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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Studi

Beberapa penelitian terkait sebagai berikut, merupakan jurnal yang

berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan referensi serta

pedoman pada pembuatan aplikasi akuntansi online berbasis web yaitu:

Penelitian oleh Megawati pada jurnal berjudul “Rancang Bangun Sistem

Informasi Akuntansi Berbasis Web”, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk

merancang dan membuat aplikasi sistem informasi pada perusahaan. Metode yang

digunakan untuk membangun sistem adalah Waterfall. Pada tahap analisa dan

perancangan sistem informasi yang dibangun menggunakan metode Object

Oriented Analysis and Design (OOAD) serta bahasa pemodelan untuk

pembangunan aplikasi memakai model diagram UML. Pengujian yang dilakukan

menggunakan Blackbox Testing diketahui bahwa persentase keberhasilan sistem

ini menunjukkan angka sebesar 100%.[1]

Penelitian selanjutnya oleh Ragil Setia Budi, pada jurnal berjudul

“Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Berbasis Web Pada Rumah

Makan Ayam Geprek Mantap”, Pada hasil sistem yang telah dibuat memperoleh

hasil (1) Proses mencatat data penjualan Ayam Geprek Mantap menggunakan

model manual. (2) Pengembangan aplikasi akuntansi penjualan berbasis web

memakai model metode SDLC. Pada waktu pelaksanaan uji aplikasi akuntansi

penjualan berbasis web terbukti mampu membantu memberikan informasi yang

sesuai dengan kebutuhan perusahaan yaitu: (a) Informasi data penjualan, (b) Data

Laporan penjualan, Metode konversi menggunakan metode konversi Modular. [2]

Dalam penelitian yang dilakukan olehIrwandi dengan jurnal yang berjudul

“Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Laporan Laba Rugi Pada Putri Beauty

Salon Dan Spa Bandar Lampung”, Berikut hasil yang diperoleh setelah sistem

Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Laporan Laba Rugi Pada Putri Beauty Salon

dan Spa Bandar Lampung dibuat serta dapat digunakan secara akurat, relevan dan

tepat waktu. Aplikasi dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java Desktop

sedangkan databasenya menggunakan MySQL dan dikembangkan guna untuk
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meringankan kerja admin pada perusahaan Putri Beauty Salon dan Spa

Bandar Lampung pada penyusunan data laporan laba rugi bisa lebih cepat dari

cara manual dan aman dari segi data karena tersimpan kedalam database

aplikasi.[3]

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1. Akuntansi

Pada masing-masing perusahaan menerapkan ilmu akuntansi merupakan

hal wajib dan perusahaan tersebut harus mampu mengimplementasikan guna

mengelola data keuangan perusahaan, tujuannya agar perusahaan bisa mengetahui

kemajuan dari kinerja laporan keuangan perusahaan apakah perusahaan pada

posisi maju atau pada posisi mundur.Keberadaan akuntansi pada perusahaan bisa

dijadikan pengontrol perkembangan perusahaan.Menurut Azhar Susanto akuntansi

merupakan bahasa bisnis, pada masing-masing organisasi perusahaan akuntansi

punya fungsi sebagai media bahasa komunikasi pada waktu melakukan bisnis”.[4]

Kesimpulan menurut ahli mengenai akuntasi, penulis mendapatkan

kesimpulan yaitu  akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan

laporan keuangan untuk pengguna internal dan eksternal perusahaan dan sebagai

alat komunikasi bisnis.

Menurut ahli lain seperti Dwi Martani, memperikan pengertian jika

akuntansi dibagi menjadi empat bagian penting yaitu: [5]

1. Input (masukan) akuntansi merupakan transaksi pada aktivitas bisnis yang

berhubungan dengan keuangan. Suatu data transaksi dapat dibuktikan apabila

data tersebut dicatat sebagai bukti fisik.

2. Proses, yaitu berbagai macam aktivitas merangkum data tarnsaksi dijadikan

laporan keuangan. Pada aktivitas ini meliputi transaksi, data pencatatan

transaksi, data penggolongan transaksi, dan data meringkat transaksi.

3. Output (keluaran) akuntansi merupakan bagian dari informasi keuangan

dibentuk berupa laporan keuangan.

