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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Rencana Kebutuhan

Perancangan sistem informasi akuntansi online yang penulis beri

judul Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Online yang diterapkan pada salah

satu perusahaan furniture Jepara adalah Jiwani Jati.Penelitian ini

menggunakan metode waterfall sebagai perancangan sistem yang dibuat

dengan tahapan mulai dari kebutuhan sistem, perencanaan, desain model

aplikasi, implementasi, dan yang terakhir evaluasi.

4.1.1. Analisis Kebutuhan Sistem

Pada pembuatan sistem informasi akuntansi berbasis web

membutuhkan beberapa data dan informasi yang berupa data-data laporan

keuangan dan nota penjualan pada perusahaan furniture Jiwani jati, selain itu

peneliti juga mengumpulkan data seperti alamat perusahaan, sejarah

perusahaan dan informasi deskripsi lainnya. data yang diolah didapat dari

perusahaan furniture Jiwani Jati yang dijadikan objek penelitian.

4.1.2. Analisis Kebutuhan Fungsionalitas

Kebutuhan yang disedikan sistem informasi akuntansi online ini

untuk pengguna (user) antara lain :

1. User dapat melihat informasi laporan akuntansi berdasarkan laporan ledger

detail, laporan neraca, dan laporan laba rugi perusahaan furniture Jiwani

Jati.

2. User bisa mendapatkan informasi singkat mengenai laporan akuntansi

perusahaan furniture  Jiwani Jati

3. User bisa melihat menu akun yang berisi posisi keuangan perusahaan

furniture Jiwani Jati.

4.1.3. Analisis Kebutuhan Non Fungsionalitas

Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang tidak langsung

berkaitan dengan spesifik yang tersedia pada sistem.Kebutuhan ini berkaitan

dengan properti sistem yang berada dibelakang, antara lain ketepatan, waktu

respon tanggap dan penempatan pada media penyimpanan. Kebutuhan

nonfungsionalitas sistem informasi akuntansi online ini antara lain :
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1. Sistem informasi akuntansi ini bisa berjalan di semua perangkat komputer

dan laptop

2. Sistem informasi akuntansi ini bisa berjalan lebih optimal bila dijalankan

pada browser google chrome versi terbaru.

4.1.4. Perencanaan Kebutuhan

1. Analisis Kebutuhan Alat dan Bahan

A. Alat

Peralatan yang digunakan untuk membuat sistem informasi

akuntansi berbasis web sebagai berikut :

a. Perangkat Keras (Hardware)

Adapun perangkat keras (Hardware) yang digunakan dalam

pembangunan sistem informasi akuntansi online ini yaitu laptop

dengan sistem operasional spesifikasi sebagai berikut : Laptop

dengan Operating System adalah WIndows 10. Processeor

Intel(R)Corei3-6006U CPU danMemory4GB.

b. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang digunakan laptop adalah windows 10, dan

web browser google chrome.

B. Bahan

Adapun bahan-bahan yang digunakan pada pembangunan

sistem informasi akuntansi online antara lain :

a Data buku penjualan.

b Data jenis akun,

2. Analisis Kebutuhan Fungsional Sistem

Kebutuhan yang disediakan pada sistem informasi akuntansi online

untuk pengguna antara lain :

a. Pengguna dapat mengetahui informasi tentang informasi laporan

ledger detail, neraca, dan laba rugi.

b. Pengguna dapat mengetahui informasi singkat mengenai laporan

akuntansi perusahaan furniture Jiwani Jati.
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3. Analisis Kebutuhan Non Fungsional Sistem

Kebutuhan non fungsional merupakan yang tidak langsung

berhubungan dengan spesifikasi yang disediakan oleh sistem.Kebutuhan

ini berkaitan dengan properti sistem yang muncul belakangan seperti

ketepatan, waktu tanggap, dan penempatan pada media penyimpanan.

Kebutuhan non fungsional sistem informasi akuntansi online diantara

lain :

a. Sistem informasi akuntansi ini dapat berjalan pada sistem windows 7

ke atas.

b. Sistem informasi akuntansi ini dapat berjalan optimal bila dijalankan

pada browser google chrome versi terbaru.

4.2. Proses Desain Sistem

4.2.1. Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk memberikan penjelasan

mengenai proses interaksi antara aktor dengan fungsi yang digunakan pada

sistem informasi akuntansi online.

Gambar 4.1 Use Case Diagram
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4.2.2. Activity Diagram

Activity diagram menjelaskan saat user membuka atau

menggunakan sistem informasi akuntansi online. Muncul pertama kali yaitu

halaman login, kemudian halaman utama, setelah halaman utama muncul

menu home, administrator dan keuangan

Gambar 4.2 Activity Diagram Menu Login

Gambar 4.3 Activity Diagram Halaman Utama
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Gambar 4.4 Activity Diagram Menu Keuangan

Gambar 4.5 Activity Diagram Menu Ganti Password

4.2.3. Sequence Diagram

Sequence diagram adalah diagram interaksi dari atas (top) ke

bawah (bottom). Berikut merupakan gambar sequence pada sistem informasi

akuntansi online perusahaan furniture Jiwani Jati:
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Gambar 4.6 Sequence Diagram Sistem Informasi Akuntansi Online

4.2.4. Struktur Menu Aplikasi

Struktur organisasi yang penulis usulkan untuk sistem informasi

akuntansi secara online untuk aplikasi php dan mysqladalah sebagai berikut:

Gambar 4.7 Struktur Menu Aplikasi Usulan
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4.2.5. Desain Struktur Database

Perancangan struktur databse diperlukan supaya kita bisa memiliki

basis data yang kompak dan efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan,

cepat dalam pengaksesan dan mudah dalam pemanipulasian (tambah, ubah

dan hapus data).

