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BAB II 
 

 DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1. DASAR TEORI 

 

2.1.1.  Piutang 

PSAK No.43 menyatakan bahwa Piutang adalah jenis pembiayaan 

dalam bentuk pembelian dan atau penagihan piutang atau tagihan jangka 

pendek suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha. Mulyadi 

(2008:210) menyatakan bahwa fungsi – fungsi yang terakait dengan piutang 

adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi penjualan, yang bertanggung jawab atas pesanan pelanggan, 

mengubah order dengan tambahan informasi pengiriman, harga, 

spesifikasi pesanan, dan tempo kredit yang diberikan.  

2. Fungsi kredit, merupakan departemen yang berada dibawah departemen 

keuangan. Dalam transaksi penjualan kredit fungsi ini bertanggungjawab 

atas status kredit pelanggan dan pemberian otorisasi pemberian kredit 

kepada pelanggan.  

3. Fungsi gudang, yang bertanggung jawab atas menyiapkan dan 

menyimpan barang yang dipesan pelanggan.  

4. Fungsi pengiriman, bertanggung jawab untuk menyerahkan barang 

pesanan pelanggan dan memastikan pengeluaran barang dari gudang 

berdasarkan produk yang ditentukan dan dengan otorisasi pihak yang 

berwenang.  

5. Fungsi penagihan, bertanggung jawab untuk membuat faktur dan 

mengirim faktur penjualan kepada pelanggan dan menyediakan arsip 

faktur untuk kepentingan fungsi akuntansi dan penjualan
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6. Fungsi akuntansi, bertanggung atas pencatatatn transaksi dan aktivitas 

akuntansi untuk penjualan kredit, serta mengirimkan pernyataan keapada 

debitur.  

Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam 

dalam formulir dicatat akuntansi dengan tingkat ketelitian dan kehandalannya 

yang tinggi. Menurut Mulyadi (2008:258) menyatakan bahwa dokumen-

dokumen pokok yang diperlukan dalam pencatatan piutang adalah sebagai 

berikut: 

1. Faktur penjualan digunakan sebagai dasar pencatatan piutang dalam 

transaksi penjualan kredit yang dilampiri dokumen pengiriman barang 

dari bagian pengiriman barang.  

2. Bukti kas masuk digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya 

piutang dari transaksi pelunasan yang telah dilakukan oleh pelanggan 

dari bagian kas masuk atau kasir.  

3. Memo kredit digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan yang 

dilampiri oleh dokumen penerimaan barang dari bagian gudang atau 

logistik.  

4. Bukti memorial merupakan sumber dokumen untuk pencatatan transaksi 

ke jurnal umum yang digunakan sebagai dasar pencatatan penghapusan 

piutang yang sudah tidak dapat tertagih. 

Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang 

berkaitan dengan piutang yaitu :  

1.  Jurnal penjualan Digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dari 

transaksi penjualan kredit.  

2.  Jurnal retur penjualan Digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang 

dari transaksi retur penjualan.  

3. Jurnal umum Digunakan untuk mencatat berkurangya piutang dari 

transaksi retur penjualan.  

4. Jurnal penerimaan kas Digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang 

dari transaksi penerimaan kas dari debitur.  
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5. Kartu piutang Digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang 

kepada setiap debitur. 

 

2.1.2.  Sistem Informasi Akuntansi 

Krismiaji (2010;3) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi 

adalah:Sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan 

informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan 

mengoperasikan bisnis.  

Romney, Steinbart (2014:10) menyatakan bahwa sistem informasi 

akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, 

dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. 

Romney, Steinbart (2006:3) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi 

ini terdiri dari 5 komponen yaitu :  

1. Orang – orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan  

berbagai fungsi.  

2. Prosedur – prosedur, baik manual maupun 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 proses organisasi  

5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk computer, peralatan 

pendukung (perithaeral device) dan peralatan untuk komunikasi jaringan. 

Romney, Steinbart (2006:3) menyatakan bahwa kelima komponen 

diatas secara bersamaan memungkinkan suatu sistem informasi akuntansi 

memenuhi tiga fungsi pentingnya dalam organisasi yaitu :  

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas –aktivitas yang 

dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh 

aktivitas – aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam 

berbagai aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai, dan 

pihak – pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang (review) 

hal – hal yang telah terjadi.  
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2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen 

untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan.  

3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset – aset 

organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data 

tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan andal. 

 

2.1.3.  PHP (PHP : Hypertext Preprocessor) 

PHP adalah skrip dijalankan di server, jadi konsepnya berbeda dengan 

javascript yang dijalankan diclient. PHP bisa digunakan untuk mengakses 

berbagai macam database seerti acces, oracle, MySQL , dan lain sebagainya 

(Abdul Kadir, 2008). 

 

2.1.4.  MySQL 

MySQL adalah sebuah database server, dapat juga berperan sebagai 

client sehingga sering disebut database client/server, yang opensource dengan 

kemamuan dapat berjalan baik di OS (Operating System) manapun, dengan 

Platform Windows  maupun Linux. (Bunafit Nugroho, 2004:3).  

 

2.1.5. Apache 

Menurut Kurniawan (2008b:2) ”Apache adalah web server yang dapat 

dijalankan dibanyak sistem operasi (Unix, BSD, Linux, Microsoft windows 

dan Novell Netware serta Platform lainnya) yang berguna untuk 

memfungsikan situs web”. Protokol yang digunakan untuk melayani fasilitas 

web ini menggunakan HTTP. 

 

2.1.6.  Notepad++ 

Menurut Putra (diakses pada tanggal 18 Mei 2014 di       

http://www.candra.web.id/2012/04/09/ebook-membangun-ecommerce 

dengan-php-mysql) Notepad++ adalah standar programmer editor. 