4. Laporan keuangan dipakai oleh perusahaan yang membutuhkan informasi

keuangan perusahaan, alasannya digunakan sebagai keputusan membuat

laporan keuangan. Pihak internal dan eksternal merupakan pelaku utama

pengguna informasi data laporan keuangan.”
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Didalam akuntansi proses pengambilan keputusan ekonomi dihasilkan dari

berbagai informasi Keuangan yang tersedia, dalam menyediakan informasi

keuangan untuk pengambilan keputusan dibutuhkan data keuangan yang

selanjutnya akan diproses melalui tahap–tahap yang kemudian disebut sebagai

siklus akuntansi. Secara berurutan siklus akuntansi meliputi tahap–tahapsebagai

berikut (Riyono, 2014) :

a. Mendokumentasikan transaksi keuangan kedalam Bukti Transaksi dan

melakukan Analisis Transaksi terhadap bukti tersebut.

b. Mencatat transaksi keuangan dalam Buku Jurnal yang selanjutnya tahapan ini

disebut menjurnal.

c. Meringkas dalam Buku Besar terhadap transaksi –transaksi keuangan yang

sudah dijurnal. Tahapan ini disebut posting atau mengakunkan.

d. Menentukan saldo–saldo buku besar diakhir periode dan selanjutnya

menuangkan saldo–saldo tersebut kedalam Neraca Saldo.

e. Menyesuaikan buku besar berdasar pada informasi yang paling upto-date

(Mutakhir).

f. Menentukan saldo–saldo buku besar setelah dilakukan penyesuaiandan

menuangkannya dalam Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (NSSP).

g. Menyusun Laporan Keuangan berdasar pada NSSP8.Menutup buku besar

h. Menentukan saldo–saldo buku besar dan menuangkannya dalam Neraca Saldo

Setelah Tutup Buku.

1) Jurnal

Jurnal adalah media untuk mencatat suatu transaksi secara

kronologis. Jurnal merupakan catatan akuntasi permanen yang pertama,

sehingga dikenal sebagaithe books of original entry. Dengan menggunakan

jurnal pencatatan ke akun menjadi lebih mudah. (Jusup, 2014). Bentuk

Jurnal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 2.1 Jurnal Umum

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
xxx

Xxx

2) Buku Besar

Buku besar merupakan buku (catatan) akuntansi yang

permanenyang berisi kumpulan akun terpadu yang biasa disebut juga

sebagai rekening atau perkiraan (Jusup, 2014). Bentuk Buku Besar dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Buku Besar

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo
Debit Kredit

xxx
Xxx

3) Neraca Saldo

Neraca Saldo merupakan suatu daftar akun yang memuat saldo

darirekening-rekening yang terdapat dalam Buku Besar dan

menuntutadanya kesamaan seluruh jumlah pendebitan dan pengkreditan

(Jusup, 2014). Bentuk Neraca Saldo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3 Neraca Saldo

Identitas Perusahaan Neraca Saldo
No Akun Nama Akun Debit Kredit

Aset xxx
Modal xxx
Pendapatan xxx
Beban xxx

4) Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi Menurur Jusup (2014), Laporan keuangan

yang secara sistematis menggambarkanhasil usahaperusahaan dalam

rentang waktu tertentu. Laporan laba rugi menyajikan:

 Penjualan dan pendapatan, adalah kenaikan manfaat ekonomi selama

periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau
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penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak

berasal dari kontribusi penananam modal.

 Pembelian dan beban, adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu

periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset,

atauterjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang

tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal.

 Laba, adalah selisih dari nilai pendapatan dikurang beban

yangmenunjukan hasi yangl positif terhadap perubahan nilai ekuitas.

 Rugi, adalah selisih dari nilai pendapatan dikurang beban yang

menunjukan hasil yang negatif terhadap perubahan nilai ekuitas. Bentuk

Laporan Laba Rugi dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Laporan Laba Rugi

Identitas Perusahaan Laporan Laba Rugi
Pendapatan xxx
Total Pendapatan xxx

Beban xxx
Total Beban (xxx)
Laba/Rugi Bersih xxx

2.2.2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan menterjemahkan informasi mengenai aktivitas keuangan

perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan. Pihak yang

berkepentingan yaitu pihak intern dan pihak ekstern perusahaan mempunyai

kebutuhan yang berbeda dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

tersebut. Manajemen puncak sebagai pihak intern memerlukan informasi dari

laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan

yang akan bermanfaat bagi perkembangan perusahaan. Pihak yang mempunyai

kepentingan adalah investor karena mereka perlu info mengenai laporan

perusahaan tersebuh sehingga bisa dipastikan bahwa investor tersebut tertarik

mebeli saham atau menjual saham yang dipunyainya.

