkan tepat waktu. 
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5. Format (Penyajian Informasi) 

Format sistem informasi memudahkan pengguna untuk memahami 

informasi yang disediakan oleh sistem informasi akuntansi mencerminkan 

kualitas informasi yang baik. Penyajian informasi pada sistem informasi 

harus disajikan dalam bentuk yang tepat, maka dengan begitu informasi 

yang dihasilkan dianggap berkualitas sehingga memudahkan pengguna 

untuk memahami informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut. 

 

2.1.1 Komponen Sistem Informasi 

Komponen sistem informasi terdiri dari beberapa bagian yang saling 

berintegrasi yang membentuk sebuah sistem. Menurut Azhar Susanto (2013:37) 

komponen sistem informasi dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Hardware 

2. Software 

3. Brainware 

4. Procedure 

5. Database 

6. Communication Network 

 

1.   Perangkat keras (Hardware) 

Hardware merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan,memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan 

hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. 

a. Bagian input (Input device) 

Peralatan input merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk 

memasukkan data ke dalam komputer. Ada beberapa contoh peralatan 
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yang dapat memasukkan data berbentuk teks seperti keyboard atau 

berbentuk image (gambar) seperti scanner, kamera digital; suara, video 

(gambar bergerak dan suara) seperti kamera video dan penunjuk 

(pointer) seperti mouse. Dan beberapa contoh lagi seperti optical code 

recognition (OCR), touch screen, floppy disk, tape backup, removable 

disk, harddisk, driver CDROM/RW, DVDROM/RW, C/DVD R/RW, 

digitizer dan lain-lain. 

b. Bagian pengolahan utama dan memori 

CPU (central processing unit) yang terdiri dari komponen-komponen: 

-  Processor 

- Memory 

- Motherboard 

- Harddisk 

- Floppy disk 

- CD ROM 

- Expansion slots 

- Devices controller (Multi I/O, VGA Card, Sound Card) 

- Komponen lainnya (Fan, Baterai, Conektor, PowerSupply, dan   

lain-lain) 

c. Bagian Output (Output device) 

Peralatan output merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk 

mengeluarkan informasi hasil pengolahan data. Ada beberapa macam 

peralatan output yang biasa digunakan yaitu Printer, layar monitor, 
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Head Mount Display (HMD), LCD (Liquid Cristal DisplayProjector) 

dan Speaker. 

d. Bagian Komunikasi 

Peralatan komunikasi adalah peralatan-peralatan yang digunakan agar 

komunikasi data bisa berjalan dengan baik. Ada banyak jenis peralatan 

komunikasi, beberapa diantaranya adalah: 

- Network Card untuk LAN dan Wireless LAN 

- HUB/Switching dan access poin wireless LAN 

- Fiber Optik dan Router dan Range Extender 

- Berbagai macam Modem (Internal, External, PCMIA) dan wireless 

cardbus adapter 

- Pemancar dan penerima 

- Very small apertur satelite (VSAT) dan Satelit. 

2. Perangkat lunak (Software) 

Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan 

untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer, sedangkan program 

merupakan kumpulan dari perintah-perintah komputer yang tersusun 

secara sistematis. 

Software dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perangkat lunak 

sistem (System Software) dan perangkat lunak aplikasi (Application 

Software). 

a. System Software 
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Perangkat lunak sistem merupakan kumpulan dari perangkat lunak yang 

digunakan untuk mengendalikan sistem komputer yang meliputi sistem 

operasi (Operating System), Interpreter dan Compiler (Kompiler). 

- Operating System 

Operating system berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara 

komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komputer 

misalnya antara keyboard dengan CPU, dengan layar monitor dan 

lain-lain. 

- Interpreter 

Interpreter merupakan software yang berfungsi sebagai penerjemah 

bahasa yang dimengerti oleh manusia kedalam bahasa yang 

dimengerti oleh komputer (bahasa mesin) per perintah. 

- Compiler 

Kompiler berfungsi untuk menterjemahkan bahasa yang dipahami 

oleh manusia kedalam bahasa yang dipahami oleh komputer secara 

langsung atau file. 

b. Application System 

Perangkat lunak aplikasi atau sering juga disebut “paket aplikasi” 

merupakan software jadi yang siap untuk digunakan. Software ini 

dibuat oleh perusahaan perangkat lunak tertentu (software house) baik 

dari dalam maupun luar negeri yang umumnya berada di Amerika. 

Macam-macam application software: 

- Sistem informasi akuntansi (Quicken, Peachtree) 
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- Word Processing (Word 2000, Wordpro, Wordperfect) 

- Desktop Publishing (Page Maker, Ventura) 

- Spreadsheet (Excel 2000, Lotus 123, Quatropro) 

- Presentation (Powerpoint, Frelance, Ashton) 

- Workgroup (Office 2000, Notesuite, Power Office) 

- Komunikasi (Pc Anywhere, CloseUp, Carbon Copy) 

- Browser (Explorer, Nescape) 

- Internet (Frontpage, Go Live, Dreamwaver) 

- Audit (ACL (Audit by Computer)) 

- Utility (WinZip (kompres file), Norton Comander (system)). 