Normalisasi merupakan suatu proses pengelompokan data elemen

menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entity dan relasinya yang berfungsi

untuk menghilangkan redudansi data, menentukan key yang unik untuk

mengakses data atau merupakan pembentukan relation sedemikian rupa

sehingga databse tersebut mudah dimodifikasi. Tujuan dari normalisasi data

adalah untuk menghilangkan kerangkapan data, mengurangi kompleksitas

dan mempermudah pemodifikasian data.Tahap normalisasi dimulai dari tahap

paling ringan Normalisasi tahap 1 sampai Normalisasi tahap 3.Normalisasi

sampai tahap 3 sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang

berkualitas baik.

1) Normalisasi Tahap 1

a) Bentuk normalisasi tahap 1 terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki

atribut bernilai banyak (multivalued attribute) atribut composite atau

kombinasinya dalam domain data yang sama

b) Setiap dalam table tersebut harus bernilai atomic (tidak dapat dibagi-

bagi lagi)

Tabel 4.1 Normalisasi Tahap 1

id tgtran nobukti ket kdakun d k
14 2019-12-19 Test Modal 112.002 1000000 0
15 2019-12-19 Test Modal 31 0 1000000
16 2019-12-19 KSO Piutang 113.001 1650000 0
17 2019-12-19 KSO Piutang 404 0 1650000
18 2019-12-19 MDL Modal 111.001 1000000 0

2) Normalisasi Tahap 2

a) Bentuk normalisasi tahap 2 terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah

memenuhi bentuk normalisasi tahap 1, dan semua atribut selain primary

key, secara utuh memiliki fungsional dependency pada primary key.
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b) Sebuah tabel tidak ememnuhi normalisasi tahap 2, jika ada atribut yang

ketergantungannya (fungsional dependency) hanya bersifat parsial saja

(hanya tergantung pada sebagian dari primary key).

c) Jika terdapat atribut yang tidak memilki ketergantungan terhadap

primary key, maka atribut tersebut harus dipindah atau dihilangkan.

Tabel 4.2 Normalisasi Tahap 2

id tgtran nobukti ket kdakun d k
14 2019-12-19 Test Modal 112.002 1000000 0
15 2019-12-19 Test Modal 31 0 1000000
16 2019-12-19 KSO Piutang 113.001 1650000 0
17 2019-12-19 KSO Piutang 404 0 1650000
18 2019-12-19 MDL Modal 111.001 1000000 0

kdakun idparent namaakun normalbalance posisi
1 AKTIVA d Neraca
11 1 Aktiva

lancar
d Neraca

111 11 kas d Neraca
111.001 111 Kas ketua d Neraca
111.004 111 Keas kecil d neraca

3) Normalisasi Tahap 3

Bentuk normalisasi tahap 3 terpenuhi jika telah memenuhi bentuk

normalisasi tahap 2 dan jika tidak ada atribut non primary key yang

memiliki ketergantungan terhadap atribut nonprimary key yang lainnya

yang disebut dengan kebergantungan transitif (transitive depencency) yang

dapat diartikan ketergantungan fungsional antara 2 atau lebih atribut bukan

key (kunci/primery key).

a) Harus ada dalam bentuk normal kedua (Normalisasi tahap 2)

b) Ketergantungan field-field yang bukan primary key adalah harus secara

mutlak
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Tabel 4.3 Normalisasi Tahap 3

id tgtran nobukti ket kdakun d k
14 2019-12-19 Test Modal 112.002 1000000 0
15 2019-12-19 Test Modal 31 0 1000000
16 2019-12-19 KSO Piutang 113.001 1650000 0
17 2019-12-19 KSO Piutang 404 0 1650000
18 2019-12-19 MDL Modal 111.001 1000000 0

kdakun idparent namaakun normalbalance posisi

1 AKTIVA d Neraca

11 1 Aktiva
lancar

d Neraca

111 11 kas d Neraca

111.001 111 Kas ketua d Neraca

111.004 111 Keas kecil d neraca

id pro_name Pro_val Pro_client Pro_pm Pro_doc iduser Createon

5 Furniture 20000000 buyer jiwani buyer 1 2019-12-19

4.2.6. Perencanaan Antarmuka

Dibawah ini dapat dilihat mengenai perancangan antarmuka

(interface) dari aplikasi sistem informasi akuntansi online :

Gambar 4.8 Desain Tampilan Sistem Informasi Akuntansi Online

Logo Perusahaan Home Administrato
r

Keuangan

Grafik Akuntansi Perusahaan



47

Pada rancangan desain antarmuka sistem informasi akuntansi berbasis web

terdiri dari logo perusahaan, menu home, menu administrator, menu keuangan dan

terdapat grafik yang berisi informasi dari pergerakan laporan keuangan yang

dibuat oleh admin.

Halaman Login

Gambar 4.9 Halaman Login Sistem Informasi Akuntansi Online

Pada rancangan desain halaman login sistem informasi akuntansi online

berbasis web terdiri dari logo perusahaan, menu username dan menu password

yang digunakan oleh admin untuk masuk kedalam sistem informasi akuntansi

berbasis web. Sistem informasi akuntansi berbasis web online digunakan sebagai

pembuat laporan keuangan perusahaan yang awalnya masih menggunakan sistem

manual yaitu data laporan keuangan masih dicatat dibuku dan tidak tertata rapi.

Halaman Home

Gambar 4.10 Halaman Home Sistem Informasi Akuntansi Online

Logo Perusahaan Home Administrator Keuangan

Grafik Akuntansi Perusahaan

Logo Perusahaan

Username :

Password :

Selesai Batal
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Pada rancangan desain halaman Home sistem informasi akuntansi berbasis

web online berisi logo perusahaan, menu home, menu administrator, menu

keuangan dan grafik laporan akuntansi keuangan.

Halaman Menu Administrator

Gambar 4.11 Halaman Menu Administrator Sistem Informasi Akuntansi

Online

Pada rancangan desain halaman Administrator sistem informasi akuntansi

berbasis web online berisi logo perusahaan, menu home, menu administrator,

menu keuangan dan grafik laporan akuntansi keuangan. Pada menu administrasi

dibagi menjadi tiga sub bagian utama yaitu menu modul, menu user dan menu hak

akses.