Definisi laporan keuangan berdasarkan pendapat Irham Fahmi merupakan:

Laporan keuangan ialah sebuah informasi tentang gambaran keuangan
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perusahaan, dan manfaat yang diperoleh adalah sebagai bahan apakah sebuah

perusahaan tersebut sehat atau sedang masa kebangkrutan.[6]

Adapun uraian mengenai komponen laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan transaksi posisi keuangan menjelang akhir periode

Laporan transaksi posisi keuangan menjelang akhir periode merupakan

termasuk dalam kategori laporan neraca yang meliputi, data aset, data liabilitas

dan data ekuitas menjelang akhir periode.Laporan posisi keuangan disajikan

secara sistematis sehingga mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan.

2. Laporan data laba rugi serta menghasilkan komprehensif keseluruhan periode

Laporan data laba rugi serta menghasilkan komprehensif keseluruhan

periode adalah kesimpulan pendapatan dan beban selama periode tertentu baik itu

dari aktivitas utama perusahaan maupun dari aktivitas pendukungnya. Pengguna

bisa membuat serta menyediakan laporan data laba rugi serta menghasilkan

keseluruhan periode menggunakan dua pendekatan:

a. Laporan tunggal yaitu laporan komprehensif lain disajikan bersama dengan

laporan laba rugi. Laporan laba rugi disajikan pertama kemudian diikuti oleh

laporan penghasilan komprehensif lain.

b. Laporan yang dipisah merupakan data laporan laba rugi serta penghasilan yang

bersifat komprehensif diterjemahkan menjadi dua bagian.

3. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan ikhtisar perubahan ekuitas pemilik

yang terjadi dalam selama periode tertentu. Perusahaan terkadang melakukan

perubahan ekuitas untuk mengetes perusahaan itu meningkat atau menurun pada

periode tertentu.

4. Laporan arus kas

Laporan arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas

serta bagaimana kas tersebut digunakan untuk kelancaran aktivitas perusahaan.

Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian yaitu:

a. Aktivitas operasi yaitu laporan arus kas yang melaporkan ikhtisar penerimaan

dan pembayaran kas yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
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b. Aktivitas investasi yaitu laporan arus kas yang melaporkan transaksi kas yang

berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset tetap perusahaan.

c. Aktivitas pendanaan merupakan data laporan arus kas berisi data transaksi kas

yang diperoleh dari pemilik perusahaan, aktivitasnya antara lain yaitu

peminjaman dana serta pengambilan dana.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas lapoan keuangan merupakan data laporan informasi khusus

atau tambahan mempunyai letak pada laporan keuangan, laporan laba rugi dan

laporan komprehensif. Catatan atas laporan keuangan menterjemahkan dan

memastikan bahwa naratif disajikan pada pos laporan keuangan.

2.2.3. Website

Perkembangan teknologi yang semakin pesat berpengaruh terhadap

kebutuhan masyarakat yang semakin besar dan tinggi. Untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat dalam hal informasi dan ilmu pengetahuan serta

mekanisme dunia kerja, maka masyarakat membutuhkan para pengembang dunia

web agar teknologi semakin berinovasi.

Menurut Fridayanthie “Website merupakan sebuah informasi yang

disimpan pada server pada web yang diakses melalui jaringan browser seperti

google dan lain sebagainya”.Berdasarkan teori diatas, Website punya nama

panjang yaitu World Wide Web (WWW) Informasi ini disimpan pada web server

untuk diakses dari jaringan browser seperti Internet Explorer, Mozilla sedangkan

web adalah fasilitas hypertext yaitu merupakan sebuah sistem informasi yang

disajikan dalam bentukteks, gambar, suara, yang berisi tulisan-tulisan yang

lazimnya dilengkapi dengan gambar maupun foto.[7]

2.2.4. PHP (PHP :Hypertext Preprocessor)

Sebuah website mempunyai bahasa pemrograman, salah satunya adalah

PHP: Hypertext Preprocessor atau biasanya disebut dengan PHP. PHP merupakan

bahasa pemrograman yang digunakan user untuk membangun sebuah web

berbasis client-server. Menurut Purwanto “PHP (PHP: Hypertext Prepocessor)

yaitu bahasa pemrograman web server-side yang besifat open source”. [8]