3. Manusia (Brainware) 

Brainware atau sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian 

terpenting dari komponen sistem informasi akuntansi. Komponen SDM ini 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan komponen lainnya di 

dalam suatu sistem informasi sebagai hasil dari perencanaan, analisis, 

perancangan, dan strategi implementasi yang didasarkan kepada 

komunikasi diantara sumber daya manusia yang terlibat dalam suatu 

organisasi. 

Sumber daya manusia (SDM) sistem informasi akuntansi 

merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, 

pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan 

informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. Beberapa 

kelompok SDM suatu organisasi yang terlibat dalam beberapa aktivitas di 
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atas secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam pemilik dan 

pemakai sistem informasi. 

a. Pemilik Sistem Informasi 

Pemilik sistem informasi merupakan sponsor terhadap 

dikembangkannya sistem informasi. Mereka biasanya bertanggung 

jawab terhadap biaya dan waktu yang digunakan untuk pengembangan 

serta pemeliharaan sistem informasi, mereka juga berperan sebagai 

pihak penentu dalam menentukan diterima atau tidaknya sistem 

informasi. 

b. Pemakai Sistem Informasi 

Para pemakai sistem informasi sebagian besar merupakan orang-orang 

yang hanya akan menggunakan sistem informasi yang telah 

dikembangkan seperti operator, dan manajer (end user). Para pemakai 

akhir sistem informasi tersebut menentukan: 

1. Masalah yang harus dipecahkan 

2. Kesempatan yang harus diambil 

3. Kebutuhan yang harus dipenuhi 

4. Batasan-batasan bisnis yang harus termuat dalam sistem informasi. 

Mereka juga cukup memeperhatikan tayangan aplikasi di komputer baik 

dalam bentuk forminput maupun output-nya. 

4.   Prosedur (Procedure) 

Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang 

dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Sedangkan 
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aktivitas pada dasarnya melakukan suatu kegiatan berdasarkan informasi 

yang masuk dan persepsi yang dimiliki tentang informasi tersebut, karena 

itu aktivitas merupakan fungsi dari sistem informasi. 

5.    Basis Data (Database) 

Database merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam 

media penyimpanan di suatu perusahaan (arti luas) atau di dalam komputer 

(arti sempit). 

6. Jaringan Komunikasi (Communication Network) 

Telekomunikasi atau komunikasi data dapat didefinisikan sebagai 

pengguna media elektronik atau cahaya untuk memindahkan data atau 

informasi dari suatu lokasi ke satu atau beberapa lokasi lain yang berbeda. 

Komunikasi yang terjadi diantara beberapa pihak yang berkomunikasi 

harus difasilitasi dengan infrastruktur berupa jaringan telekomunikasi yang 

konfigurasinya bisa berbentuk bintang (star), cincin (ring), dan hirarki 

(BUS). 

Jadi dengan menguasai jaringan telekomunikasi telah menolong persoalan 

yang disebabkan oleh masalah geografi dan waktu sehingga memungkinkan 

organisasi untuk mempercepat produksi dan pengambilan keputusan. 

Menurut Jogiyanto (2009:12) mengemukakan bahwa sistem informasi 

terdiri dari komponen-komponen yang disebutnya dengan istilah blok bangunan 

(building block), yaitu blok masukan (input block), blok model (model block), 

blok keluaran (output block), blok teknologi (technology block), blok basis data 
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(database block) dan blok kendali (controls block). Penjelasan komponen-

komponen sistem informasi sebagai berikut : 

a. Blok masukan 

Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input 

disinitermasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang 

akandimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 

b. Blok Model 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik 

yangakan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data 

dengancara yang tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

c. Blok Keluaran 

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan 

informasiyang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua 

tingkatanmanajemen serta semua pemakai sistem. 

d. Blok Teknologi 

Teknologi merupakan “kotak alat” (tool-box) dalam sistem informasi. 

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, 

menyimpandan mengakses data, manghasilkan dan mengirimkan keluaran 

dan membantupengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi 

terdiri dari 3 bagian utama, yaitu brainware, software dan hardware. 

e. Blok Basis Data 

Basis data (database) merupakan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras 
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komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data 

perlu disimpan di dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa, 

supaya informasi yang dihasilkan berkualitas. Organisasi basis data yang 

baik juga berguna untuk efisiensi kapasistas penyimpanannya. Basis data 

diakses atau dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak paket 

yang disebut dengan DBMS (Database Management System). 

f. Blok Kendali 

Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti halnya bencana 

alam, api, temperatur, air, debu, kecurangan-kecurangan, kegagalan-

kegagalan, sistem itu sendiri, kesalahan-kesalahan, ketidak efisienan, 

sabotase dan lain sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan 

diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem 

dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat 

langsung cepat diatasi. 