Halaman Modul

Gambar 4.12 Halaman Tampilan Modul Sistem Informasi Akuntansi Online

Logo Perusahaan Home Administrator Keuangan

1. Modul
2. User
3. Hak Akses

Logo Perusahaan Home Administrator Keuangan

Nama Modul
:
Folder Modul
:
Selesai Batal



49

Pada rancangan desain halaman Menu Administrator terdapat menu sub

yaitu menu modul, pada menu modul terdiri dari Nama Modul, Folder Modul.

Fungsi dari menu tersebut digunakan untuk menambah modul pada sistem

informasi akuntansi berbasis web online secara otomatis.

Halaman User

Gambar 4.13 Halaman Tampilan User Sistem Informasi Akuntansi Online

Pada rancangan desain halaman Menu Administrator terdapat menu sub

yaitu menu user, pada menu user terdiri dari User, Nama, Email dan Password.

Fungsi dari menu tersebut digunakan untuk menambah hak akses masuk kedalam

sistem informasi akuntansi berbasis web online. Hak akses pada menu user bisa

dibagi menjadi beberapa bagian, tergantung kebijakan dari tiap-tiap perusahaan

yang menerapkan hak akses tersebut.

Halaman Hak Akses

Gambar 4.14 Halaman Tampilan Hak Akses Sistem Informasi Akuntansi

Online

Logo Perusahaan Home Administrator Keuangan

User :

Nama :

Email :

Password :
Selesai Batal

Logo Perusahaan Home Administrato
r

Keuangan

Pilih Hak Akses
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Pada rancangan desain halaman Menu Administrator terdapat menu sub

yaitu menu Hak Akses, pada menu hak akses terdiri dari Pilih hak akses. Fungsi

dari menu tersebut digunakan untuk membagi hak akses pada pengaksesan sistem

informasi akuntansi berbasis web online.

Halaman Menu Keuangan

Gambar 4.14 Halaman Tampilan Menu Keuangan Sistem Informasi

Akuntansi Online

Pada rancangan desain halaman Keuangan sistem informasi akuntansi

berbasis web online berisi logo perusahaan, menu home, menu administrator,

menu keuangan dan grafik laporan akuntansi keuangan. Pada menu keuangan

dibagi menjadi lima sub bagian utama yaitu menu akun, menu jurnal umum, menu

ledger detail, menu neraca dan menu labarugi. Pada menu keuangan digunakan

sebagai penginputan semua laporan keuangan yang berasal dari sistem manual

yang selama ini dicatat dibuku dan nota-nota dan belum pernah dimasukkan

kedalam sistem komputerisasi.

Logo Perusahaan Home Administrator Keuangan

1. Akun
2. Jurnal
umum
3. Legder
Detail
4. Neraca
5.
LabaRugi
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Halaman Akun

Gambar 4.15 Halaman Tampilan Akun Sistem Informasi Akuntansi Online

Pada rancangan desain halaman Menu Keuangan terdapat menu sub yaitu

menu akun, pada menu akun terdiri dari Kode akun, nama akun, balance, posisi,

saldo debet dan saldo kredit. Fungsi dari menu tersebut digunakan untuk membuat

nama akun pada pembuatan laporan keuangan secara komputerisasi. Kode akun

sangat penting karena sebagai letak posisi pada keberhasilan laporan keuangan

yang dibuat. Oleh sebab itu penamaan nama akun harus benar dan jika salah

pembuatan nama akun berdampak pada tidak bisa balance.

Halaman Jurnal Umum

Gambar 4.16 Halaman Tampilan Jurnal Umum Sistem Informasi Akuntansi

Online

Pada rancangan desain halaman Menu Keuangan terdapat menu sub yaitu

menu ledger detail, pada menu ledger detail terdiri dari Tanggal, no bukti,

Logo Perusahaan Home Administrato
r

Keuangan

Tanggal :

No Bukti :

Keterangan :

Project :
Selesai Batal

Logo Perusahaan Home Administrator Keuangan

Kode Akun :

Nama Akun :

Balance :

Posisi :

Selesai Batal

Saldo Debet :

Saldo Kredit :
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keterangan dan project. Fungsi dari menu tersebut digunakan untuk memasukkan

semua nota-nota yang dipunya perusahaan yang berasal dari nota pengeluaran

perusahaan seperti nota pembelian bahan baku, nota operasional perusahaan dan

nota-nota lain yang berkaitan dengan keuangan perusahaan.

Halaman Ledger Detail

Gambar 4.17 Halaman Tampilan Ledger Detail Sistem Informasi

Akuntansi Online

Pada rancangan desain halaman Menu Keuangan terdapat menu sub yaitu

menu ledger detail, pada menu ledger detail terdiri dari Bulan/Tahun, Pilih akun

dan lihat laporan ledger detail.Fungsi dari menu tersebut digunakan untuk melihat

laporan ledger detail yang sudah diinputkan oleh admin.

Halaman Laporan Neraca

Gambar 4.18 Halaman Tampilan Laporan Neraca Sistem Informasi

Akuntansi Online

Logo Perusahaan Home Administrator Keuangan

Lihat Laporan Neraca

Bulan/Tahun

Logo Perusahaan Home Administrator Keuangan

Lihat Laporan Ledger Detail

Bulan/Tahun

Pilih Akun
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Pada rancangan desain halaman Menu Keuangan terdapat menu sub yaitu

menu laporan neraca, pada menu laporan neraca terdiri dari Bulan/Tahun, dan

lihat laporan laporan neraca.Fungsi dari menu tersebut digunakan untuk melihat

laporan nearaca yang sudah diinputkan oleh admin.

