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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang membahas tentang sistem informasi laporan keungan pernal 

dilakukan oleh Tenardi dkk (2009); Setyamurti (2011); Pandiawan (2015); 

Widoyoko (2016); Setyani (2017). 

Tenardi, dkk. (2009) membuat penelitian tentang sistem informasi 

keuangan pada sekolah ST. Agatha, menganalisis dan membuat aplikasi mengenai 

sistem informasi keuangan yang menghasilkan laporan jurnal umum, laporan laba 

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

Anggionaldi (2013) membuat penelitian tentang Analisis dan Perancangan 

Sistem Informasi Pelaporan Keuangan Bebasis Teknologi Informasi. Penelitian ini 

membahas tentang penyususnan laporan keuangan, adapun laporan-laporan yang 

dibuat pada penelitian ini berupa laporan jurnla umum, laporan buku besar dan 

laporan laba rugi. 

Pandiawan (2015) melakukan penelitian tentang sistem pelaporan keuangan 

di Mygadget Store menggunakan YII Framework. Penelitian ini membahas tentang 

pembuatan dan pencatatan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan 

perubahan modal dan neraca dari transaksi penjualan tunai dan transaksi pembelian 

dari distributor dapat dilakukan secara tunai maupun hutang. 

Widoyoko (2016) membuat penelitian tentang sistem informasi akuntansi 

laporan keuangan pada jogja web center. Penelitian menggunakan bahasa 
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pemrograman PHP. Dalam penelitian ini transaksi dilakukan secara tunai dan 

membahas tentang pelaporan keuangan, adapun laporan-laporan yang dibuat yaitu 

laporan jurnal umum, laporan buku besar, lapran neraca, laporan rugi laba dan 

laporan perubahan modal. 

Setyani (2017) membangun sistem informasi akuntansi pelaporan keuangan 

pada agen pos karangjambe dengan bahasa pemrograman PHP.. Penelitian ini 

membahas tentang penyusunan laporan keuangan, laporan-laporan yang dibuat 

pada penelitian ini berupa lapran jurnal umum, laporan buku besar, laporan neraca 

saldo, laoran laba rugi, laporan perubahan modal dan laoran neraca dari transaksi 

yang terdiri dari transaksi pendapatan, transaksi pengeluaran, transaksi peralatan, 

transaksi hutang peralatan dan transaksi pengambilan pive. 

Penelitian-penelitian diatas digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan 

skripsi tentang sistem informasi laporan keuangan menggunakan metode Accrual 

Basis berbasis web di SD Negeri Kotagede 3. Dimana sistem ini bertujuan untuk 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan dengan laporan yang dibuat yaitu 

laporan jurnal umum, laporan buku besar dan laporan arus kas. Adapun perbedaan 

penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang 

dapat dilihat pada tabel 2.1.  
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Tabel 2. 1 Perbedaan Penelitian 

Penulis Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Metode Laporan Yang Di 

Hasilkan 

Tenardi, 

dkk (2009) 

Sistem 

Infromasi Pada 

Sekolah 

ST.Agatha 

Melakukan 

perancangan, 

menganalisis dan 

membuat suatu 

aplikasi mengenai 

sistem informasi 

keuangan 

- Hasil yang 

didapatkan aplikasi 

sistem laporan 

keuangan dengan 

laporan yaitu lporan 

jurnla umum, 

laporan laba rugi, 

laporan neraca, 

laporan buku besar 

dan laporan 

perubahan ekuitas. 

Anggionaldi 

(2013) 

Analisis Dan 

Perancangan 

Sistem 

Informasi 

Pelaporan 

Keuangan 

Berbasis 

Teknologi 

Informasi (Studi 

Pada Koperasi 

Mahasiswa 

Universitas 

Islam Bandung) 

Menjelaskan 

sistem informasi 

pelaporan 

keuangan yang 

diterapkan di 

KOPMA 

UNISBA. 

- Sistem informasi 

pelaporan keuangan 

dengan laporan 

jurnal umum, 

laporan buku besar 

dan laporan laba 

rugi. 

Pandiawan 

(2015) 

Sistem 

Pelaporan 

Keuangan Di 

My Gadget 

Store 

Menggunakan 

YII Framework 

Pembuatan sistem 

pelaporan 

keuangan bagi 

perudahaan 

dibidang E-

Comarce berbasis 

website 

- Laporan-laporan 

yang dihasilkan 

yaitu laporan laba 

rugi, laporan 

perubahan modal 

dan neraca. 

Widoyoko 

(2016) 

Sistem 

Informasi 

Laporan 

Keuangan Pada 

Jogja Web 

Center. 