 Dari komponen-komponen blok disimpulkan bahwa perangkat dari sistem 

informasi merupakan hardware, software, brainware, data dan prosedur. 

Sedangkan kegiatan dari sistem informasi meliputi input, proses, output, 

pengendalian dan penyimpanan. 
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2.1.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Terdapat beberapa definisi mengenai pengertian sistem informasi 

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

 

Bodnar dan Hopwood (2010:1) : 

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

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

data into information”  

Romney dan Steinbart (2012:30) : 

“sistem yang mengumpulkan, merekam, menyimpan, dan memproses data 

akuntansi dan data lainnya untuk menghasilkan informasi bagi para 

pengambil keputusan”.  

Menurut Krismiaji (2011: 4) 

“Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data 

dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk 

merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis.” 

 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. 
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2.1.2.1 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi yang baik dalam pelaksanaannya diharapkan 

akan memberikan atau menghasilkan informasi-informasi yang berkualitas serta 

bermanfaat bagi pihak manajemen khususnya serta pemakai-pemakai informasi 

lainnya dalam pengambilan keputusan. 

Sedangkan fungsi sistem informasi akuntansi menurut Romney dan 

Steinbart (2012: 29), yaitu: 

1. Collect and store data about organizational activities, resources, and 

personnel. 

2. Transform data into information that is usefull for making decisions so 

management can plan, execute, control, and evaluate activities, resources, 

and personnel. 

3. Provide adequate controls to safeguard the organization’s assets, 

including its data, to ensure that the assets and data are available when 

needed and the data are accurate and reliable. 

 

Berdasarkan pernyataan fungsi sistem informasi, dapat disimpulkan bahwa 

informasi akuntansi menjadi pendukung atau menjadi dasar bagi manajemen 

dalam pengambilan keputusan, untuk itu sistem informasi akuntansi harus disusun 

sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi dengan efektif 

dan efisien. 

Sistem informasi akuntansi juga dapat mengurangi kemungkinan 

ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dengan menyediakan beberapa 

alternatif bagi pemecahan masalah, dari hasil pengolahan data yang akurat. Sistem 

informasi akuntansi harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat 

mengantisipasi kebutuhan informasi pada berbagai situasi. 
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2.1.2.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi  

Menurut Krismiaji (2010;23), tujuan pokok sistem Informasi Akuntansi 

adalah  

“mengumpulkan dan memproses data tentang kegiatan organisasi bisnis 

secara efektif dan efisien, Menghasilkan informasi yang berguna untuk 

pembuatan keputusan, melakukan pengawasan yang memadai untuk 

menjamin bahwa data transaksi telah dicatat dan diproses secara akurat, 

serta untuk melindungi data tersebut dan aktivita lain yang dimiliki oleh 

perusahaan”. 

 

Tujuan dibentuknya sistem informasi akuntansi adalah untuk 

menghasilkan informasi keuangan yang penting dan diperlukan oleh pimpinan 

perusahaan dalam mengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi harus dapat 

menjaga keamanan harta perusahaan, dengan adanya pengendalian yang baik 

dalam sistem informasi akuntansi. Maka penyelewengan, penggelapan harta 

perusahaan dan kesalahan dapat ditahan seminimal mungkin. Menurut Krismiaji 

(2010:24) : 

1. Kemanfaatan 

2. Daya andal 

3. Ketersediaan 

4. Ketepatan waktu 

5. Servis pelanggan 

6. Kapasitas 

7. Praktis 

8. Fleksibel 

9. Daya telusur 

10. Daya audit 

11. Keamanan” 
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Yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kemanfaatan 

Informasi yang dihasilkan oleh sistem harus membantu manajemen dan para 

pemakai dalam pembuatan keputusan. 

2. Ekonomis 

Manfaat sistem harus melebihi pengorbanannya. 

3. Daya andal 

Sistem harus memproses data secara akurat dan lengkap 

4. Ketersediaan 

Para pemakai harus dapat mengakses data senyaman mungkin, kapan saja 

pemakai menginginkannya. 

5. Ketepatan waktu 

Informasi penting harus dihasilkan lebih dulu, kemudian baru informasi 

lainnya.  

6. Servis pelanggan 

Servis yang memuaskan kepada pelanggan harus diberikan 

7. Kapasitas 

Kapasitas sistem harus mampu menangani kegiatan pada periode sibuk dan 

pertumbuhan di masa mendatang.  

8. Praktis 

Sistem harus mudah digunakan. 
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9. Fleksibel 

Sistem harus mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi 

dilingkungansistem. 

10. Daya telusur 

Sistem harus mudah dipahami oleh para pemakai dan perancang, dan 

memudahkan penyelesaian persoalan serta pengembangan sistem di masa 

mendatang 

11. Daya audit 

Daya audit harus ada dan melekat pada sistem sejak awal pembuatannya. 

12. Keamanan 

 Hanya personil yang berhak saja dapat mengakses atau dijinkan mengubah 

data sistem. 

Jika seluruh tujuan tersebut dapat dicapai, maka hal ini akan sangat ideal. 