Halaman Laporan Laba/Rugi

Gambar 4.19 Halaman Tampilan Laporan Laba/Rugi Sistem Informasi

Akuntansi

Pada rancangan desain halaman Menu Keuangan terdapat menu

sub yaitu menu laporan laba/rugi, pada menu laporan laba/rugi terdiri dari

Bulan/Tahun, dan lihat laporan labarugi. Fungsi dari menu tersebut digunakan

untuk melihat laporan labarugi yang sudah diinputkan oleh admin

4.3. Implementasi (Tahap Pengembangan Sistem)

4.3.1. Analisis Informasi Aplikasi (Database)

Database yang baik sangat digunakan oleh kebutuhan program

sebagai penyimpanan atau pemanggilan database dari program yang

dirancang, program yang kompleks sudah tentu membutuhkan suatu database

untuk kebutuhan informasi. Berikut merupakan rancangan yang penulis

rancang untuk aplikasi web:

Logo Perusahaan Home Administrator Keuangan

Lihat Laporan Laba Rugi

Bulan/Tahun
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Gambar 4.20 Struktur Tabel Master Modul

Pada rancangan desain database tabel master modul terdiri dari :

Nama Tabel Jenis Jumlah
Idmodule Int 11
Module Varchar 30
ulrmodule varchar 225

Gambar 4.21 Struktur Tabel Master User

Pada rancangan desain database tabel master user terdiri dari :

Nama Tabel Jenis Jumlah
Iduser Bigint 20
Username Varchar 50
userpass varchar 225
Userpass_ori Varchar 255
nama Varchar 50
lastlogin Datetime
role Int 11
email Varchar 255
ip Varchar 25
tmstamp Timestamp
handphone varchar 50
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Gambar 4.22 Struktur Tabel Master Akun

Pada rancangan desain database tabel master akun terdiri dari :

Nama Tabel Jenis Jumlah
Kdakun varchar 10
Idparent Varchar 10
namaakun varchar 100
bl tinyint 4
normalbalance Enum
posisi Enum
Saldoawal_d Double 16.0
Saldoawal_k double 16.0

Gambar 4.23 Struktur Tabel Keuangan



56

Pada rancangan desain database tabel master keuangan terdiri dari :

Nama Tabel Jenis Jumlah
Id bigint 20
Tgtran date
kdjen varchar 2
No_faktur_beli Varchar 20
No_faktur_jual Varchar 20
nostruk Varchar 11
nobukti Varchar 20
ket Varchar 100
idpro Bigint 20
kdakun Varchar 10
isdebet Tinyint 4
d Double 16.0
k double 16.0

4.3.2. Implementasi Sistem (Tampilan Aplikasi)

Dalam merancang sistem informasi akuntansi online, sudah

dirancangkan juga menu-menu yang berada pada aplikasi web supaya jelasi

setiap fungsi dari masing-masing menu-menu yang ada kaitanya dengan

penggunaan aplikasi.berikut merupakan gambar-gambar dari tampilan menu

yang berada di sistem informasi akuntansi online sebagai berikut :

Gambar 4.24 Tampilan Halaman Login
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Halaman menu utama pengelola sistem merupakan halaman dari

aplikasi yang ditujukan khusus untuk pengelola sistem.Untuk dapat

mengakses halaman ini, pengelola sistem diharuskan login terlebih dahulu.

Setelah berhasil login, halaman akan menampilkan menu – menu yang dapat

diakses oleh pengelola sistem.

Gambar 4.25 Tampilan Halaman Menu Utama

Halaman menu utama pengelola sistem merupakan halaman dari

aplikasi yang ditujukan khusus untuk pengelola sistem.pada halaman menu

utama terdapat menu-menu dan grafik pada dashboard. Fungsi dari menu ini

adalah untuk melihat grafik dari hasil pengolahan data laporan keuangan yang

sudah diinputkan oleh admin.

Gambar 4.26 Tampilan Halaman Menu Administrator



58

Halaman menu administratro terdiri dari menu manajemen modul,

manajemen user dan manajemen hak akses. Fungsi dari menu ini merupakan

master yang digunakan untuk menambah data mulai dari menambah data

modul pada sistem informasi akuntansi berbasis web online, menambah data

user yang bisa mengoperasikan sistem informasi akuntansi berbasis web

online dan menambah data akses mengenai siapa saja yang bisa menambah

data, mengedit data dan mengolah data sistem informasi akuntansi berbasis

web online.

Gambar 4.27 Tampilan Halaman Menu Manajemen Modul Update

Halaman menu manajemen modul berisi tentang tabel modul yang

berfungsi untuk menambah menu pada sistem informasi akuntansi, pada tabel

ini admin harus menambah data pada kolom "Nama Modul" dan "Folder

Modul".Setelah data diinput selanjutnya melakukan penyimpanan dengan

mengklik tombol "Simpan".
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Gambar 4.28 Tampilan Halaman Menu Manajemen Modul Daftar

Setelah data yang diinput dan disimpan sudah selesai.maka untuk

melihat hasil dan hasil dari penginputan bisa dilihat pada tabel diatas.

padamenu daftar manajemen modul sudah diperlihatkan data yang sudah

diinputkan masuk dan terlihat jelas pada menu daftar antara lain pada menu

module, folder dan proses. Pada menu proses terdapat dua sub menu lagi

yaitu menu yang digunakan untuk mengedit dan menghapus data. Admin

mempunyai hak akses untuk mengedit data dan menghapus data sesuai

dengan kebutuhan dan kebijakan dari perusahaan apakah data yang sudah

diinputkan diperbolehkan dihapus atau diedit.

Gambar 4.29 Tampilan Halaman Menu Manajemen User Update
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Halaman menu manajemen user berisi tentang tabel modul yang

berfungsi untuk menambah data username pada sistem informasi akuntansi,

pada tabel ini admin harus menambah data pada kolom "Username", "Nama

Lengkap", "Email", "Password" dan "Handphone". Setelah data diinput

selanjutnya melakukan penyimpanan dengan mengklik tombol "Simpan".