Menurut Sibero  PHP merupakan “sebuah bahasa pemrograman pemrograman

yang digunakan sebagai lembar kerja membuat sebuah website berisi kode yang
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terdiri dari kode yang membentuk baris satu ke baris yang lain saling berkaitan

supaya ketika dijalankan tidak terjadi eror”.[9]

Berdasarkan teori diatas, PHP adalah bahasa pemrograman web

serverside yang besifat open source pemrograman interpreter yaitu proses

penerjemahan kode mesin yang dimengerti komputer secara langsung pada saat

baris kode dijalankan untuk menempelkan kode di dalam HTML dengan

menggunakan bahasa yang sama, seperti Perl dan UNIX shells.

2.2.5. HTML (Hypertext Markup Language)

Menurut Djaelangkara, HTML adalah “bahasa pemrograman yang

digunakan dalam pembuatan sebuah web pada bagian halaman web tersebut,

hasilnya memberikan informasi pada web yang dibuat secara keseluruhan, selain

itu struktur HTML mempunyai format hiperteks dari berkas ASCII supaya

menciptakan wujud web yang terintegritas.[10] Menurut Badiyanto Menjelaskan

jika HTML  merupakan bahasa standar dalam membuat program web, berisi tag-

tag kode selanjutnya kode tersebut diterjemah pada web browser berupa data teks,

data gambar, data animasi, data link maupun data audio dan video”. [11]

Menurut  Sibero  HTML adalah “Bahasa web yang berisi dokumen yang

telah dimasukkan oleh user kedalam web” Dari beberapa pendapat ahli mengenai

HTML dapat disimpulkan bahwa  HTML merupakan bahasa standar dalam

membuat program web, berisi tag-tag kode selanjutnya kode tersebut diterjemah

pada web browser berupa data teks, data gambar, data animasi, data link maupun

data audio dan video.[9]

2.2.6. Stylesheet CSS (Cascading Style Sheets)

Menurut Djaelangkara Cascading Style Sheets (CSS) adalah berisi

komponen web yang mempunyai fungsi mempercantik tampilan sebuah web, CSS

mempunyai komponen yang seragam dan urut. [10] Menurut Badiyanto

menyatakan jika CSS merupakan kepanjangan dari Cascading Style Sheets. CSS

adalah bahasa kode berisi rangkaian intruksi yang menentukan suatu teks akan

tertampil dihalaman web browser. [11]

Sedangkan menurut Sibero mengatakan bahwa “Cascading Style

Sheets” punya arti gaya untuk mengatur serta menata halaman bertingkat, yang

berarti setiap satu elemen yang sudah di format, serta punya anak dan sudah di
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format, maka dari itu anak pada elemen tersebut secara otomatis mengikuti format

elemen induknya”. Hasil dari teori diatas, CSS merupakan aturan untuk

mengendalikan aktivitas dari tampilan sebuah web sehingga akan lebih terstruktur

skrip yang berisi rangkaian intruksi yang digunakan pada teks yang ditampilkan

dihalaman web mempunyai arti gaya dalam penataan halaman web secara

otomatis mengikuti elemen pada web.[9]

2.2.7. Javascript

Menurut Fridatanthie, dkk ”Javascript adalah terdiri dari dua kata java

dan script. Java merupakan sebuah teks bahasa program yang berorientasi objek

padahal script merupakan bagian dari instruksi program”. [7] Menurut Sibero

(2013) Javascript merupakan bahasa program yang bisa dikembangkan supaya

bisa berjalan pada web browser”.Sedangkan menurut Badiyanto “Bahasa

pemrograman java, perintah-perintahnya ditulis menggunakan kode yang rumit

sering disebut script. [11]

Kesimpulan dari ahli berpendapat bahwa Java merupakan bahasa

program yang orintesinya pada objek, script adalah instruksi dari bahasa

program”.

Berdasarkan teori diatas disimpulkan bahwa Javascript terdiri dari dua kata java

dan script merupakan bahasa program yang di kembangkan untuk dapat berjalan

aplikasi yang ditulis dengan kode yang disebut skrip. Java merupakan bahasa

program yang bersifat orientasi objek, sedangkan script merupakan bagian dari

intruksi dari bahasa program.