Namunkenyataannya sulit bagi sebuah sistem untuk mencapai seluruh tujuan 

tersebut bersama-sama. 

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001:37) mengemukakan tujuan 

sistem informasi akuntansi, sebagai berikut : 

1. Untuk menyediakan dan meningkatkan informasi  

2. Untuk meningkatkan metode internal cek atau pengendalian 

3. Harus dapat menekan biaya-biaya tata usaha. 

Tujuan sistem informasi akuntansi dapat dijelaskan secara singkat sebagai 

berikut: 
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1. Untuk meningkatkan informasi 

Tujuan sistem informasi akuntansi yang pertama yaitu meningkatkan 

informasi yang berarti tepat waktu, tepat guna (relevance) dan terpercaya. 

Dengan kata lain sistem infromasi akuntansi harus dengan cepat dan tepat 

dapat memberikan informasi yang diperlukan dengan kandungan informasi 

yang sesuai dengan kebutuhan. 

2. Untuk meningkatkan metode internal cek atau pengendalian 

Adapun tujuan yang kedua yaitu menigkatkan metode internal cek dan 

pengendalian yang diperlukan agar dapat mengamankan kekayaan 

perusahaan. 

3. Harus dapat menekan biaya-biaya tata usaha 

Sistem informasi akuntansi bertujuan pula untuk menekan biaya tata 

usaha hal ini berarti bahwa di pihak lain biaya tata usaha untuk menerapkan 

sistem informasi akuntansi (biaya tata usaha berupa tenaga, alat tulis, dan 

kertas) harus dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. 

Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa dalam 

mempertimbangkan penyusunan suatu sistem akuntansi untuk meningkatkan 

informasi dan metode yang dibutuhkan harus selalu dipertimbangkan 

keseimbangan antara “manfaat” dan “biaya”. 
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2.2 Pengertian Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu di 

raih oleh perusahaan perbankan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas 

perusahaan untuk menghasilkan  keuntungan  secara efisien dan efektif, yang 

dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data 

keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Kinerja keuangan perusahaan 

merupakan salah satu faktor yang dilihat oleh calon investor untuk menentukan 

investasi saham.Bagi sebuah perusahaan, menjaga dan meningkatkan kinerja 

keuangan adalah suatu keharusan agar saham tersebut tetap eksis dan tetap 

diminati oleh investor. 

Keuangan diperlukan oleh setiap perusahaan untuk memperlancar kegiatan 

operasinya. Menurut Sundjaja dan Barlian (2002: 34) pengertian keuangan yaitu: 

“Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang 

mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan 

berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat 

dalam transfer uang dimana diantara individu maupun antar bisnis dn 

pemerintah”. 

 

Menurut Sutrisno (2009:53) kinerja keuangan yaitu:  

“Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai 

perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat 

kesehatan perusahaan tersebut”. 

Menurut Munawir (2010:47), mengatakan bahwa pengertian kinerja 

keuangan yaitu :  

“ Kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian 

mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan 

analisa terhadap rasio keuangan perusahaan. Pihak yang berkepentingan 
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sangat memerlukan hasil dari pengukuran  kinerja keuangan perusahaan 

untuk dapat melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya”. 

 

Menurut Rahardjo (2007:22) definisi dari kinerja keuangan yaitu :  

“Kinerja keuangan adalah hasil keputusan berdasarkan penilaian terhadap 

kemampuan perusahaan baik dari aspek likuiditas, aktivitas, solvabilitas, 

leverage, dan  profitabilitas yang dibuat oleh manajemen sebagai salah 

satu pedoman untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan masa 

lalu dan digunakan untuk memprediksi keuangan di masa yang akan 

datang”. 

 

 

Sedangkan menurut Irhan Fahmi (2011:2) kinerja keuangan: 

“kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana suatu perusahaan telahmelaksanakan dengan menggunakan 

aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.  

Menurut Riyanto (2010:28), dalam  mengadakan  analisis rasio keuangan 

pada dasarnya dapat  melakukannya dengan 2 macam cara pembandingan, yaitu: 

a. Membandingkan rasio sekarang (present ratio) dengan rasio-rasio dari 

waktu-waktu yang lalu (rasio historis) atau dengan rasio-rasio yang 

diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang 

sama. 

b. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio 

semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri (rasio 

industri/rasio standar) untuk waktu yang sama. 
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 Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan 

adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat 

prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan 

mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil 

apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2.2.1 Pentingnya Kinerja Organisasi 

Kinerja perusahaan  merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan 

suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga 

dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan 

yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting 

agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan 

lingkungan. 

Menurut Hasibuan, (2007) menyatakan bahwa kinerja adalah : 

“Kinerja merupakan perwujudan kerja yang  dilakukan oleh karyawan 

yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan atau 

organisasi. Kinerja yang baik merupakan langkah untuk tercapainya tujuan 

organisasi. Sehingga perlu diupayakan usaha untuk meningkatkan 

kinerja”. 