Gambar 4.30 Tampilan Halaman Menu Manajemen User Daftar

Setelah data yang diinput dan disimpan sudah selesai.maka untuk

melihat hasil dan hasil dari penginputan bisa dilihat pada tabel diatas. pada

menu daftar manajemen user sudah diperlihatkan data yang sudah diinputkan

masuk dan terlihat jelas pada menu daftar antara lain pada menu username,

nama, email, no handphone, create date dan proses. Pada menu proses

terdapat dua sub menu lagi yaitu menu yang digunakan untuk mengedit dan

menghapus data. Admin mempunyai hak akses untuk mengedit data dan

menghapus data sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan dari perusahaan

apakah data yang sudah diinputkan diperbolehkan dihapus atau diedit.
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Gambar 4.31 Tampilan Halaman Menu Manajemen Hak Akses Update

Halaman menu manajemen hak akses berisi tentang tabel hak akses

pada modul menu yang berfungsi untuk menambah dan menonaktifkan menu

yang dipakai dan tidak dipakai pada sistem informasi akuntansi, pada tabel ini

admin harus menambah data pada kolom "Username", dan "Halaman Modul

Default".Setelah data diinput selanjutnya melakukan penyimpanan dengan

mengklik tombol "Simpan".

Gambar 4.32 Tampilan Halaman Menu Keuangan
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Halaman menu keuangan terdiri dari menu akun, project, jurnal

umu, ledger detail, laporan neraca dan laporan laba rugi pada sistem

informasi akuntansi online.

Gambar 4.33 Tampilan Halaman Menu Manajemen Akun Update

Halaman menu manajemen akun berisi tentang tabel modul yang

berfungsi untuk menambah menu pada sistem informasi akuntansi, pada tabel

ini admin harus menambah data pada kolom "Parent Akun", "Kode Akun",

"Nama Akun", "Normal Balance", "Posisi", "Saldo Awal Debet" dan "Saldo

Awal Kredit". Setelah data diinput selanjutnya melakukan penyimpanan

dengan mengklik tombol "Simpan".

Gambar 4.34 Tampilan Halaman Menu Manajemen Akun
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Pada menu daftar menu akun sudah diperlihatkan data yang sudah

diinputkan masuk dan terlihat jelas pada menu daftar antara lain pada menu

kode akun, nama akun, normal balace, posisi, saldo awal debet, saldo awal

kredit dan proses. Pada menu proses terdapat dua sub menu lagi yaitu menu

yang digunakan untuk mengedit dan menghapus data. Admin mempunyai hak

akses untuk mengedit data dan menghapus data sesuai dengan kebutuhan dan

kebijakan dari perusahaan apakah data yang sudah diinputkan diperbolehkan

dihapus atau diedit.

Gambar 4.34 Tampilan Halaman Menu Jurnal Umum Update

Halaman menu jurnal umum berisi tentang tabel modul yang

berfungsi untuk menambah menu pada sistem informasi akuntansi, pada tabel

ini admin harus menambah data pada kolom "Tanggal", "No Bukti

Referensi", "Keterangan" dan "Project". Setelah data diinput selanjutnya

melakukan penyimpanan dengan mengklik tombol "Simpan".
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Gambar 4.35 Tampilan Halaman Menu Jurnal Umum

Setelah data yang diinput dan disimpan sudah selesai.maka untuk

melihat hasil dan hasil dari penginputan bisa dilihat pada tabel diatas.

padamenu daftar menu jurnal umum sudah diperlihatkan data yang sudah

diinputkan masuk dan terlihat jelas pada menu daftar antara lain pada menu

tanggal, reff, perkiraan, debet, kredit, keterangan dan proses. Pada menu

proses terdapat dua sub menu lagi yaitu menu yang digunakan untuk

mengedit dan menghapus data. Admin mempunyai hak akses untuk mengedit

data dan menghapus data sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan dari

perusahaan apakah data yang sudah diinputkan diperbolehkan dihapus atau

diedit.

Gambar 4.36 Tampilan Halaman Menu Laporan Ledger Detail
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Pada menu laporan legder detail admin tinggal memilih "Periode"

dan "Akun" untuk melihat hasil laporan tersebut.

Gambar 4.37 Tampilan Halaman Hasil Laporan Ledger Detail

Hasil laporan legder detail tersaji dalam bentuk format PDF dan

bisa diunduh serta bisa dicetak sesuai dengan kebutuhan admin. Pada menu

hasil laporan ledger detail sudah diperlihatkan data yang sudah diinputkan

masuk dan terlihat jelas pada laporan ledger detail antara lain pada menu

tanggal, keterangan, debet, kredti dan saldo. Pada laporan ledger detail admin

tidak bisa mengedit dan menghapus laporan ledger detail karena semua

tersimpan pada database sistem informasi akuntansi berbasis web online.
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Gambar 4.38 Tampilan Halaman Menu Neraca Saldo

Pada menu neraca saldo admin tinggal memilih "Periode" untuk

melihat hasil laporan tersebut.

Gambar 4.39 Tampilan Halaman Hasil Neraca Saldo

Hasil laporan neraca saldotersaji dalam bentuk format PDF dan

bisa diunduh serta bisa dicetak sesuai dengan kebutuhan admin. Pada menu

hasil laporan neraca sudah diperlihatkan data yang sudah diinputkan masuk
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dan terlihat jelas pada laporan neraca antara lain pada menu aktiva dan

passiva. Pada laporan neraca admin tidak bisa mengedit dan menghapus

laporan neraca karena semua tersimpan pada database sistem informasi

akuntansi berbasis web online.

Gambar 4.40 Tampilan Halaman Menu Laba Rugi

Pada menu laba rugi admin tinggal memilih "Periode" untuk

melihat hasil laporan tersebut

Gambar 4.41 Tampilan Halaman Hasil Laporan Laba Rugi
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Hasil laporan laba rugi tersaji dalam bentuk format PDF dan bisa

diunduh serta bisa dicetak sesuai dengan kebutuhan admin. Pada menu hasil

laporan labarugi sudah diperlihatkan data yang sudah diinputkan masuk dan

terlihat jelas pada laporan labarugi antara lain pada menu pendapatan jasa.

