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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Penelitian sejenis ini pernah dilakukan oleh Diah Aryati Prihartini (2013) 

yang membahas tentang Perancangan Sistem Informasi Akuntansi 

Terkomputerisasi pada Perusahaan Dagang dan Jasa PT. Suryamas. Penelitian ini 

dilakukan karena PT. Suryamas masih menggunakan sistem akuntansi manual yang 

bisa mengalami kesalahan dalam perhitungan transaksi dengan adanya sistem 

akuntansi terkomputerisasi ini sehingga dapat meningkatkan kinerja kerja dan hasil 

yang ebih cepat dan akurat dalam menghasilkan laporan keuangan PT. Suryamas. 

Sistem akuntansi ini dibuat menggunakan Visual Basic 6.0 yang dapat 

menghasilkan laporan detail pembelian, laporan detail penjualan, laporan hutang 

dagang dan laporan jurnal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anindita Wicaksana (2013) membahas 

tentang Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada Perusahaan Sanie Mart. 

Penelitian ini dilakukan karena permasalahan pada sistem informasi akuntansi 

Sanie Mart yang tidak membuat dokumen dan pencatatan yang dilakukan oleh 

perusahaan, tidak pernah mencatat persediaan, deskripsi tugas dan wewenang 

antara pemilik dan karyawan belum jelas dan yang terakhir adalah pemanfaatan 

fasilitas komputer yang dimiliki oleh perusahaan secara maksimal. Oleh karena itu 

sistem informasi akuntansi yang dibuat menggunakan Visual Basic 6.0 ini akan 

menghasilkan laporan penerimaan barang dan laporan pembelian. 
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Penelitian selanjutnya oleh Ratna Dwi Utami (2014) membahas tentang 

Sistem Informasi Laporan Keuangan Perusahaan Dagang Berbasis Multiuser. 

Penelitian ini dilakukan karena adanya masalah pada Toko Lestari yang transaksi 

penjualannya dilakukan secara manual sehingga memungkinkan terjadinya 

kesalahan perhitungan besarnya nominal penjualan, tidak adanya nota ganda 

menyebabkan kesulitan untuk mengontrol stok barang dan belum ada laporan 

keuangan sehingga pemilik kesulitan untuk mengetahui besarnya laba atau 

keuntungan yang diperoleh. Sistem informasi laporan keuangan pada Toko Lestari 

ini akan menghasilkan laporan data barang, laporan data konsumen, laporan 

pembelian, laporan penjualan dan laporan rugi laba. 

Penelitian - penelitian diatas digunakan rujukan. Adapun perbedaan 

penelitian – penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan sekarang bisa 

dilihat pada tabel 2.1 : 

Tabel 2. 1 Tinjauan Pustaka 
Peneliti Objek Teknologi Hasil 

Diah Aryati 

Prihartini 

PT. Suryamas Website Laporan detail pembelian 

Laporan detail penjualan 

Laporan hutang dagang 

Laporan jurnal 

Anindita 

Wicaksana 

Sanie Mart Visual basic 6.0 Laporan penerimaan barang 

Laporan Pembelian 

Ratna Dwi 

Utami 

Toko Lestari Multiuser Laporan data barang 

Laporan data konsumen 

Laporan pembelian 

Laporan penjualan 

Laporan rugi laba 

Desliati 

Situmorang 

Toko Desliati Dekstop Laporan penjualan 

Laporan pembelian 

Laporan jurnal umum 

Laporan buku besar 

Laporan arus kas 

Laporan rugi laba 
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2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu kombinasi dari orang-orang, fasilitas, 

teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk 

mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, 

memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian 

internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar pengambilan 

keputusan yang cerdik (Jogiyanto, 1999). 

2.2.2. Sistem Informasi Keuangan 

Sistem Informasi Keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk 

menyediakan informasi kepada orang atau kelompok (user) baik di dalam maupun 

di luar instansi mengenai arus keuangan serta permasalahannya di instansi tersebut. 

Sistem informasi keuangan merupakan sistem informasi yang digunakan guna 

mengatur keuangan yang ada dalam organisasi maupun instansi (Agus Purwaji, 

2016). 

2.2.3. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan, 

kinerja keuangan, dan arus kas suatu perusahaan. (SAK ETAP 2009, 3.12) 
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Berikut penjelasan masing-masing laporan keuangan tersebut : 

a. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama, yang 

digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan (Mulyadi, 2001). 

(Nama Perusahaan) 

     Jurnal Umum 

Tanggal Keterangan Debit Kredit 

xx-xx-xxxx Pembelian 

Kas 

Rp xxxx 

- 

- 

Rp xxxx 

xx-xx-xxxx Kas 

Penjualan 

Rp xxxx 

- 

- 

Rp xxxx 

 

b. Buku Besar 

  Buku besar adalah kumpulan dari semua akun/perkiraan yang dimiliki suatu 

perusahaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan merupakan suatu 

kesatuan (Rudianto, 2008). 