 

Menurut Jumingan (2006:239) pengertian kinerja adalah: 

“Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam 

kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek kuangan, aspek 

pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek 

teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya” 
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Sedangkan menurut Sugiarso dan Winami (2005:88) pengertian tentang 

kinerja adalah : 

“Tingkat pencapaian dan tujuan perusahaan, tingkat pencapaian misi 

perusahaan, tingkat pencapaian pelaksanaan tugas secara aktual. Kinerja 

juga dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu 

periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan 

tersebut”. 

 

 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan 

kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan mencari keuntungan yaitu dengan 

menghasilkan sesuatu yang mengadakan suatu transaksi atau usaha. 

 

2.2.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan 

 Menurut Brealey (2010:91), ukuran kinerja keuangan perusahaan 

berdasarkan pada nilai tambah pasar dimana selisih antara nilai pasar ekuitas 

perusahaan dan nilai bukunya. Nilai buku ekuitas sama dengan jumlah total yang 

dikumpulkan perusahaan dari para pemegang sahamnya atau dari jumlah yang 

ditahan dan diinvestasikan kembali untuk kepentingan mereka. 

Menurut Munawir (2010),  pengukuran kinerja keuangan perusahaan 

mempunyai beberapa tujuan diantaranya : 

1 Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu  kemampuan  perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi pada saat 

ditagih. 

2 Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi. 

3 Untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan rentabilitas, yaitu kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang 

dibandingkan dengan penggunaan aset atau ekuitas secara produktif. 

4 Untuk mengetahui tingkat aktivitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan 

dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya agar tetap stabil, yang 

diukur dari kemampuan perusahaan dalam membayar pokok utang dan 
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beban bunga tepat waktu, serta pembayaran dividen secara teratur kepada 

para pemegang saham tanpa mengalami kesulitan atau krisis keuangan. 

 

Menurut Jumingan (2006:242) Pengukuran Kinerja Keuangan digunakan 

untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing 

dengan perusahaan lain. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat 

dibedakan menjadi 8 macam,yaitu 

a. Analisis perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis 

dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih 

dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun 

dalam persentase (relatif). 

b. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk 

mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan 

atau penurunan. 

c. Analisis Persentase per Komponen (common size), merupakan teknik 

analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing 

aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. 

d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik 

analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal 

kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. 

e. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk  

mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada 

suatu  periode waktu tertentu. 

f. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk 

mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun 

laporan  laba rugi baik secara individu maupun secara simultan. 

g. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk 

mengetahui  posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. 

h. Analisis Break Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui 

tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami 

kerugian 

  

2.2.3 Manfaat Penilaian Kinerja 

Mengenai manfaat penilaian kinerja, Sedarmayanti (2009) mengemukakan 

adalah sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan prestasi kerja. 

Dengan adanya penilaian, baik pimpinan maupun karyawan memperoleh 

umpan balik dan mereka dapat memperbaiki pekerjaan/prestasinya. 

 

2. Memberikan kesempatan kerja yang adil. 

Penilaian akurat dapat menjamin karyawan memperoleh kesempatan 

menempati posisi pekerjaan sesuai kemampuannya. 

3. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan.  

Melalui penilaian kinerja, terdeteksi karyawan yang kemampuannya 

rendah sehingga memungkinkan adanya program pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan mereka. 

4. Penyesuaian kompensasi. 

Melalui penilaian, pimpinan dapat mengambil keputusan dalam 

menentukan perbaikan pemberian kompensasi, dan sebagainya. 

5. Keputusan promosi dan demosi. 

Hasil penilaian kinerja dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan untuk mempromosikan atau mendemosikan karyawan. 

6. Mendiagnosis kesalahan desain pekerjaan. 

Kinerja yang buruk mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam 

desain pekerjaan. Penilaian kinerja dapat membantu mendiagnosis 

kesalahan tersebut. 

7. Menilai proses rekrutmen dan seleksi.  

Kinerja karyawan baru yang rendah dapat mencerminkan adanya 

penyimpangan proses rekruitmen dan seleksi. 

 

Adapun manfaat dari penilaian kinerja menurut Munawir (2010:31) adalah 

sebagai berikut: 

1) Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu 

periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan 

kegiatannya. 

2) Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, 

maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi 

suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. 

3) Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa 

yang akan datang. 

4) Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi 

pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. 

5) Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.  
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2.2.4 Kesehatan Keuangan Koperasi 

Analisa kesehatan keuangan koperasi merupakan suatu model untuk 

mengetahui tentang kondisi, apakah koperasi mengalami kebangkrutan atau tidak. 

Disamping itu juga sebagai alat untuk menjelaskan tentang prediksi yang berarti 

yang berhubungan dengan kondisi koperasi dimasa yang akan datang. 

 Untuk menilai kinerja suatu perkoperasian tersebut sehat atau tidak 

merupakan hal yang sangat riskan dilakukan.Namun dengan adanya ketentuan-

ketentuan yang tercantum dalam Kep. Men Kop No: 194/KEP/M/IX/1998 Perihal  

tentang “Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP)”, memudahkan dalam penilaian kesehatan 

suatu perkoperasian. 

