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2.1 Sistem Informasi 
Menurut Azhar Sutanto (2004), Sistem Informasi merupakan komponen-

komponen dari subsistem yang saling berhubungan dan bekerja sama secara 

harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi. 

Mengacu pada kutipan tersebut dapat di asumsikan bahwa sistem informasi 

dapat mengolah data-data mentah untuk menjadikannya sebuah informasi 

yang berguna untuk bagi penggunanya. 

Sistem informasi pada dasarnya terbentuk dalam beberapa kegiatan 

operasi yang tetap yaitu mengumpulkan data, mengelompokan data, 

menghitung, menganalisa dan menyajikan laporan. 

Dalam penerapan sistem informasi terdiri dari beberapa komponen yang 

merupakan fondasi penting, yakni : 

1. Komponen Model 

Merupakan kombinasi prosedur, logika dan penghitungan yang 

memproses data dan tersimpan dalam basis data dengan cara yang 

sudah ditetapkan untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. 

2. Komponen Input 

Merupakan data mentah yang akan diproses oleh sistem informasi. 

3. Komponen Output 

Merupakan sebuah hasil olahan data yang menghasilkan informasi 

yang berguna bagi para pemakai sistem. 

4. Komponen Teknologi 

Merupakan teknologi yang digunakan dalam menerima input, 

menjalankan model, menyimpan dan mengakses data serta 

menghasilkan output. 
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5. Komponen Basis Data 

Merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang 

tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. 

2.2 Akuntansi 

Tanpa kita sadari, ilmu akuntansi sebenarnya telah diaplikasikan di dalam 

kehidupan sehari-hari seperti pada saat bagaimana mengatur uang jajan agar 

bisa cukup untuk jangka waktu tertentu atau bagaimana caranya uang belanja 

bisa teralokasi sesuai dengan kebutuhan belanja yang diharapkan, oleh sebab 

itu akuntasi dapat disebut sebagai “Bahasanya dunia usaha” karena akuntansi 

akan menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang 

menyelenggarakan dan pihak luar untuk mengambil keputusan. 

Menurut Niswonger, Fess dan Warren yang diterjemakan oleh Marianus 

Sinaga dalam Puspitawati dan Anggadini (2011: 37) menyatakan bahwa : 

“Akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan 

mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh 

pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang 

bersangkutan”. 

Dari kutipan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa : 

1. Akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, 

pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi. 

2. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan 

berguna dalam pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha 

yang bersangkutan. 

2.2.1 Jurnal 

Jurnal berasal dari kata journal (bahasa Perancis) yang artinya buku 

harian. Karena pengertian jurnal adalah buku harian maka pencatatan harus 

dilakukan rutin setiap hari. Menurut Puspitawati dan Anggadini (2011: 40) 

jurnal adalah buku pencatatan untuk menginput data transaksi 

keuangan/bisnis perusahaan.  
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Secara umum bentuk jurnal dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: 

1. Jurnal Umum  

Apabila transaksi perusahaan masih sedikit, jurnal umum dengan dua 

kolom, debet dan kredit, sudah cukup sebagai pencatatan pertama 

akuntansi. Jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan untuk 

mencatat semua jenis transaksi yang terjadi, dan apabila perusahaan 

menggunakan jurnal khusus maka jurnal umum digunakan mencatat 

transaksi yang tidak dapat dicatatkan ke dalam salah satu jurnal khusus 

yang ada. 

2. Jurnal Khusus  

Apabila transaksi perusahaan makin banyak dan berulang kali terjadi 

dengan frekuensi yang tinggi seperti pembelian, penjualan, penerimaan 

kas, dan pengeluaran kas, diperlukan jurnal khusus untuk melakukan 

pencatatan transaksi demikian. Jurnal khusus merupakan jurnal yang 

digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang sejenis dan berulang kali 

terjadi. 