Pada laporan labarugi admin tidak bisa mengedit dan menghapus laporan

labarugi karena semua tersimpan pada database sistem informasi akuntansi

berbasis web online.

Gambar 4.42 Tampilan Halaman Menu Admin

Halaman menu admin terdiri dari menu ganti password dan logout

pada sistem informasi akuntansi online.
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Gambar 4.43 Tampilan Halaman Menu Ganti Password Update

Halaman menu ganti password berisi tentang tabel ganti password

yang berfungsi untuk menambah menu pada sistem informasi akuntansi, pada

tabel ini admin harus menambah data pada kolom "Password Sekarang",

"Password Baru" dan "Ulangi Password Baru". Setelah data diinput

selanjutnya melakukan penyimpanan dengan mengklik tombol "Simpan".

4.4. Pengujian Metode

4.4.1. Black Box Testing

Pada tahapan pengujian sistem penulis melakukan pengujian

terhadap program yang telah dibuat. Pengujian yang dilakukan untuk

mengetahui kemampuan perangkat lunak dalam menangani kondisi yang

tidak normal (mencakup kuantitas/volume) dengan tujuan untuk

mempersiapkan banyak hal, dari segi sistem adalah untuk memastikan sistem

informasi akuntansi berbasis web online yang diluncurkan bisa menangani

pengakses aplikasi tersebut. Berikut adalah penjelasan dari pengujian

program rekayasa sistem informasi akuntansi berbasis web online yang

melalui pengujian black box.

Berdasarkan hasil pengujian fitur-fitur di Sistem Informasi

Akuntansi Berbasis Online Perusahaan Jiwani Jati dengan metode black box

testing dari semua skenario pengujian tiap-tiap tabel hasil pengujian berjalan
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sesuai harapan.jadi dapat disimpulkan dari pengujian Sistem Informasi

Akuntansi Berbasis Online Perusahaan Jiwani Jati dengan metode black box

testing adalah sistem berjalan sesuai harapan dan valid.

Pengujian metode pada Sistem Informasi Akuntansi Berbasis

Online Perusahaan Jiwani Jati menggunakan black box testing yang

dilakukan pada seluruh tampilan sistem yang disajikan kedalam tabel-tabel

pengujian sesuai fungsi-fungsi dalam sistem. Penilaian adalah sebagai

berikut:

VTR (Valid Tanpa Revisi) = 3

VR (Valid Revisi) = 2

TV (Tidak Valid) = 1

Berikut adalah tabel hasil pengujian black box testing untuk Sistem

Informasi Akuntansi Berbasis Online Perusahaan Jiwani Jati :

Tabel 4.4 Black Box Testing

No Halaman Fungsi Hasil yang diharapkan Hasil

Penelitian

1 Home Pada

tampilan ini

terdapat info

perusahaan

furniture

Jiwani Jati

Dapat menampilkan

halaman utama Sistem

Informasi Akuntansi

Berbasis Online

Perusahaan Jiwani Jati

Valid

2 Administrator Pada

tampilan ini

terdapat

tambah data

modul, hak

akses dan

tambah user

Dapat menampilkan

halaman utama Sistem

Informasi Akuntansi

Berbasis Online

Perusahaan Jiwani Jati

menu administrator

Valid

3 Keuangan Pada

tampilan ini

terdapat

Dapat menampilkan

halaman utama Sistem

Informasi Akuntansi

Valid
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menu

tambah

akun, jurnal

umum,

laporan

neraca, dan

laporan

labarugi

Berbasis Online

Perusahaan Jiwani Jati

menu keuangan

Tabel 4.5 Hasil Black Box Testing

Jumlah Soal Pengujian 3

Jumlah Nilai Maksimal (n) 27

Jumlah Nilai Pengujian (f) 27

Presentase Kelayakan (P) (27/27)x100=100%

Kriteria Sangat Layak

4.5. Evaluasi dan Validasi

4.5.1. Validasi Ahli

1) Ahli Materi

Analisis Sistem Informasi Akuntansi berbasis web online

pada perusahaan Furniture Jiwani Jati telah dilakukan dengan metode

kuesioner di mana peneliti memberikan soal yang sudah dibuat dan

dicetak yang selanjutnya lembar kuesioner tersebut diisi oleh

narasumber yaitu ahli materi yang menggunakan sistem tersebut.

Selain lembar kuesioner yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan

data-data mengenai Sistem Informasi Akuntansi berbasis web online

perusahaan furniture jiwani jati, peneliti juga mendemokan software

aplikasi sistem informasi akuntansi berbasis web online yang

digunakan oleh ahli materi untuk melakukan seluruh aktivitas

operasional mengenai perusahaan baik itu untuk akuntansi keuangan

atau akuntansi manajemen.
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Dari hasil demo software aplikasi nantinya akan diberi nilai

oleh penguji ahli materi, peneliti mendemokan dengan membuka

software aplikasi serta dijalankan dan peneliti juga melakukan

penginputan data sebagai contoh pengujian software aplikasi, nilai

yang diberikan sesuai dari kondisi software sistem informasi akuntansi

berbasis web online ketika dijalankan dengan keadaan asli program

ketika dijalankan oleh penguji.

