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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1. Konsep Dasar Sistem 

 

Kata sistem mempunyai beberapa pengertian, tergantung dari sudut pandang 

mana kata tersebut didefinisikan. Secara garis besar ada dua kelompok 

pendekatan sistem, yaitu :  

 

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen-elemen atau 

kelompoknya didefinisikan sebagai “Suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu aturan tertentu. 

 

Pendekatan sistem sebagai jaringan kerja dari prosedur, yang lebih 

menekankan urutan operasi didalam sistem. didefinisikan sebagai “urutan 

operasi kerja (tulis-menulis), yang biasanya melibatkan beberapa orang di 

dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin 

penanganan yang seragam dari transaksi bisnis yang terjadi. 

 

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu 

mempunyai komponen sistem (component), batasan sistem (boundary), 

lingkungan luar sistem (environment), penghubung sistem (interface), 

masukan sistem (input), keluaran sistem (output), pengolahan sistem  

(process) dan sasaran (objective) atau tujuan (goal). 

 

2.2. Konsep Dasar Informasi 

 

Informasi (information) dapat didefinisikan sebagai berikut. Informasi 

adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang lebih berguna 
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dan lebih berarti bagi yang menerimanya atau pengguna. Sumber dari 

informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal 

datum atau item-item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu 

kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian (event) adalah 

sesuatu yang terjadi pada saat yang tertentu. 

 

Informasi yang berkualitas memiliki 3 kriteria, yaitu : 

 

1. Akurat (accurate) 

Informasi harus bebas dari kesalahan, tidak bias ataupun menyesatkan. 

Akurat juga berarti bahwa informasi itu harus dapat dengan jelas 

mencerminkan maksudnya. 

2. Tepat pada waktunya (timeliness) 

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Di dalam 

pengambilan keputusan, informasi yang sudah usang tidak lagi bernilai. 

Bila informasi datang terlambat sehingga pengambilan keputusan 

terlambat dilakukan, hal itu dapat berakibat fatal bagi perusahaan. 

3. Relevan (relevance) 

Informasi yang disampaikan harus mempunyai keterkaitan dengan 

masalah yang akan dibahas dengan informasi tersebut. Informasi harus 

bermanfaat bagi pemakainya. Di samping karakteristik, nilai informasi 

(value of information) ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya 

untuk mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila 

manfaatnya lebih besar dibanding biaya untuk mendapatkannya. 

 

2.3. Konsep Dasar Sistem Informasi 

 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 

operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.  
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2.4. Sistem Informasi Akuntansi 

 

Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang mengubah data 

transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya. 

 

Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah : 

 

1. Mendukung operasi sehari-hari 

2. Mendukung pengambilan keputusan manajemen. 

3. Memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban. 

 

Komponen-komponen yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut. 

2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang 

dilibatkan dalam pengumpulan, pemrosesan dan penyimpanan data 

aktivitas-aktivitas organisasi 

3. Data tentang proses-proses bisnis 

4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi. 

5. Infrastruktur teknologi informasi. 

 

Di dalam organisasi, sistem informasi akuntansi berfungsi untuk : 

 

1. Mengumpulkan dan menyimpan aktivitas yang dilaksanakan di suatu 

organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas 

tersebut dan  para pelaku aktivitas tersebut. 

2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi manajemen. 

3. Menyediakan pengendalian yang memadai.  

 

 



 7 

2.5. Siklus Dalam Sistem Informasi Akuntansi 

 

Komponen-komponen sistem informasi akuntansi digunakan untuk 

menangani berbagai transaksi yang ada didalam perusahaan. Transaksi-

transaksi yang terjadi didalam perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 

enam kelompok, yaitu : 

 

1. Siklus pengeluaran 

Berhubungan dengan usaha mendapatkan sumber-sumber ekonomis 

yang diperlukan oleh perusahaan, terutama dalam bentuk barang dan 

jasa. Baik dari pemasok luar maupun dari karyawan didalam perusahaan. 

Siklus ini meliputi sistem pembelian, sistem hutang dan penggajian. 

Siklus pengeluaran mempunyai dua sistem utama, yaitu sistem 

pembelian dan sistem pembayaran kas. Sistem pembelian mencakup 

pengadaan sumber daya (misalnya barang dagang, suku cadang, alat tulis 

kantor) dan jasa (misalnya listrik, telpon); sedangkan pembayaran kas 

meliputi penyiapan pembayaran sampai penyerahan uang kepada 

pemasok atau penjual. 