 Menurut Martono (2002:52) kinerja keuangan: 

“kinerja keuangan suatu koperasi atau badan usaha lain sangat bermanfaat 

bagi berbagai pihak (stakeholders), seperti investor, kreditur, analis, 

konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. 

Laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba-rugi dari suatu 

koperasi atau badan usaha lain, apabila disusun secara baik dan akurat 

dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau 

prestasi yang telah dicapai oleh suatu koperasi atau badan usaha lain 

selama kurun waktu tertentu”. 

 

 Keadaan inilah yang akan digunakan untuk menilai kinerja suatu 

perusahaan atau koperasi. Menurut Mulyadi (1997:419) penilaian kinerja adalah  

 

“penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian 

organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja secara umum dapat 

diartikan sebagai penilaian/ukuran terhadap efektivitas dan efisiensi 

masing-masing individu atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan/organisasi. 
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 Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No.20/Per/M.KUKM/ 

XI/2008 menyatakan kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi 

yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Hal ini 

diperkuat bahwa, aspek yang digunakan untuk penilaian kesehatan koperasi antara 

lain aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efesiensi, 

kemandirian dan pertumbuhan, likuiditas dan jatidiri koperasi. 

 Faktor-faktor yang dinilai dalam penilaian kesehatan koperasi menurut 

Kep Men No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 adalah  

(1) Permodalan; 

(2) Kualitas aktiva produktif; 

(3) Manajemen; 

(4) Efisiensi; 

(5) Likuiditas; 

(6) Kemandirian dan  pertumbuhan; 

(7) Jatidiri koperasi. 

 

1. Permodalan 

Modal adalah perbandingan antara modal sendiri terhadap total asset. 

Modal sendiri atau modal yang menanggung risiko atau yang disebut 

modal ekuiti terdiri dari: 

a. Simpanan Pokok, adalah sejumlah uangyang sama banyaknya yang 

wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk 

menjadi anggota. Simpanan Pokok tidak dapat diambil kembali 

selama yang bersangkutan masih menjadi anggota 

b. Simpanan Wajib, adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus 

sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam 
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waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan Wajib tidak dapat 

diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. 

c. Dana Cadangan, adalah sejumlah uang yang diperoleh dan 

penyisihan sisa hasil usaha yang digunakan untuk memupuk modal 

sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. 

d. Hibah, adalah sejumlah uang yang diberikan dari suatu badan atau 

orang perorangan kepada Koperasi Simpan Pinjam /USP. 

2. Kualitas Aktiva Produktif 

Aktiva produktif sering juga disebut earning asset atau aktiva yang 

menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapaitingkat 

penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif adalah kekayaan 

koperasiyang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang 

bersangkutan. 

Aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah jumlah aktiva 

produktif yang kolekbilitasnya tidak lancar. Oleh karena itu penanaman 

dana dan kesigapan USP dalam menanggung kemungkinan timbulnya 

resiko kerugian penanaman danatersebut, mempunyai peranan penting 

dalam menunjang usaha operasional USP. 

Kualitas produktif dinilai atas dasar pengolongan kolektibilitas yang 

terdiriatas lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.Kemudian untuk 

menutup kemungkinan resiko kerugian maka USP wajib membentuk 

penyisihan penghapusan aktiva produktif. Besarnya penyisihan 
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penghapusan aktiva produktifyang harus dibentuk USP sekurang-

kurangnya: 

a. 0,5% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar. 

b. W10% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar 

setelah dikurangi75% dari nilai agunan yang dikuasai USP. 

c. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah 

dikurangi75% dari nilai agunan yang dikuasai USP. 

d. 100 % dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah 

dikurangi 75% dari nilai agunan yang dikuasai USP. 

3. Manajemen 

Pada dasarnya manajemen koperasi tidak jauh berbeda dengan 

manajemen perusahaan industri manufaktur, perdagangan, dan 

perusahaan nonbank yang lain. Fungsi manajemen perusahaan berikut 

juga diterapkan dalam manajemen koperasi, termasuk untuk unit 

simpan pinjamnya : 

a. Menyusun rencana kerja jangka pendek dan panjang termasuk 

menentukan sasaran usaha yang ingin dicapai pada masa yang akan 

datang. 

b. Menyusun struktur organisasi yang efektif dan efisien. 

c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan bisnis 

Secara ringkas ketiga fungsi manajemen diatas disebut kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan (Planning, 

Organizing, and controlling) Pada manajemen Unit simpan pinjam, 
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pengelolaan Unit Simpan Pinjam harus dilakukan secara professional 

dengan prinsip pengelolaan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. 

Pengelolaan kegiatan USP dapat dilakukan oleh pengurus atau 

pengelola, Pengelola diangkat oleh pengurus dan bertanggung jawab 

kepada pengurus. Pengelola dapat perorangan atau badan usaha, 

termasuk yang berbentuk badan usaha, termasuk badan hukum dengan 

sistem kerja keterkaitan dalam kontrak kerja. 