Validasi yang dilakukan peneliti pada ahli materi adalah

mengumpulkan saran dan pendapat untuk melakukan revisi sistem

informasi akuntansi online Jiwani Jati Jepara sebagai berikut :

No Indikator Jumlah Nilai
1. Informasi pendukung pencapaian tujuan sistem informasi

akuntansi online
4

2. Informasi sistem informasi akuntansi online mudah
dimengerti

4

3. Penyajian informasi pada sistem informasi akuntansi
online sesuai dengan tujuan yang dirumuskan

5

4. Kejelasan penyampaian informasi pada sistem informasi
akuntansi online

5

5. Kelengkapan informasi pada sistem informasi akuntansi
online

4

6. Relevasi tujuan penyampaian informasi pada sistem
informasi akuntansi online

5

7. Kesesuaian bahasa yang digunakan pada sistem informasi
akuntansi online

5

Jumlah 32

Tabel 4.6 Hasil Validasi Ahli Materi

Jumlah Soal Pengujian 7

Jumlah Nilai Maksimal (n) 35

Jumlah Nilai Pengujian (f) 32

Presentase Kelayakan (P) (32/35)x100=91%

Kriteria Sangat Setuju
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2) Ahli Media

Analisis Sistem Informasi Akuntansi berbasis web online

pada perusahaan Furniture Jiwani Jati telah dilakukan dengan metode

kuesioner di mana peneliti memberikan soal yang sudah dibuat dan

dicetak yang selanjutnya lembar kuesioner tersebut diisi oleh

narasumber yaitu ahli media yang menggunakan sistem tersebut.

Selain lembar kuesioner yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan

data-data mengenai Sistem Informasi Akuntansi berbasis web online

perusahaan furniture jiwani jati, peneliti juga mendemokan software

aplikasi sistem informasi akuntansi berbasis web online yang

digunakan oleh ahli media untuk melakukan seluruh aktivitas

operasional mengenai perusahaan baik itu untuk akuntansi keuangan

atau akuntansi manajemen.

Dari hasil demo software aplikasi nantinya akan diberi nilai

oleh penguji ahli media, peneliti mendemokan dengan membuka

software aplikasi serta dijalankan dan peneliti juga melakukan

penginputan data sebagai contoh pengujian software aplikasi, nilai

yang diberikan sesuai dari kondisi software sistem informasi akuntansi

berbasis web online ketika dijalankan dengan keadaan asli program

ketika dijalankan oleh penguji

Validasi yang dilakukan peneliti pada ahli media adalah

mengumpulkan saran dan pendapat untuk melakukan revisi sistem

informasi akuntansi online Jiwani Jati Jepara sebagai berikut :

No Indikator Jumlah Nilai
1. Kemudahan alur penyampaian informasi melalui

penggunaan bahasa pada sistem informasi akuntansi
online

4

2. Kesesuaian informasi dengan produk pada sistem
informasi akuntansi online

4

3. Kejelasan uraian informasi pada sistem informasi
akuntansi online

4

4. Teks dapat terbaca dengan jelas pada sistem informasi
akuntansi online

4

5. Kesesuaian pemilihan jenis huruf dan ukuran huruf pada 4
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sistem informasi akuntansi online
6. Proposional layout (tata letak teks dan gambar) pada

sistem informasi akuntansi online
5

7. Kecepatan pemrosesan perintah pada sistem informasi
akuntansi online

5

8. Ketepatan menu navigasi pada sistem informasi akuntansi
online

5

Jumlah 35

Tabel 4.7 Hasil Validasi Ahli Media

Jumlah Soal Pengujian 8

Jumlah Nilai Maksimal (n) 40

Jumlah Nilai Pengujian (f) 35

Presentase Kelayakan (P) (35/40)x100=87%

Kriteria Setuju

3) Responden Masyarakat Umum

Analisis Sistem Informasi Akuntansi berbasis web online

pada perusahaan Furniture Jiwani Jati telah dilakukan dengan metode

kuesioner di mana peneliti memberikan soal yang sudah dibuat dan

dicetak yang selanjutnya lembar kuesioner tersebut diisi oleh

narasumber yaitu masyarakat sekitar perusahaan furniture jiwani

jatidan beberapa karyawan sebagai end users yang menggunakan

sistem tersebut. Selain lembar kuesioner yang dilakukan peneliti untuk

mendapatkan data-data mengenai Sistem Informasi Akuntansi

berbasis web online perusahaan furniture jiwani jati, peneliti juga

mendemokan software aplikasi sistem informasi akuntansi berbasis

web online yang digunakan oleh end users untuk melakukan seluruh

aktivitas operasional mengenai perusahaan baik itu untuk akuntansi

keuangan atau akuntansi manajemen.

Dari hasil demo software aplikasi nantinya akan diberi nilai

oleh penguji responden masyarakat, peneliti mendemokan dengan
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membuka software aplikasi serta dijalankan dan peneliti juga

melakukan penginputan data sebagai contoh pengujian software

aplikasi, nilai yang diberikan sesuai dari kondisi software sistem

informasi akuntansi berbasis web online ketika dijalankan dengan

keadaan asli program ketika dijalankan oleh penguji.

Validasi yang dilakukan peneliti pada responden

masyarakat umum adalah mengumpulkan saran dan pendapat untuk

melakukan revisi sistem informasi akuntansi online Jiwani Jati Jepara

sebagai berikut :

No Indikator Jumlah Nilai
1. Apakah anda setuju apabila sistem informasi akuntasi

dijadikan aplikasi online?
5

2. Apakah sistem informasi akuntansi online ini menambah
pengetahuan tentang informasi cara membuat laporan
akuntansi?

5

3. Apakah bahasa dan kalimat yang digunakan dalam sistem
informasi akuntansi online ini mudah dipahami?

5

4. Apakah sistem informasi akuntansi online ini mudah
dimengerti dan mudah digunakan?

5

5. Apakah tampilan sistem informasi akuntansi online ini
mernarik dan tidak membosankan?

4

6. Apakah sistem informasi akuntansi online ini dapat
digunakan dimana saja dan kapan saja?

4

7. Apakah sistem infrmasi akuntansi online ini sudah sesuai
dengan kebutuhan?

5

8. Apakah fitur-fitur yang terdapat di sistem informasi
akuntansi online tersebut berjalan atau berfungsi dengan
baik?

4

9. Apakah sistem informasi akuntansi online ini dapat
memudahkan dalam membuat laporan
keuangan/akuntansi?

5

10. Apakah sistem informasi akuntansi online ini sangat
memuaskan?

5

Jumlah 47

Tabel 4.8 Hasil Validasi Ahli Masyarakat

Jumlah Soal Pengujian 10

Jumlah Nilai Maksimal (n) 50

Jumlah Nilai Pengujian (f) 47
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Presentase Kelayakan (P) (47/50)x100=94%