2. Siklus pendapatan 

Berhubungan dengan penditribusian sumber-sumber ekonomi yang telah 

diubah bentuknya kepada pembeli & mendapatkan pembayarannya dari 

mereka. Siklus ini meliputi sistem pemesanan, sistem penjualan & 

sistem piutang dagang. 

3. Siklus produksi 

Berhubungan dengan pengumpulan, penggunaan & pengubahan bentuk 

suatu sumber ekonomi. Siklus ini meliputi sistem produksi dan sistem 

pengawasan persediaan. 

4. Siklus keuangan  

Berhubungan dengan pencarian atau pengumpulan dana atau modal dari 

para pemilik perusahaan dan para kreditur, serta para penggunanya. 

Dalam hal ini meliputi investasi jangka pendek, sebelum dana tersebut 
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digunakan untuk keperluan operasi, siklus ini juga disebut dengan siklus 

pengelolaan sumber daya. 

5. Siklus perencanaan  

Tidak berhubungan langsung dengan transaksi yang terjadi didalam 

perusahaan. Siklus ini berfungsi untuk menentukan transaksi apa yang 

akan terjadi pada suatu siklus dan bagaimana siklus transaksi itu akan 

ditangani dan diawasi. Siklus perencanaan meliputi jangka panjang dan 

jangka pendek. 

6. Siklus pelaporan 

Berhubungan dengan pembuatan laporan, baik kepada pihak luar (yaitu 

pembuatan laporan rutin), maupun pembuat laporan reguler. Laporan 

untuk kepentingan manajemen memang dapat dimasukkan kedalam 

siklus pelaporan, tetapi akan lebih cepat dan lebih tepat bila dihasilkan 

oleh siklus operasi, karena siklus inilah yang langsung berhubungan 

dengan transaksi dan datanya. Siklus ini sering disebut juga siklus buku 

besar dan laporan keuangan. Siklus buku besar dan laporan keuangan 

merupakan muara bagi semua siklus yang lain. Sistem ini menerima data 

yang mengalir dari sistem yang lain untuk kemudian menyusun laporan 

ditiap periode yang telah ditetapkan. 

 

2.6. Metode Pengkodean 

 

Ada empat cara membuat kode, yaitu : 

 

1. Cara Mnemonik 

Adalah salahh satu bentuk singkatan untuk mewakili suatu objek. 

Contoh penggunaan mnemonik dalam bengkel : 

KODE TYPE 

K-001 SMASH 

K-002 SHOGUN  
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2. Cara Urutan 

Merupakan sistem pengkodean yang paling mudah, karena pemakai 

tinggal menggunakan urutan agka atau abjad untuk mewakili suatu 

objek. Contoh : 

KODE           JASA 

JS-001           SERVICE RUTIN 

JS-002           SERVICE BESAR 

 

3. Cara Blok 

Sistem ini menyediakan satu blok untuk di isi dengan data yang 

berkarakteristik sejenis. Contoh : 

KODE                          JENIS 

08113-62007L             BEARING 

08143-63027L             BEARING 

 

4. Cara Grup 

Menggunakan gabungan beberapa huruf atau angka untuk 

menggambarkan suatu objek. Contoh : 

KODE       ARTI 

1.2.3           

                  Kelompok Akun 

                  Golongan Akun 

                  Jenis Akun 

 

2.7. Program Penunjang yang Digunakan 

 

2.7.1 Mengenal Microsoft Visual Basic 6.0 

 

Visual Basic adalah salah satu bahasa pemrograman komputer. Bahasa 

pemrograman adalah perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer 

untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Bahasa pemrograman visual 
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basic, yang dikembangkan oleh microsoft sejak tahun 1991, 

merupakan pengembangan dari pendahulunya, yaitu bahasa 

pemrograman BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction 

Code) yang dikembangkan pada era 1950-an. Visual basic merupakan 

salah satu  development tool, yaitu alat bantu untuk membuat berbagai 

macam program komputer, khususnya yang menggunakan sistem 

operasi windows. Visual basic merupakan salah satu bahasa 

pemrograman komputer yang mendukung pemrograman berorientasi 

objek (Object Oriented Programming, OOP). Agar dapat 

menggunakan Visual Basic, kita harus memahami IDE (Integrated 

Development Environment) atau lingkungan kerja dari visual basic 6.0 

itu sendiri. Tampilan IDE Visual Basic 6.0  terlihat seperti gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Gambar 2.1 

