
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 KONSEP DASAR SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Sistem berasal dari bahasa Latin (Systema) dan bahasa Yunani 

(Sustema) artinya suatu kesatuan komponen atau elemen yang dihubungkan 

bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Menurut 

Hall (2009), sistem adalah sekelompok, dua atau lebih komponen yang saling 

berkaitan yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. 

2.1.2 Pengertian Informasi 

Banyak pengertian informasi secara umum, namun pengertian yang 

sesuai dengan konteks penelitian yaitu bahwa informasi merupakan hasil dari 

pengolahan data suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi 

penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang 

diguna kan untuk pengambilan keputusan (Jogiyanto, 1992). Sebagai 

komponen dari informasi, data sendiri diartikan sebagai kenyataan yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-

kejadian adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Di dalam dunia bisnis, 

kejadian-kejadian yang sering terjadi adalah transaksi perubahan dari suatu 

nilai yang disebut transaksi. Kesatuan nyata adalah berupa suatu obyek nyata 



seperti tempat, benda, dan orang yang betul-betul ada dan terjadi (Jogiyanto, 

1992). 

2.1.3 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu kombinasi dari orang-orang, fasilitas, 

teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk 

mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin 

tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap 

kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu 

dasar untuk pengambilan keputusan yang cerdik. (Jogiyanto, 1990). 

2.1.4 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi merupakan bahasa dari bisnis. Setiap perusahaan 

menerapkannya sebagai alat komunikasi. Secara klasik akuntansi merupakan 

proses pencatatan, pengelompokkan, perangkuman, dan pelaporan dari 

kegiatan transaksi perusahaan (Jogiyanto, 1990). 

2.1.5 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan kumpulan kegiatan-

kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan 

informasi keuangan dan informasi yang didapatkan dari transaksi data untuk 

tujuan pelaporan internal kepada manajer untuk digunakan dalam 

pengendalian dan perencanaan untuk sekarang dan untuk operasional di masa 

mendatang serta pelaporan eksterna yang telah dibuat untuk pemegang 



saham, pemerintah, dan pihak-pihak luar lainnya (Murdick, Fuller, & Ross, 

1978). 

2.1.6 Pengertian Koperasi 

Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk 

membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos 

semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan 

bersama, bukan keuntungan (Hatta,1954). 

2.2 STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM 

Dalam melakukan perancangan suatu sistem, haruslah mempertimbangkan 

dengan matang berbagai kondisi yang melekat secara umum pada perusahaan. 

Begitu pula dengan upaya pemilihan metode perancangan yang sesuai bagi 

pengembangan sistem. Berikut beberapa metode pengembangan sistem yang 

secara umum dapat dilakukan: 

a. Model Driven Development ( MDD ) 

Model sistem yang dimaksud adalah gambar sebuah sistem yang mewakili 

prosedur kegiatan bisnis yang diharapkan. Berikut beberapa kelebihan dan 

kekurangan metode ini.  

Kelebihan :  

1. Persyaratan Spesifikasi lebih rinci dan mudah untuk didokumentasikan. 



2. Lebih mudah diidentifikasi, dikonseptualkan, dan dianalisis solusi-solusi 

teknis alternatifnya. 

3. Spesifikasii desain enderung soliid, sttabil, dapat beradaptasiii, dan 

flekssibel karena model lebih menyeluruh. 

4. Sistem dapat dikonstruksikan dengan lebih tepat pada waktu membangun 

dari spesifikasi berbasis model yang jelas dan menyeluruh. 

Kelemahan :  

1. Relatif lebih lama. 

2. Pemahaman para pengguna akan persyaratan tersebut dapat sebagus dan 

sesuai dengan model. 