Kriteria Sangat Setuju

4.5.2. Validasi dan Hasil

Berdasarkan hasil pengujian black box yang dan angket Ahli

Media, maka sistem informasi akuntansi online Jiwani Jati Jepara Berbasis

Online ini mendapatkan hasil 100% , dan termasuk dalam kriteria “Sangat

Layak” untuk digunakan. Sedangkan berdasarkan pengujian yang dilakukan

oleh Ahli Materi yang dipilih adalah pengusaha furniture yang dijadikan

objek penelitian, dan presentase yang didapatkan adalah 100% dan termasuk

dalam kriteria “Sangat Layak” yang sudah sesuai dengan harapan.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh seluruh responden, aplikasi ini

menampilkan hasil nilai pengujian 47 dari 10 pertanyaan yang telah disebar

ke 10 responden dan memperoleh hasil 94% sehingga masuk ke dalam

kriteria “Sangat Setuju” artinya sistem informasi ini layak digunakan oleh

masyarakat umum.

Dari hasil uji diatas bisa dikatakan bahwa sistem informasi

akuntansi berbasis web online pada perusahaan furniture Jiwani Jati Jepara

bisa dikategorikan siap pakai. Karena dari hasil rangkaian uji mendapatkan

hasil diatas rata-rata pengujian. Oleh sebab itu sistem infromasi akuntansi

berbasis web online bisa digunakan oleh perusahaan furniture Jiwani Jati

Jepara ataupun perusahaan lain yang membutuhkan sistem informasi

akuntansi online.

Sistem informasi akuntansi berbasis web online dibutuhkan banyak

perusahaan ataupun usaha kecil menengah, tujuannya supaya perusahaan dan

usaha kecil menengah bisa membuat laporan keuangan secara baik, mudah

dan benar. Selain membuat laporan keuangan secara baik, mudah dan besar

yang terpenting adalah data dari laporan keuangan tersimpan aman karena

tertatam didalam database sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk

membuat laporan keuangan.



77

4.6. Hasil Akhir Aplikasi

Hasil akhir dari penelitian ini berupa Sistem Informasi Akuntansi

Berbasis Online Perusahaan Jiwani Jati yang digunakan untuk membuat

laporan keuangan yang selama ini masih manual.Sistem informasi ini

menyajikan informasi mengenai jurnal umum, akun laporan neraca dan

laporan laba rugi yang digunakan untuk membuat laporan akuntansi

perusahaan furniture jiwani jati jepara.Setelah sistem informasi akuntansi

berbasis web online selesai dikembangkan, selanjutnya sistem informasi

akuntansi berbasis web online harus melewati uji sistem yaitu dengan uji

black box testing. Dari hasil uji yang telah dilakukan mendapatkan hasil jika

sistem informasi berjalan dengan mestinya dilihat dari semua menu pada

sistem informasi akuntansi berbasis web online tidak ada eror dan berjalan

sesuai tahapan yang dibuat oleh pengembang. Sistem Informasi Akuntansi

Berbasis Online Perusahaan Jiwani Jati ini memiliki kekurangan dan

kelebihan sebagai berikut :

 Kelebihan

a) Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Online Perusahaan Jiwani Jati Jepara

menjadi yang pertama membuat laporan keuangan lewat online

b) Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Online Perusahaan Jiwani

Jatisebagai media informasi detail pencatatan kegiatan laporan perusahaan

setiap waktu

 Kekurangan

a) Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Online Perusahaan Jiwani Jati ini

belum tersedia pada aplikasi android

b) Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Online Perusahaan Jiwani Jatiini bisa

ditambah fitur tambahan seperti informasi sosial media dan lain

sebagainya

Harapan dari penulis terhadap sistem informasi akuntansi berbasis

web online perusahaan furniture Jiwani Jati Jepara tidak hanya digunakan

oleh perusahaan tersebut. Melainkan bisa digunakan oleh banyak perusahaan

baik perusahaan yang sedang dibangun ataupun perusahaan yang sudah

berkembang. Karena dalam perusahaan laporan keuangan akuntansi dianggap
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penting karena dari hasil laporan keuangan bisa dilihat bahwa perusahaan

yang sedang dikelola dan dikembangkan dalam keadaan sehat atau tidak

keuangan perusahaan tersebut. Karena kebanyakan perusahaan yang

mengalami kebangkrutan tidak mementingkan laporan keuangan perusahaan.

Oleh sebab itu laporan keuangan menjadi penting bagi

kelangsungan perusahaan tersebut berdiri. Belajar laporan keuangan tidak

mudah, perlu keahlian khusus karena pada dunia akuntansi berbeda dengan

membuat laporan keuangan harian. Karena pada laporan akuntansi harus

menguasai penamaan akun, bisa membaca laporan neraca, laporan labarugi

dan yang terpenting pada saat memasukkan nota keuangan perusahaan tidak

boleh salah tempat, jika letak pada akun salah maka semua laporan keuangan

juga ikut salah atau sering disebut tidak balance.

4.7. Keterbatasan Penelitian

Dalam pembuatan sistem informasi akuntansi berbasis web online

penulis mempunyai keterbatasan dalam hal pembuatan sistem. Oleh sebab itu

penulis sudah merangkum keterbatasn tersebut antara lain :

a) Uji coba atau implementasi sistem hanya dilakukan disekitar lingkungan

kampus dan teman-teman dekat peneliti

b) Pernyataan kelayakan sistem hanya dilakukan oleh 1 ahli media dan 3 ahli

materi

c) Sistem yang dikembangkan masih dalam tingkat pemula yang hanya berisi

informasi data perusahaan furniture dan lainnya