Tampilan Program Ms. Visual Basic 

 

IDE Visual Basic 6.0 dibagi menjadi delapan bagian besar, yaitu menu, 

toolbar, toolbox, project explorer, properties window, form layout 

window, form, dan kode editor.  
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2.7.2 Mengenal Microsoft SQL Server 2000 

 

Microsoft SQL Server 2000 adalah perangkat lunak relational database 

management system (RDBMS) yang didesain untuk melakukan proses 

manipulasi database berukuran besar dengan berbagai fasilitas. 

Microsoft SQL Server 2000 merupakan produk andalan microsoft 

untuk database server. Kemampuannya dalam manajemen data dan 

kemudahan dalam pengoperasiannya membuat RDBMS ini menjadi 

pilihan para database administrator. 

 

2.7.3 Mengenal Crystal Report 

 

Crystal Report merupakan program yang dapat digunakan untuk 

membuat, menganalisis dan menerjemahkan informasi yang 

terkandung dalam database atau program kedalam berbagai jenis 

laporan yang sangat flexibel. Beberapa kelebihan dari Crystal Report 

adalah : 

 

1. Pembuatan laporannya tidak terlalu rumit sehingga memungkinkan 

pemrogram pemula sekalipun untuk membuat laporan tanpa harus 

melibatkan banyak kode pemrograman 

2. Terintegritas dengan berbagai bahasa pemrograman lain sehingga 

memungkinkan pemrogram memanfaatkannya dengan keahliannya 

sendiri-sendiri. 

3. Fasilitas import hasil laporan yang mendukung format yang 

populer seperti Microsoft Word, Excel, Acces, Adobe Acrobat 

Reader, HTML dan sebagainya. 

 

Elemen layar Crystal Report tidak jauh dengan elemen layar Data 

Report (salah satu fasilitas default yang disediakan Visual Basic untuk 

membuat laporan). Hanya saja Crystal Report dilengkapi dengan 
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fasilitas yang lebih banyak untuk mengembangkan berbagai jenis 

laporan. 

 

Pada umumnya sebuah laporan sedikitnya terdiri dari lima bagian 

(section) utama, yaitu : 

 

1. Report Header yang berisi informasi yang hanya akan terlihat 

sekali, pada awal laporan, misalnya judul dan tanggal laporan. 

2. Page Header yang berisi informasi yang akan terlihat diatas setiap 

halaman laporan, seperti label heading kolom. 

3. Details yang berisi informasi yang akan terlihat satu kali setiap 

record dalam tabel atau query yang terkait dengan laporan. 

4. Page Footer yang berisi informasi yang akan terlihat didasar setiap 

halaman laporan, seperti nomor halaman. 

5. Report Footer yang berisi informasi yang akan terlihat hanya 

sekali, diakhir laporan, seperti ringkasan atau rata-rata yang ada 

diakhir laporan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Tampilan Program Crystal Report 
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2.8. Tools Yang Digunakan Untuk Analisa 

 

Untuk menerjemahkan konsep diatas, maka diperlukan suatu alat untuk 

memodelkan suatu sistem baik pada tahapan analisis maupun pada tahapan 

perancangan. Dalam dua tahapan tersebut terdapat dua hal penting yang 

akan ditangani yaitu proses yang sedang berlangsung dan data yang 

mengalir.  

 

2.8.1. Model Physical System 

 

Bagan alir sistem merupakan alat yang tepat untuk menggambarkan 

physical system. Bagan alir (flowchart) adalah bagan (chart) yang 

menunjukkan aliran (flow) di dalam program atau prosedur sistem 

secara logika, digunakan terutama sebagai alat bantu komunikasi dan 

alat dokumentasi. 

 

2.8.1.1. Bagan Alir Sistem 

 

Bagan alir sistem (system flowchart) merupakan bagan 

yang menunjukkan arus pekerjaan dari sistem secara 

keseluruhan, menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur 

yang ada di dalam sistem serta menunjukkan apa yang 

dikerjakan di dalam sistem. 