Sebenarnya selain notepad++, juga masih banyak editor yang lain. Anda 

http://www.candra.web.id/2012/04/09/ebook-membangun-ecommerce
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boleh saja menggunkan sembarang editor, namun disarankan editor yang 

dipakai adalah editor yang mempunyai 3 fitur utama yaitu Syntax Higlighting, 

Code folding, dan Line numbering. Notepad++ dipakai untuk editing file 

secara cepat (misal Bugfix) atau mengedit satu dua baris yang error. 

 

2.1.7 Komputer 

Menurut Blissmer dalam Sutarman (2012:2) menyatakan, “Komputer 

adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai 

berikut : 

1. Menerima input. 

2. Memproses input tadi sesuai dengan programnya. 

3. Menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan. 

4. Menyediakan outputdalam bentuk organisasi. 

MenurutSanders dalam Sutarman (2012:2) menyatakan, “Komputer 

adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta 

dirancang dan diorganisasikan agar supaya secara otomatis menerima dan 

menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan outputdibawah 

pengawasan suatu langkah-langkah intruksi program yang tersimpan di 

memori (strored program)”. 

MenurutV.C. Hamacher. et.al dalam Sutarman (2012:2) menyatakan, 

“Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang dengan cepat dapat 

menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu 

program yang tersimpan di memorinya (stored program) dan 

menghasilkanoutputinformasi”. 

MenurutDavis dalam Sutarman (2012:3) menyatakan, “Komputer 

adalah tipe khusus alat penghitung yang mempunyai sifat tertentu yang pasti”. 

 

2.1.7. PhpMyAdmin 

Menurut Sibero (2011e:376) “PhpMyAdmin adalah aplikasi web yang dibuat 

oleh phpMyAdmin.net. phpMyAdmin digunakan untuk administrasi database 
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MySQL”. Program ini digunakan untuk mengakses database MySQL”. 

Menurut Kurniawan (2008c:8) “PhpMyAdmin adalah halaman yang terdapat 

pada web server”. Fungsi dari halaman ini adalah sebagai pengendali 

database MySQL menggunakan web server.  

 

2.2. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada tahun 2016, Ahmad Irsadul Ibad, Diana Agus Pratama, dan 

Widyarini Indra Putri, membuat tugas akhir berupa penelitian yang 

membahas tentang pengujian terhadap sistem informasi akuntansi piutang 

yang dimiliki PT Transindra Perkasa. 

Pada tahun 2017, Andryan Sugianto, Tri Lestari, dan Widya Susanti 

membuat sebuah penelitian yang membahas tentang penerapan sistem 

informasi akuntansi piutang pada PT Traktor Nusantara (ASTRA GROUP) 

cabang Surabaya. 

Pada tahun 2016, Vicky Olivia Khoirizky membuat skripsi yang 

membahas tentang keefektifan sebuah sistem informasi akuntansi piutang 

sebagai salah satu pengendalian internal dalam memberikan kredit kepada 

nasabah di Bank BTPN Mandiri cabang Kediri. Adapun kesimpulan dari 

tinjauan pustaka saya rangkum menjadi tabel tinjauan pustaka seperti yang 

terlihat  pada tabel 2.1 dibawah ini : 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka  

No Penulis Judul  Informasi 

1 Ahmad Irsadul , 

Diana Agus , 

Widyarini Indra 

(2016) 

Sistem Informasi 

Akuntansi pada 

PT TRANSINDRA 

PERKASA 

Pengujian terhadap 

sistem informasi 

akutansi pada PT 

Transindra Perkasa 

adalah menunjukkan 

bahwa adanya 

ketidaksesuaian dengan 

yang seharusnya 

dikarenakan pada  PT 
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Transindra Perkasa tidak  

terdapat divisi marketing 

dan fakturing yang 

menyebabkan 

ketidakjelasan pada 

sistem. 

2 Andryan Sugianto, 

Tri Lestari , Widya 

Susanti 

(2017) 

Analisa Penerapan 

Sistem Informasi 

Akuntansi Piutang 

Pada PT 

TRAKTOR 

NUSANTARA 

(ASTRA GROUP) 

cabang Surabaya 

Sistem Informasi 

Akuntansi Piutang yang 

dijalankan PT. Traktor 

Nusantara Cabang 

Surabaya sudah 

memenuhi standart 

kelayakan berdasarkan 

faktor pendukung dan 

terdapat juga fungsi-

fungsi dalam sebuah 

sistem informasi 

akuntansi piutang 

tersebut. 

 

3 Vicky Olivia 

Khoirizky 

(2016) 

Analisis Sistem 

Informasi 

Akuntansi Piutang 

dalam  

Menunjang 

Efektivitas  

Pengendalian 

Internal 

Pemberia Kredit di 

Bank Tabungan 

Hasil pengujian hipotesis 

antara aktivitas 

operasional terhadap 

pengendalian internal 

pemberian kredit, bahwa 

aktivitas operasional 

berdampak positif dan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

pengendalian internal 
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Pensiunan  

Nasional 

(BTPN) cabnag 

Kediri 

pemberian kredit di 

BTPN kantor cabang 

Kediri. 

   

4 Annisa Fahma Aziza 

Yekti 

(2019) 

Sistem Informasi 

Akuntansi Piutang 

Sebuah Sistem Informasi 

Akuntansi Piutang yang 

nantinya akan 

menghasilkan Informasi 

Akuntansi berupa Kartu 

Piutang yang digunakan 

sebagai pernyataan 

piutang kepada setiap 

debitur sebagai bukti 

bahwa suatu perusahaan 

telah mengelola transaksi 

piutang secara sistematis 

dan teratur. 
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