2.2.8. Analisa dan Desain Sistem dengan UML

Desain pada sebuah sistem merupakan bagian dari fase yang digunakan

pada perencanaan pada elemen-elemen dalam komputer yang digunakan pada

sistem baru atau sistem yang sedang dibuat. Menurut Kristanto, Unified Modeling

Language merupakan 'bahasa' permodelan bagian dari sistem atau perangkat

lunak bersifat paradigma 'berorientasi objek'. Pemodelan (modeling) kenyataannya

digunakan dalam penyederhanaan masalah-masalah yang kompleks pada sistem

atau perangkat lunak.jadinya bisa dipahami atau dipelajari. Tujuan pada

pemodelan (pada saat pengembangan sistem berlangsung) merupakan bagian dari

sarana analisis, pemahaman, visualisasi, dan komunikasi antar anggota tim
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pengernbang (saat seorang analis atau perancang perangkat lunak bekerjadalam

tim yang beranggotakan beberapa atau banyak orang), selain itu digunakan pada

dokumentasi (agar bermanfaat sehingga sistem dapat ditelaah perilakunya pada

perangkat lunak secara seksama diuji pada sistem aplikasi yang sudah selesai

dibuat.[12]

a. Use case diagram

Use case diagram bagian dari pernodelan pada perlakuan (behavior) pada

sistem yang dibuat. Use case mendiskripsikan sebuah interaksi dari satu aktor

menjadi lebih dari satu aktor. Use case dipakai untuk mengetahui sistem informasi

tersebut mempunyai fungsi yang bisa berjalan secara mestinya dan sudah lolos

melalui tahapan syarat uji fungsi Use case merupakan nama yang diberikan

dengan notasi yang mudah dimengerti pengguna serta sederhana. Use case punya

dua hal utama yaitu sebagai aktor dan Use case.[13]

1. Aktor adalah orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi pada

sistem informasi yang sedang dibuat baik pada bagian luar dan dalam sistem

itu sendiri, aktor diartikan sebagai gambar orang, namun aktor belum tentu

bagian dari orang.

2. Use case punya fungsionalitas sudah disediakan pada unit-unit yang

saling bertukar pesan baik unit ataupun aktor pada sebuah sistem. [13]
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Tabel 2.1 Simbol Use Case

Simbol Nama Keterangan

Actor/Aktor

Orang, proses, atau sistem

lain yang berinteraksi

dengan sistem informasi

lain diluar sistem

informasi itu

sendiri;biasanyadinyataka

nmenggunakan kata

benda di awal frase nama

aktor.

Use case

Fungsional yang

disediakan sistem sebagai

unit-unit yang Saling

bertukar pesan antarunit

atau aktor; biasanya

dinyatakan dengan

menggunakan kata kerja

di awalfrases nama Use

case.

Asosiasi/association

Komunikasi antara aktor

dan use case atau use case

memiliki interaksi dengan

aktor.

Ekstensi/extend

Relasi use case tambahan

ke sebuah use case

dimana use case yang

ditambahkan dapat berdiri

sendiri walau tanpa use

case tambahan itu; mirip
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dengan prinsip

inherritance pada

pemrograman.

Generalisasi/generalizat

ion

Hubungan generalisasi

dan spesifikasi (umum -

khusus) antara dua buah

use case dimana fungsi

yang satu adalah fungsi

yang lebih umum dari

lainnya.

b. Squence Diagram

Mcnurut Hermawan, Sequence diagram secara detail urutan proses yang

dilakukan dalam sistern untuk mencapai tujuandari Use case; intcraksi yang

terjadi antar Class, bagian operasi mana saja yang dilibatkan, operasi diurutkan

dari mana saja, dan serta operasi yang meyajikan informasi yang diperlukan apa

saja. Pcmbuatan Sequence diagram merupakan aktivitas yang paling kritikal dari

proses desainkarena artifak inilah yang menjadi pedoman dalam proses

pemrograman nantinya dan berrisi aliran kontrol dari program. [14]

Sequece diagram biasanya tersusun dari elemen objek Interaction dan

Message. Interaction mcnghubungkan dua obyek dengan pcsannya. Diagram

sequece dapat dijelaskan pada aspek dinasi pada sistem yang dibuat. Simbol-

simbol diagram bisa dilihat yaitu.[14]
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Tabel 2.2 Simbol Squence Diagram

Simbol Nama Keterangan

Aktor/actor

Orang, proses, atau sistem lain yang

berinteraksi dengan sistem informasi lain

diluar sistem informasi itu

sendiri;biasanyadinyatakanmenggunakan

kata benda di awal frase nama aktor.