 

Sismbol-simbolnya: 
Tabel 2.1  

Simbol bagan alir sistem dan dokumen 

 
 

 

Dokumen 
menunjukkan 
I/O baik untuk 
proses manual, 
mekanik dan 
komputer 

 Manual, 
menunjukkan 
pekerjaan 
manual 
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c N 

A 

 

 
 
 

Proses, 
menunjukkan 
kegiatan dari 
operasi program 
komputer 

 Keyboard, 
menunjuk 
kan input 
yang meng 
gunakan  
keyboard 

 
 

Drum magnetic, 
menunjukkan 
i/o meng 
gunakan drum 
magnetik 

 
 
 
 
 

Penghubung, 
menunjukkan 
ke halaman 
yang lain 

 
 
 
 

Penghubung, 
menunjukkan 
penghubung ke 
halaman yang 
sama 

 
Garis alir, 
menunjukkan 
aliran proses 

 
 
 
 
 

Simpanan 
offline, file non 
computer yang 
diarsip urut 
tanggal 
(chronological) 

 Simpanan 
offline, file 
non 
computer 
yang diarsip 
urut angka 

 
 

Simpanan 
offline, file non 
computer yang 
diarsip urut 
huruf. 

 
 
 
 
 

Terminator, 
menunjukkan 
awal dan 
akhir dari 
suatu proses 

 
 
 

 
Penjelasan, menunjukkan penjelasan dari 
suuatu proses 
 

 

 

2.8.1.2. Bagan Alir Dokumen 

 

Bagan alir dokumen (document flowchart), disebut juga 

bagan alir formulir (form flowchart) atau paperwork, adalah 

bagian alir yang menunjukkan arus laporan dan formulir, 

termasuk tembusan-tembusannya, menggunakan simbol-

simbol yang sama dengan bagan alir sistem. 
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2.8.2. Model Logika 

 

Model logika (logical model) dari sistem informasi lebih 

menjelaskan kepada user bagaimana nantinya fungsi-fungsi di sistem 

informasi secara logika akan bekerja. Model logika dapat digambar 

dengan menggunakan diagram arus data (data flow diagram). DFD 

menggambarkan arus data dari suatu sistem informasi, baik sistem 

lama maupun sistem baru secara logika tanpa mempertimbangkan 

lingkungan fisik dimana data tersebut berada. Beberapa simbol yang 

digunakan Data Flow Diagram untuk maksud mewakili: 
 

Tabel 2.2 

Simbol-simbol DFD 

DeMarco and Yourdan 

Symbols 
KETERANGAN 

Gane and Sarson 

Symbols 

 

 

Source 

(Kesatuan Luar) 

 

 

 

 

Proses 

 

 

 

Data flow 

(Arus data) 

 

 

 

Data store 

(Simpanan data) 

 

 

a) Kesatuan Luar (External Entity) 

Kesatuan di luar sistem yang akan memberikan input atau 

menerima output dari sistem, dapat berupa orang, organisasi, 

sumber informasi lain ataupun penerima akhir dari suatu laporan. 
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b) Arus Data (Data Flow) 

Arus data (data flow) di DFD deberi simbol suatu panah. Arus 

data ini mengalir diantara proses (process), simpanan data  (data 

store)  dan  kesatuan luar (external entity). Arus data ini 

menunjukkan arus dari data yang dapat berupa masukan untuk 

sistem atau hasil dari proses sistem dan dapat berbentuk seperti 

contoh berikut ini: formulir atau dokumen, tampilan atau output 

di layar komputer, masukan untuk komputer, komunikasi ucapan, 

surat-surat atau memo, data yang dibaca atau direkam ke suatu 

file, suatu isian yang dicatat pada buku agenda, transmisi data 

dari suatu komputer ke komputer yang lain 

c) Proses (Process) 

Suatu proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh 

orang, mesin atau komputer dari hasil suatu arus data yang 

masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang akan 

keluar dari proses. 

d) Penyimpanan Data (Data Store) 

Penyimpanan data(data store) merupakan simpanan dari data 

yang dapat berupa sebagai berikut ini. 

 

1. Suatu file atau database di sistem komputer 

2. Suatu arsip atau catatan manual 

3. Suatu kontak tempat data di meja seseorang 

4. Suatu tabel acuan manual 

5. Suatu agenda atau buku 

 

 


