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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 TinjauanPustaka 

Murti (2014) membuat analisis dan perancangan system informasi laporan 

keuangan sebagai tolok ukur kinerja keuangan perusahaan dengan metode rasio 

keuangan (PT.Kaisa Rossie Semrang). Hasil yang di  dapat yaitu meliputi laporan 

jurnal, laporan buku besar, laporan neraca saldo, laporan laba rugi, laporan 

perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, laporan analisa likuiditas, 

laporan analisa leverage. 

Paleni (2015) membuat analisis laporan keuangan dengan menggunakan 

metode du point dan model altman z-score pada primer koperasi produsen tahu 

tempe Indonesia (PRIMKOPTI) mura kota lubuklinggau, hasil yang di dapat dari 

penelitian tersebut yaitu perhitungan menggunakan metode du point dan 

perhitungan menggunakan model altman z-score. 

Setyani (2017) membuat pembangunan sistem informasi akuntansi pada 

agen pos karang jambe. Meliputi laporan jurnal umum, laporan buku besar, 

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

transaksi hutang peralatan, dan transaksi pengambilan prive. 

Tenardi, dkk (2009) membuat sistem informasi keuangan pada sekolah 

ST.Agatha. Meliputi jurnal umum, transaksi penjualan, transaksi pembelian, 
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laporan laba rugi, laporan buku besar, laporan neraca, dan laporan perubahan 

ekuitas. 

Wibisono (2011) membuat analisis dan pembuatan aplikasi akuntansi 

berbasis web pada IIUC. Laporan yang dibuat yaitu laporan jurnal umum, laporan 

jurnal penyesuaian, laporan jurnal penutup, laporan buku besar, laporan neraca 

saldo, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas. 

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 dan transaksi 

dilakukan secara tunai. 

Pada penelitian yang akan di usulkan yaitu implementasi sistem informasi 

laporan keuangan menggunakan metode accrual basis berbasis web pada SMK 

Negeri 1 Nglipar. Laporan keuangan yang dibuat yaitu laporan jurnal umum 

perperiode, laporan buku besar perperiode, laporan laba rugi perperiode, laporan 

perubahan modal perperiode, laporan neraca saldo perperiode, laporan neraca 

perperiode dan grafik laporan 

Perbandingan antara penelitian sistem informasi akuntansi yang pernah 

dibuat dapat dilihat pada Tabel 2.1.  
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Tabel 2.1 Data Penelitian yang Berhubungan dengan Sistem Informasi 

Akuntansi 

PENELITI OBJEK TEKNOLOGI METODOLOGI HASIL 

Murti 

(2015) 

PT. Kaisa 

Rossie 

Dekstop - Rasio 

Keuangan 

- Laporan jurnal 

- Laporan buku besar 

- Laporan neraca saldo 

- Laporan laba rugi 

- Laporan perubahan 

modal 

- Laporan analisa 

likuiditas 

- Laporan analisa leverage 

 Paleni 

(2015) 

Primer 

koperasi 

produsen 

tahu tempe 

Indonesia 

(PRIMKO

PTI) 

Website - Metode du 

point 

- Metode 

Altman Z-

score 

- Perhitungan metode du 

point 

- Perhitungan metode 

altman Z-score 

Wibisono 

(2011) 

IIUC website -  - Laporan jurnal 

- Laporan buku besar  

- Laporan neraca saldo 

- Laporan laba rugi 

- Laporan perubahan 

ekuitas. 
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Setyani 

(2017) 

Agen Pos 

Karang 

Jambe 

website -  - Laporan buku besar 

- Laporan jurnal umum 

- Laporan neraca saldo 

- Laporan laba rugi 

- Laporan perubahan 

modal 

- Laporan neraca 

- Transaksi hutang 

peralatan 

- Transaksi pengambilan 

prive 

Tenardi, dkk 

(2009) 

Sekolah 

ST.agatha 

Desktop -  - Laporan jurnal umum 

- Transaksi penjualan 

- Transaksi pembelian. 