Membuat sistem 

pencatatan 

akuntansi untuk 

laporan keuangan 

- Laporan-laporan 

yang dihasilkan 

laporan jurnal 

umum, laporan buku 

besar, laporan 

neraca, laporan laba 

rugi dan laporan 

perubahan modal. 
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Tabel 2. 1 (Lanjutan) Perbedaan Penelitian 

Penulis Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Metode Laporan Yang Di 

Hasilkan 

Setyani 

(2017) 

Pembangunan 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi Pada 

Agen Pos 

Karang Jambe 

Membuat sistem 

pencatatan 

akuntansi untuk 

pelaporan 

keuangan bebasis 

website 

- Laporan-laporan 

yang dihasilkan 

laporan jurnal 

umum, laporan buku 

besar, laporan neraca 

saldo, laporan rugi 

laba, laporan 

perubahan modal 

dan laporan neraca. 

Nurgiyati 

(2018) 

Sistem 

informasi 

laporan 

keuangan di SD 

Negeri 

Kotagede 3  

Membuat sistem 

laporan keuanga 

berbasis website 

Accrual Bassis Laporan yang 

dihasilkan yaitu 

laporan jurnal 

umum, laporan buku 

besar dan laporan 

arus kas. 

 

2.2. Dasar Teori 

Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

2.2.1. Sistem Informasi 

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

2.2.2. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan 

peristiwa lain yang di klasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut 

karakteristik ekonomi, yang merupakan unsur laporan keuangan.  

Berikut penjelasan masing – masing laporan keuangan tersebut: 
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1. Jurnal 

Menurut Mulyadi (2001) jurnal merupakan catatan akuntansi permanen 

yang pertama, yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. 

2. Buku Besar 

Menurut Rudianto (2008) buku besar adalah kumpulan dari semua 

akun/perkiraan yang dimiliki suatu perusahaan yang saling berhubungan satu 

dengan lainnya dan merupakan suatu kesatuan. 

3. Laporan Arus Kas 

Menurut Prastowo (2011) laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, 

pengeluaran kas, dan perubahan bersih kas, baik yang berasal dari aktivitas operasi, 

investasi maupun pendanaan. 

2.2.3.  Metode Accrual Basis 

Menurut Kurniawati (2014) Accrual Basis adalah suatu basis akuntansi 

dimana transaksi ekonomi dan peristiwa diakui, dicatat, dan disajikan dalam 

laporan keuangan pada saat terjadi transaksitersebut tanpa memerhatikan waktu kas 

diterima atau dibayar. Beban dan pendapatan secara hati-hati disamakan. 

Menyediakan informasi yang lebih handal dan terpercaya tentang seberapa besar 

suatu perudahaan mengeluarkan uang atau menerima uang dalam setiap bulannya. 

Pencatatan menggunakan metode ini mengakui beban pada saat transaksi terjadi 

walaupun kas belum dibayarkan. Begitu pula dengan pendapatan. Pendapatan 

dicatat pada saat transaksi pendapatan terjadi walaupun kas atas transaksi 

pendapatan tersebut baru diterima bulam depan. Dalam hal ini maka dapat 
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disimpulkan bawha pencatatan menggunakan accrual basis lebih mencerminkan 

keadaan perusahaan dan lebih dapat mengukur kinerja perusahaan.    

Teknik accrual basis memiliki fitur pencatatan dimana transaksi sudah 

dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar 

dimasa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya walapun uang belum benar-

benar diterima atau dikeluarkan. Jadi accrual basis adalah basis akuntansi yang 

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu 

terjadi tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar. 

2.2.4. XAMPP 

Menurut Kadir (2008) 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. 

2.2.5. PHP 

Menurut Kadir (2008) PHP adalah bahasa pemrograman script bersifat 

opensource 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. 

2.2.6. MySQL 

Ramadhan dan Saputra (2005) menyatakan bahwa MySQL merupakan 

Database Management System (DBMS) yang bersifat Open Source dan 

dikembangkan, serta didistribusikan oleh MySQL AB. MySQL memiliki bagian 
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berupa Structured Query Language  (SQL) yang digunakan untuk mengolah 

database relasional yang ada didalamnya. 

2.2.7. HTML 5 

Menurut Ardhana (2013) HTML (HiperText Markup Language) 5 adalah 

sebuah bahasa markup untuk menstrukturkan dan menampilkan isi dari World Wide 

Web (WWW), sebuah teknologi inti dari internet. HTML 5 adalah revisi kelima dari 

HTML. 

2.2.8. Website 

Menurut Hidayat (2010) Website adalah kumpulan halaman-halaman yang 

digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau bergerak, animasi, 

suara dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun yang 

dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang 

masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Hubungan antara 

satu halaman web dengan halaman web yang lainnya disebut Hyperlink, sedangkan 

teks yang dijadikan media penghubung disebut Hypertext.
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