4. Efisiensi 

Rasio ini menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP 

koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada 

anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya. Penilaian efisiensi 

KSP/USP koperasi didasarkan pada 3(tiga)  

rasio, yaitu : 

a. Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto 

b. Rasio aktiva tetap terhadap total asset 

c. Rasio efisiensi pelayanan 

5. Likuiditas 

Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya 

yang segera harus dipenuhi. Dalam hal ini adalah kemampuan koperasi 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jumlah alat-alat 

pembayaran (alat-alat likuid) yang dimiliki suatu perusahaan pada suatu 
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saat tertentu merupakan kekuatan membayar dari perusahaan yang 

bersangkutan. 

Suatu perusahaan yang mempunyai “kekuatan membayar” belum 

tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus 

dipenuhi, atau  dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu 

mempunyai “kemampuan membayar” (zahlungsfahigkeit). Suatu 

perusahaan dikatakan likuid apabila perusahaan tersebut mempunyai 

“kekuatan membayar” sedemikian besarnya sehingga mampu 

memenuhi segala kewajiban finansiilnya yang segera harus dipenuhi, 

sebaliknya perusahaan yang tidak mempunyai “kemampuan membayar” 

dikatakan mengalami likuid (Riyanto,1995:25-26). 

6. Kemandirian dan Pertumbuhan  

Aspek ini didasarkan pada rentabilitas asset, rentabilitas ekuitas dan 

kemandirian operasional. Dalam hal penilaian tingkat kesehatan Unit 

Simpan Pinjam yang digunakan untuk menghitung kemandirian dan 

pertumbuhan adalah : 

a. Rasio rentabilitas asset, yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan 

dengan total aset. 

b. Rasio rentabilitas ekuitas, yaitu SHU bagian anggota dibandingkan 

total ekuitas 

c. Rasio kemandirian operasional, yaitu SHU dibandingkan dengan 

biaya beban. Usaha ditambah dengan beban perkoperasian. 
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7. Jatidiri Koperasi 

Jatidiri koperasi adalah penilaian untuk mengukur keberhasilan 

koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi 

anggota. Dalam hal penilaian tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam 

yangdigunakan untuk menghitung rentabilitas adalah : 

a. Rasio Partisipasi Bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam 

melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin 

baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi 

sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup 

beban pokok dan partisipasi bruto. 

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota,Rasio ini mengukur kemampuan 

koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat 

efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan 

wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. 

Aspek utama dari kinerja keuangan yaitu tercapainya keseimbangan yang 

baik antara hutang dan ekuitas. Hutang mempunyai peranan penting dalam 

perekonomian. Pemerintah, pengusaha bahkan perorangan membiayai banyak 

bisnisnya menggunakan hutang. 

Perusahaan atau koperasi memutuskan mengambil sejumlah uang untuk 

dipinjam dengan menetapkan berapa besar pinjaman jangka pendek dan panjang. 

Pendanaan jangka pendek biasanya untuk membiayai investasi pada aktiva lancar. 

Sejumlah perusahaan atau koperasi mengalami kesulitan keuangan yang 

sangat mendalam, karena menggunakan pinjaman jangka pendek untuk investasi 
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jangka panjang. Kinerja keuangan perusahaan atau koperasi dapat diukur 

berdasarkan rasio keuangan dengan analisis rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio 

leverage, rasio profitabilitas. Semakin besar nilai rasio-rasio tersebut, maka 

kinerja dapat tercapai. 

Sedangkan untuk rasio leverage jika semakin kecil nilainya maka 

kinerjanya semakin baik. Informasi kinerja perusahaan atau koperasi terutama 

profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi 

yang mungkin dilakukan atau dikendalikan di masa datang. Informasi fluktuasi 

kinerja sangat penting dan bermanfaat untuk prediksi kapasitas perusahaan atau 

koperasi dalam menghasilkanarus kas dari sumber daya yang ada. Disamping itu 

informasi kinerja juga bergunadalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas 

perusahaan atau koperasi dalam  memanfaatkan tambahan sumber daya. 

2.3 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi 

keuangan dari perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan 

operasi normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna 

bagi entitas-entitas di dalam perusahaan itu sendiri maupun entitas-entitas lain di 

luar perusahaan. 

 Menurut Baridwan (2004) Laporan Keuangan merupakan ringkasan dari 

suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari suatu transaksi-transaksi 

keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. 

Sedangkan Harahap (2009)  laporan keuangan ialah :  
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“Menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan 

pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan 

keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba-rugi atau hasil 

usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan posisi 

keuangan”. 