- Laporan laba rugi 

- Laporan neraca 

- Laporan perubahan 

ekuitas 

- Laporan buku besar 

Widyoko 

(2016) 

Jogja Web 

Center 

Website -  - Laporan Jurnal 

- Laporan Buku Besar 

- Laporan Neraca 

- Laporan Laba Rugi 

- Laporan Perubahan 

Modal 

- Transaksi dilakukan 

secara tunai 

Laporan neraca saldo 

Penelitian 

yang 

dilakukan 

SMK 

Negeri 1 

Nglipar 

website Accrual Basis - Laporan jurnal umum 

perperiode 

- Laporan buku besar 

perperiode 

- Laporan laba rugi 

perperiode 

- Laporan perubahan 

modal perperiode 
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- Laporan neraca 

perperiode 

- Laporan neraca saldo 

perperiode 

- Grafik laporan 

 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1   SMK Negeri 1 Nglipar 

Merupakan sebuah institusi pemerintah yang bergerak pada bidang 

pendidikan yang berdiri pada tahun 1997. SMKN 1 Nglipar pada awalnya yaitu 

SMA karena peminat SMA sangat sedikit maka diubah menjadi SMK dan seiring 

berjalannya waktu SMKN 1 nglipar mulai berkembang pada tahun 2005, tetapi 

hanya memiliki dua jurusan yaitu teknik komputer jaringan dan otomotif. Saat ini 

SMKN 1 nglipar sudah berkembang cepat dan memiliki fasilitas yang lengkap 

dimana jurusannya bertambah satu yaitu akuntansi. Sekolah tersebut menempati 

area seluas 11.000 meter yang beralamatkan jalan Nglipar-Ngawen KM 06, 

Pilangrejo, Nglipar, Gunungkidul, saat ini SMKN 1 nglipar banyak  mengantongi 

segudang prestasi baik tingkat kabupaten maupun provinsi. 

2.2.2 Sistem Informasi 

 Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan 

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

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 

(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 
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berulang-ulang setiap kali terjadi transaksi keuangan. Sedangkan kegiatan 

pelaporan dan penganalisisan biasanya hanya dilakukan pada waktu tertentu 

(Jusup, 2011). 

2.2.5 Metode Accrual Basis 

Accrual basis adalah proses pencatatan transaksi akuntansi dimana 

transaksi dicatat pada saat terjadi, meskipun belum menerima ataupun 

mengeluarkan kas. Menyediakan informasi yang lebih handal dan terpercaya 

tentang seberapa besar suatu perusahaan mengeluarkan uang atau menerima uang 

dalam setiap bulannya. Pencatatan menggunakan metode ini mengakui beban 

pada saat transaski terjadi walaupun kas belum dibayarkan. Begitu pula dengan 

pendapatan. Pendapatan dicatat pada saat transaksi pendapatan terjadi walaupun 

kas atas transaksi pendapatan tersebut baru diterima bulan depan. Dalam hal ini 

maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan menggunakan accrual basis lebih 

mencermikan keadaan perusahaan dan lebih dapat mengukur kinerja perusahaan. 

Contoh menggunakan metode accrual basis : 

Pada 1 Mei 2017 PT. Milik Kita Bersama membayar sewa gedung sebesar Rp. 

10.000.000 untuk dua bulan sewa. Dalam pencatatannya ditulis: 

1 Mei 2017 

Sewa dibayar dimuka    Rp 10.000000 

Kas     Rp 10.000.000 

Jurnal pada akrual basis memperlihatkan pembayaran yang dilakukan terhadap 

sewa gedung tersebut dengan nominal Rp 10.000.000 tidak dikategorikan sebagai 

beban yang terjadi. Pengeluaran itu dianggap masih bagian dari harta perusahaan. 
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2.2.6    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.  

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) (Jusup, 2011). 

2.2.7 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 (Jusup, 2011).  
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2.2.8 Jurnal Umum 

 Jurnal umum dapat digunakan untuk mencatat penyesuaian pembukuan, 

penutupan pembukuan, koreksi, dan transaksi-transaksi lainnya yang tidak dapat 

di catat di jurnal khusus (jusup, 2005). 

2.2.9 Buku Besar 

Buku besar merupakan kumpulan rekening-rekening yang digunakan 

untuk menyortasi dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal 

(mulyadi, 1993). 