Garis

hidup/life line

Menyatakan kehidupan suatu objek

Nama objek:namakelas Objek

Menyatakan ojek yang berinteraksi

pesan

Waktu aktif

Menyatakan objek dalam keadaan aktif

dan berinteraksi pesan

<<create>>
Pesan tipe

create

Menyatakan suatu objek yang membuat

objek lain, arah

i: nama method()
Pesan tipe call

Menyatakan suatu objek memanggil

operasi atau metode yang ada pada objek

yang dibuat

i: masukan

Pesan tipe

send

Menyatakan bahwa suatu objek

mengirimkan data masukan atau

informasi ke objek lainnya, arah panah

mengarah ke objek yang dikirim

Pesan tipe

return

Menyatakan bahwa suatu objek yang

telah menjalankan suatu operasi atau
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i: keluaran

metode yang menghasilkan suatu

kembalian ke objek tertentu, arah panah

mengarah ke objek yang menerima

kembalian

X
Pesan tipe

destroy

Menyatakan akhir hiudp suatu objek

c. Class diagram

Class diagram menggambarkan dari suatu diagram yang mempunyai

struktur terbagi dari pendefinisian dari kelas-kelas digunakan sebagai pembuat

sebuah sistem.Diagram kelas punya atribut dan operasi.Atribut memiliki arti

kumpulan dari variabel-variabel pada suatu kelas.Operasi mempunyai arti kelas

yang mempunyai fungsi-fungsi secara keseluruhan.Diagram kelas harus dapat

berjalan sebagai mestinya sesuai dengan tugas dari masing-masing kelas

tersebut.Ketika metode yang ada pada kelas harus diperhatikan karena sering

disebutsebagai cohesion dan coupling.Cohesion merupakan rangkaian keterkaitan

antar metode satu dengan yang lain memperoleh intruksi sedangkan coupling

merupakan ukuran seberapa dekat keterkaitan instruksi antara metode yang satu

dengan melode yang lain dalam sebuah kelas. Aturan secara umum metdoe pada

sebuah sistem yang dibuat harus punya kadarcohesion yang kuat dan

kadarcoupling yang lemah.[13]

d. Activity Diagram

Diagram activity menterjemahkan sebagai workflow masih menjadi bagian

dari sistem atau proses bisnis. Pada dasarnya diagram aktivitas hanya bertugas

menterjemah gambar aktivitas sistem saja, digaram aktivitas tidak punya

wewenang dalam aktivitas aktor, jadi aktivitas hanya dilakukan pada sistem.

Diagram aktivitas mendefinisikan aktitas sebagai berikut:

1. Rancangan proses bisa dikatakan sebagai aktivitas bisnis karena setiap

proses aktivitas harus didefinisikan satu-satu.

2. Urutan pada tampilan sistem yang dibuat terutama pada rancangan

tampilan depan harus memiliki interface yang terstruktur
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3. Pada rancangan pengujian, setiap aktivitas harus didefinisikan setiap

rincian kasus uji satu-satu (Shalahuddin dan Rosa,2011).

No Simbol Nama Deskripsi

1

Action state

Menggambarkan keadaan dari

suatu elemen dalam suatu aliran

aktifitas

2
State

Menggambarkan kondisi suatu

elemen

3
Flow control

Menggambarkan aliran aktifitas

dari suatu elemen ke lemen lain

4
Initial state

Menggambarkan titik awal siklus

hidup elemen

5

Final state

Menggambarkan titik akhir yang

menjadi kondisi akhir suatu

elemen

2.2.9. Basis Data

a. Pengertian Basis Data

Menurut Djaelangkara, dkk “basis data adalah bagian penting pada

pembangunan sebuah sistem informasi, basis data menjadi tempat data ditampung

dan diorganisasiakn sesuai dengan golongan masing-masing pada keseluruhan

data yang diinput pada sistem”.[10]Menurut Rossa dan Shalahudin “basis data

merupakan bagian dari sistem yang terkomputerisasi mempunyai tujuan utama

sebagai pemelihara data yang sudah masuk kedalam basis data, selai itu data yang

ada didalam basis data bisa diolah untuk diambil informasinya jika

dibutuhkan”.[13]Sedangkan Priyadi menyatakan jika “basis data merupakan

kumpulan dari fakta representasi tabel yang berhubungan satu sama lain dan data

tersimpan dibasis data secara digital. DBMS punya tanggung jawab utama yaitu

menguatkan sistem, DBMS punya struktur antara lain:[15]