(Nama Perusahaan) 

     Buku Besar 

Nama Akun: xxx       kode akun: 

xxx 

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo 

xx-xx-xxxx Penerimaan kas 

Pengeluaran kas 

Rp xxxx 

- 

- 

Rp xxxx 

Rp xxxx 

Rp xxxx 

 

c. Laporan Arus Kas 

  Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan 

perubahan bersih kas, baik yang berasal dari aktivitas operasi, investasi maupun 

pendanaan (Dwi Prastowo, 2011). 

(Nama Perusahaan) 

 Laporan Arus Kas 



9 
 

Arus kas masuk 

 Penjualan tunai   Rp xxxx 

 Pelunasan piutang   Rp xxxx 

 Pendapatan lain-lain  Rp xxxx 

 Investasi pemilik   Rp xxxx  + 

    Total arus kas masuk     Rp xxxx 

Arus kas keluar 

 Pembelian tunai   Rp xxxx 

 Beban/biaya lain-lain   Rp xxxx 

 Pembayaran utang   Rp xxxx 

 Pengambilan prive   Rp xxxx  + 

     Total arus kas keluar     Rp xxxx  + 

Arus kas bersih      Rp xxxx 

 

d. Laporan Laba Rugi 

Laporan Laba Rugi (Income Statement) adalah suatu laporan yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam 

suatu periode akuntansi atau satu tahun. Secara umum laporan laba rugi terdiri dari 

unsur pendapatan dan unsur beban usaha. Pendapatan usaha dikurangi dengan 

beban usaha akan menghasilkan laba usaha. (Rudianto, 2008) 

 

 

(Nama Perusahaan) 

Laporan Laba Rugi 

Penjualan         Rp 

xxxx 

Retur penjualan dan pengurangan harga   Rp xxxx 

Potongan penjualan      Rp xxxx  + 

                     Rp 

xxxx - 
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Penjualan bersih        Rp 

xxxx 

Harga pokok penjualan: 

Persediaan barang dagangan awal    Rp xxxx 

Pembelian            Rp xxxx 

Beban angkut pembelian          Rp xxxx + 

             Rp xxxx 

Retur pembelian dan pengurangan harga Rp xxxx 

Potongan pembelian         Rp xxxx + 

             Rp xxxx - 

Pembelian bersih      Rp xxxx + 

Barang dagangan yang tersedia untuk dijual   Rp xxxx 

Persediaan barang dagangan akhir    Rp xxxx - 

Harga pokok penjualan       Rp 

xxxx - 

Laba kotor         Rp 

xxxx 

Pendapatan bunga        Rp 

xxxx + 

          Rp 

xxxx 

Beban-beban usaha: 

Beban …       Rp xxxx 

Beban …       Rp xxxx + 

Jumlah beban usaha        Rp 

xxxx - 

Laba bersih sebelum pajak       Rp 

xxxx 

Pajak          Rp 

xxxx - 

Laba bersih setelah pajak       Rp 

xxxx 

2.2.4. Metode Accrual Basis  

Accrual Basis adalah suatu metode penandingan antara pendapatan dan 

beban, dimana pendapatan dilaporkan pada saat terjadinya transaksi dan beban 

dilaporkan pada saat beban tersebut diperlukan untuk menghasilkan pendapatan 

usaha. (Rudianto, 2008) 
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2.2.5. XAMPP 

XAMPP adalah sebuah software yang berfungsi untuk menjalankan website 

berbasis PHP dan menggunakan pengolah data MySQL dikomputer local. XAMPP 

juga dapat disebut sebuah Cpanel server virtual yang dapat membantu melakukan 

preview sehingga dapat dimodifikasi website tanpa harus online atau terakses 

dengan internet. (Wicaksono, 2008) 

2.2.6. Java 

Java adalah bahasa pemrograman objek murni karena semua kode 

programnya dibungkus dalam kelas. (Sukamto dan Shalahuddin, 2013) 

2.2.7. MySQL 

MySQL tergolong sebagai DBMS (Database Management System) yang 

bersifat opensource dan bermanfaat untuk mengelola data dengan cara yang sangat 

fleksibel dan cepat. Berikut adalah sejumlah aktivitas yang terkait dengan data yang 

didukung oleh perangkat lunak tersebut. 

a. Menyimpan data ke dalam tabel, 

b. Menghapus data dalam tabel, 

c. Mengubah data dalam tabel, 

d. Mengambil data yang tersimpan dalam tabel, 

e. Memungkinkan untuk memilih data tertentu yang diambil, 

f. Memungkinkan untuk melakukan pengaturan hak akses terhadap data. 

(Abdul Kadir, 2010) 