 

 Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009) laporan Keuangan 

adalah suatu penyajian terstuktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu 

entitas. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen – komponen 

berikut ini:  

a. Neraca 

Merupakan laporan posisi keuangan yang menggambarkan asset, 

kewajiban, dan modal suatu perusahaan dalam suatu tanggal tertentu.  

b. Laporan Laba Rugi  

Merupakan laporan operasi perusahaan selama periode akuntansi yang 

menyajikan seluruh hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil, laba atau 

rugi perusahaan.  

c. Laporan Perubahan Ekuitas 

Merupakan  laporan keuangan yang menunjukan perubahan ekuitas setelah 

digunakan untuk membiayai kegiatan usaha selama satu periode. 

d. Laporan Arus Kas 

merupakan laporan keuangan yang berisi informasi aliran kas masuk dan 

aliran kas keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. 

e. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Merupakan catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir 

laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca 

dengan informasi lebih lanjut. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian Eka Noviana Sari (2013) yang berjudul 

Pengaruh sistem informasi terhadap kinerja keuangan perbankan, hasil penelitian 

dan pengujian hipotesis menunjukan bahwa sistem informasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan dan pengaruhnya bersifat positif. 

Berdasarkan hasil estimasi diperoleh nilai koefisien determinasi R²  sebesar 0,214. 

Nilai ini berarti bahwa sebesar 21.4% kinerja keuangan dipengaruhi oleh sistem 
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informasi. Maka dapat dikatakan bahwa semakin baik Sistem informasi maka 

Kinerja Keuangan juga akan semakin meningkat.  

 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

(Tahun) 

Variabel yang 

Digunakan 

 

Hasil Penelitian 

1 Eka 

Noviana 

Sari (2013) 

Sistem informasi dan 

Kinerja Keuangan 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pengujian hipotesis 

menunjukan bahwa sistem 

informasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan dan pengaruhnya 

bersifat positif. Berdasarkan 

hasil estimasi diperoleh nilai 

koefisien determinasi R²  

sebesar 0,214. Nilai ini 

berarti bahwa sebesar 21.4% 

kinerja keuangan dipengaruhi 

oleh sistem informasi. Maka 

dapat dikatakan bahwa 

semakin baik Sistem 

informasi maka Kinerja 

Keuangan juga akan semakin 

meningkat. 

2 Juaenatis 

Sariah 

(2010) 

Komite Audit, 

Pengendaliam Internal, 

dan Kinerja Keuangan 

Peran komite audit tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan. 

Kebanyakan perusahaan di 

Indonesia belum memiliki 

komite audit sebagai sistem 

pengawas kinerja perusahaan 

mereka. Sedangkan 

pengendalian intern 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan. 

Hal ini menunjukan 

pengendalian intern sangat 

diperlukan sebuah 

perusahaan. 
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3 Siti Suharni, 

Syarifah 

Ratih 

Kartika 

Sari, dan 

Syahfitri 

Rezeki 

Wulandari 

(2013) 

Karakteristik Sistem 

informasi dan Pelaporan 

Keuangan 

Ditinjau dari hasil penelitian 

karakteristik sistem informasi 

sangat berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu dalam 

penyampaian pelaporan 

keuangan, hal ini disebabkan 

karena fungsi dari sistem 

informasi adalah memberikan 

penilaian independen atas 

fungsi-fungsi organisasi, 

untuk memeriksa dan 

mengevaluasi aktivitasnya 

sebagai jasa yang diberikan 

kepada organisasi 

4 Okky 

Andriyan 

dan 

Supatmi 

(2010) 

Mekanisme Corporate 

Governance, dan Kinerja 

Keuangan 

Mekanisme corporate 

governance memiliki 

pengaruh yang bervariasi 

terhadap kinerja keuangan 

dan diduga disebabkan oleh 

tipe agency problem. 

5 Safwan, 

Nadirsyah, 

dan Syukriy 

Abdullah 

(2014) 

Kompetensi dan 

Motivasi, Kinerja 

keuangan 

Kompetensi dan motivasi 

secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja 

pengelolaan keuangan  

 

 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem informasi 

akuntansi terhadap kinerja keuangan koperasi. Sistem telah sukses diterapkan di 

perusahaan adalah model DeLone dan McLean. Delone and Mclean (2003) 

menyampaikan taksonomi mengenai enam faktor yang menjadi dasar pengukuran  

Kinerja perusahaan sangat dipengaruhi oleh sistem informasi akuntansi. 

Sedangkan kinerja keuangan harus dilibatkan dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku secara umum (Sucipto, 2003).  
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  Dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan, penulis membuat 

bagan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.6 Hipotesis Penelitian 

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2007), 

hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu 

masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) 

sehingga harus diuji secara empiris. Berdasarkan tinjauan teoritis, rumusan 

masalah dan tinjauan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di awal, maka 

hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Ho: Sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan  

Ha: Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan  

 

 

Kinerja Keuangan 

1. Permodalan; 

2. Kualitas aktiva 

produktif; 

3. Manajemen; 

4. Efisiensi; 

5. Likuiditas; 

6. Kemandirian dan  

pertumbuhan; 

7. Jatidiri koperasi. 

 

Sistem informasi 

Akuntansi 

1. Hardware 

2. Software 

3. Brainware 

4. Procedure 

5. Database 

6. Communication 

Network 

 