1. Memelihara hubungan antardata di dalam basis data.

2. Memastikan bahwa data tersimpan secara tepat. dan mcnetapkan aturan

hubungan data agar tidak dilanggar.
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3. Pernulihan (recovery) semua data dari kegagalan sistem.

b. Basis Data Relasional

Sistern basis data manajemen relasional atauRelational Database

Manajemen System (RDBMS) adalah suatu istilah yang digunakan untuk

menguraikan seluruh data program yang dikelola basis data secara relasional dan

basis data harus mempunyai komunikasi mesin yang relasional juga. [16]

Basis data merupakan kumpulan data berhubungan satu sama lain terletak

pada ruang dalam basis data, disimpan bersama secara sedemikian rupa serta

tanpa pengulangan (redudansi) pada bagian yang tidak penting, agar terpenuhi

kebutuhan dari basis data. Pada sistem basis data terdiri dari kumpulan file saling

berhubungan satu sama lain, selain itu sistem basis data mengumpulkan program

dari DBMS yang digunakan pemakai atau programmer untuk memanipulasi

sebuah file.[17]

c. Merancang Basis Data menggunakan ERD

Diagram (ERD) merupakan sebuah mobile (network) digunakan pada

susunan data yang disimpan secara abstrak. Tujuan utama dari pcnggambaran

ERD adalah untuk menunjukkan strukturObjek data (entity) dan hubungan

(relationship) yang ada pada Objek tersebut. ERD biasa digunakan pada

pengembangan desain basis data.Berikut merupakan komponen utama basis data

yaitu.[12]
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Tabel 2.3 Simbol Entity Relationship Diagram (ERD)

Simbol Keterangan

Pada gambar disamping simbol persegi

panjang bagian dari entitas

Pada gambar disamping simbol lingkaran

bagian dari atribut. (atribut punya fungsi

pada key digaris bawahi)

Pada gambar disamping simbol belah

ketupat bagian dari himpunan relasi

Pada gambar disamping simbol garis
bagian dari penghubung antar relasi secara
keseluruhan.

d. MySQL

MySQL (My Structured Query Language) merupakan aplikasi yang

digunakan dalam membuat sebuah sistem aplikasi dan bisa digunakan dalam hal

pengelolaan database sistem sering disebut orang sebagai DBMS (Database

Management System), DBMS mempunyai sifat Open Source, maka dari itu bisa

dimiliki secara gratis.

Fungsi lain dari MySQL adalah bisa digunakan untuk mengakses

databse sistem yang mempunyai sifat jaringan, fungsi lain yaitu bisa digunakan

kebeberapa banyak pengguna. Manfaat dari MySQL menggunakan bahasa query

(permintaan) standar SQL (Structured Query Language) punya sifat bahasa

pemrograman yang teratur, SQL sudah berstandar pada semua perangkat lunak

lain seperti Oracle, ProgressSQL, SQL Server dan lain-lain.
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2.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Tidak

Ya

Validasi

Menggunakan skala
perhitungan Likert

Tujuan

Merancang dan membuat sistem infromasi akuntansi yang dapat
memberikankemudahan dalam membuat laporan keuangan

akuntansi perusahaan

Analisis untuk mengetahui
kebutuhan sistem

Mendesain sistem sesuai
analisis dan kebutuhan

Mengembangkan sistem
sesuai desain

Rumusan Masalah

Belum adanya sistem informasi akuntansi online
perusahan furniture yang dapat diakses secara real

time.

Pengumpulan Data

Data observasi, wawancara dan
studi pustaka

Metode yang diusulkan

Metode Waterfall

Rencana Kebutuhan Proses Desain Sistem Implementasi

Pengujian Produk

Black box testing

Aplikasi
layak
digunakan
?