Saldo adalah selisih antara jumlah sisi debet dengan jumlah sisi kredit. Jika 

jumlah sisi debet suatu rekening lebih besa dari pada jumlah sisi kreditnya, maka 

saldo rekening tersebut dinamakan saldo debet. Sebaliknya apabila jumlah sisi 

kredit suatu rekening lebih besar dari pada jumlah ssi debetnya, maka saldo 

rekening tersebut dinamakan saldo kredit. Saldo menggambarkan jumlah yang 

tersisa pada suatu saat tertentu. Setiap akhir masa tertentu, perusahaan biasanya 

menyusun suatu daftar saldo rekening yang terdapat dibuku besar yang di sebut 

neraca saldo. 

 Dalam perusahaan yang menggunakan rekening saldo berjalan, saldo 

rekening dapat diketahui setiap saat sehingga neraca saldo dapat disusun dengan 

menguntip jumlah saldo yang telah tersedia pada saat rekening. Akan tetapi bila 

perusahaan menggunakan rekeniing bentuk T, maka saldo rekening harus dihitung 

dahulu dan setelah itu disusun neraca saldo (jusup, 2005). 
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2.2.10 Laporan Perubahan Modal 

 Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menyajikan 

informasi mengenai perubahan modal pada perusahaan akibat dari kegiatan pokok 

operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Atau dapat diartikan 

sebagai suatu ikhtisar tentang perubahan jumlah modal yang terjadi selama 

periode tertentu. Laporan perubahan modal perusahaan erat kaitannya dengan 

laporan laba/rugi karena laba bersih yang diperoleh perusahaan akan menambah 

akun modal. Atau sebaliknya, jika perusahaan mengalami rugi bersih otomatis 

akan mengurangi akun modal. Jadi laporan perubahan modal dapat disusun 

setelah adanya laporan laba/rugi. 

2.2.11 XAMPP 

 Xampp merupakan salah satu software yang bersifat gratis dan berlisensi 

global, banyak yang menggunakan software tersebut sebagai web server pada 

local network atau localhost.  Paket dari XAMPP : Apache, php, Mysql. (Kadir, 

2008). 

2.2.12 Bahasa Pemrograman 

 PHP adalah salah satu bahasa pemrograman script  bersifat open source 

yang bekerja pada sisi server, yang paling banyak dipakai saat ini. PHP banyak 

digunakan untuk memprogram situs web dinamis (termasuk blog) meskipun 

penggunaan untuk hal lain juga memungkinkan. (kadir, 2009). 
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2.2.13 MySQL  

 MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan 

banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database 

sebagai sumber dan pengolahan datanya. (Rudianto, 2011).  

 

2.2.14 HTML 

 HTML(HyperText Markup Language) 5 adalah sebuah bahasa markup 

untuk menstrukturkan dan menampilkan isi dari World Wide Web, sebuah 

teknologi inti dari internet, HTML 5 adalah revisi kelima dari HTML. (Ardhana, 

2013). 

2.2.15 Web 

Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan file-

filenya saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman, dan kumpulan halaman 

yang dinamakan homepage. Homepage berada pada posisi teratas, dengan 

halaman-halaman terkait berada di bawahnya. Biasanya setiap halaman di bawah 

homepage disebut child page, yang berisi hyperlink ke halaman lain dalam web 

(Gregorius, 2000). 

2.2.16 Grafik 

Grafik adalah penyajian data yang terdapat dalam table yang ditampilkan 

ke dalam bentuk gambar. Selain itu grafik juga dapat diartikan sebagai suatu 

kombinasi data-data baik berupa angka, huruf, simbol, gambar, lambang, 

perkataan, lukisan, yang disajikan dalam sebuah media dengan tujuan 

http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html
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memberikan gambaran tentang suatu data dari penyaji materi kepada para 

penerima materi dalam proses menyampaikan informasi. 

Adapun pengertian grafik lainnya yaitu grafik merupakan suatu rangka 

yang digunakan untuk membentuk objek visualisasi dari data sebuah table. Data 

dalam table yang dimaksut disini ialah data yang terdiri dari angka-angka dan 

dapat kita tampilkan ke dalam bentuk gambar, bisa dalam berbentuk bidang datar 

seperti persegi, lingkaran, segitiga, atau kedalam bentuk bangun ruang seperti 

balok, tabung, kerucut dll. 

 

 

 