2.2.2 Buku Besar 

Buku besar menurut Mulyadi (2008: 121) adalah kumpulan rekening-

rekening yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi yang 

telah dicatat dalam jurnal. Buku besar merupakan alat yang digunakan untuk 

mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu perkiraan tertentu 

yang disebabkan oleh adanya transaksi keuangan. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan menyusun informasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak 

yang memerlukan karena perkiraan yang dicatat dalam jurnal sudah 

digolongkan atau dipisahkan menurut jenisnya. Jumlah buku besar untuk 

masing-masing perusahaan berbeda sesuai dengan banyaknya jenis perkiraan 

yang ditimbulkan oleh transaksi-transaksi dalam perusahaan tersebut. 

2.2.3 Laporan Laba-Rugi 

Laporan Laba-Rugi adalah suatu bentuk laporan keuangan yang 

menyajikan informasi hasil usaha perusahaan yang isinya terdiri dari 

pendapatan usaha dan beban usaha untuk satu periode akuntansi tertentu. 
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Laporan laba rugi dapat mencerminkan laba bersih atau kerugian bersih yang 

diperoleh perusahaan. Menurut PSAK (IAI, 2009: 1.11), laporan laba rugi 

perusahaan disajikan sedemikian rupa, menonjolkan berbagai unsur kinerja 

keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar.  

Gambar 2.1 adalah contoh laporan laba rugi perusahaan: (Kieso, 

Weyangandt dan Warfield, 2011: 108) 

 

Gambar 2.1 Contoh Laporan Laba Rugi 

2.2.4 Neraca 

Neraca adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi 

mengenai perubahan posisi keuangan berupa harta, utang, dan modal pada 

suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Menurut PSAK (IAI, 

2009: 1.9) neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa, menonjolkan 

berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. 

Unsur-unsur neraca: harta (aktiva), utang (kewajiban), modal (ekuitas). 

Neraca dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu:  

1. Bentuk skontro  

Neraca disusun menjadi dua sisi sebelah-menyebelah, sisi kiri 

(debit) untuk mencatat harta perusahaan dan sisi kanan (kredit) untuk 

mencatat utang dan modal perusahaan.
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2. Bentuk staffel  

Neraca disusun dari atas ke bawah secara berurutan mulai dari 

harta kemudian diikuti utang dan modal.  

Gambar 2.2 adalah contoh laporan neraca perusahaan (Kieso, Weyangandt 

dan Warfield, 2011: 109): 

 

 

Gambar 2.2 Contoh Laporan Neraca 

2.3 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi menurut Puspitawati dan Anggadini (2011:57) 

adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengorganisasi formulir, catatan 

dan laporan yang dikoordinasikan untuk menghasilkan informasi keuangan 

yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan manajemen dan pimpinan 

perusahaan dan dapat memudahkan pengelolaan perusahaan. 
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Menurut Bodnar dan Hapwood (2006) dalam Puspitawati dan Anggadini 

(2011:58) definisi Sistem Informasi Akuntansi adalah: 

“Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem berbasis komputer 

yang dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi 

informasi, yang mencakup siklus pemrosesan transaksi, 

penggunaan teknologi informasi, dan pemngembangan sistem 

informasi.” 

2.4 System development life cycle 

System development life cycle umumnya menunjukkan tahapan-tahapan 

kerja dan tugas-tugas kerja yang harus dilakukan. System development life 

cycle biasanya juga disebut siklus hidup pengembangn sistem. Menurut 

Jogiyanto (2008) tahapan utama dalam siklus hidup pengembangan sistem 

terdiri dari:  

1. Tahapan perencanaan (system planning)  

2. Analisis sistem (system analysis)  

3. Desain sistem (system design)  

4. Seleksi sistem (system selection)  

5. Implementasi sistem (system implementation) 

6. Perawatan sistem (system maintenance) 

2.5 Penelitian Terkait  

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gilang Pambudi Oktawan, 2011, yang 

menjelaskan tentang pengimplementasian sistem informasi akuntansi 

pada Apotek Komplit Murah Mutu (K2M). 