3. Perangkat lunak bukanlah sebagai model. 

4. Tidak fleksibel.  

b. Rapid Application Development ( RAD ) 

Pada implementasinya, perancangan prototype sistem informasi dengan 

metode ini dapat memakan waktu yang kurang lebih 90 hari setelah 

berbagai kebutuhan perusahaan dapat diidentifikasi. Berikut beberapa 

keunggulan dan kekurangan pada metode ini menurut Whitten, Bentley 

tahun 2004 : 

 

Keunggulan : 

1. Berguna untuk penyusunan proyek yang tidak menuntut adanya penerapan 

teknik pemograman yang tinggi. 



2. Mendorong pengguna dan manajemen agar lebih aktif ( kebalikan dengan 

reaksi pasif pada model-model sistem yang lainnya ). Hal ini dapat 

meningkatkan antusiasme dari pengguna pada proyek tersebut. 

3. Program RAD memiliki visibilitas dan dukungan lebih tinggi karena 

adanya keterlibatn pengguna selama proses. 

4. Para pengguna dan manajemen dapat melihat solusi-solusi melalui 

perangkat lunak dan bekerja lebih cepat daripada pengembangan yang 

menggunakan metode model-driven. 

5. Adanya error dan kerusakan prototype cenderung mudah untuk dideteksi 

lebih awal daripada melalui metode lainnya. 

Kelemahan :  

1. Beberapa orang berpendapat bahwa RAD dapat mendorong peningkatan 

biaya yang diperlukan untuk mengoiperasikan, mendukung, dan merawat 

sistem. 

2. Jika terdapat perubahan di tengah pengerjaan maka harus membuat 

kontrak baru antara pengembang dengan klien. 

3. Terdapat pemikiran untuk membuang sebuah prototype tapi para 

stakeholder enggan melakukannya karena menganggapnya sebagai 

pemborosan waktu dan usaha dalam produk saat ini. 

4. Penekanan pada kecepatan penyusunan berdampak terhadap kualitas yang 

disebabkan adanya pengambilan jalan pintas yang disarankan dengan 

kurang baik melalui metodologi tersebut. 

2.3 TAHAP PENGEMBANGAN SISTEM 



Dalam melakukan perancangan suatu sistem informasi, diperlukan beberapa 

tahapan kerja yang tentu berbeda tergantung metode yang digunakan. Sebelumnya 

akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai tahap pengembangan sistem informasi 

secara umum yang biasa digunakan oleh khalayak luas: 

2.3.1. Perencanaan 

Tahapan awal dari segala proses haruslah melibatkan sebuah perencanaan. 

Orang bijaksana akan selalu melakukan perencanaan secara menyeluruh 

sebelum menjalankan semua pekerjaan atau tugasnya. Pada perancangan 

sebuah sistem informasi, peneliti haruslah terlebih dahulu menyusun 

beberapa program kerja beserta jadwal pelaksanaan, menentukan penggunaan 

dasar-dasar teori perancangan sistem informasi, serta memperkirakan 

keuntungan dan risiko dari proyek yang dijalankan. 

2.3.2. Analisa 

Setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah membuat analisa 

(analyst). Kegiatan analisa pada penelitian ini adalah upaya mengenai 

bagaimana kita menilai dan mengukur seberapa efisien dan efektif sistem 

informasi yang saat ini telah berjalan pada objek penelitian. Diharapkan 

dengan adanya hasil analisa nanti, peneliti dapat memahami kekurangan dan 

kelebihan pada sistem informasi sebelumnya serta dapat memberikan solusi 

yang paling tepat. Kegiatan yang pertama dilakukan dalam tahap analisis ini 

yaitu pengidentifikasian masalah, pemeriksaan penyebab terjadinya masalah, 



memperkirakan dan menyaring kebutuhan objek peneleitian akan sistem 

informasi, melakukan pemilihan desain sistem informasi yang paling sesuai.  

2.3.3. Desain 

Setelah proses analisa selesai, tahap selanjutnya merupakan perancangan 

desain sistem informasi yang tentu dibentuk berdasar catatan pada tahap 

analisis. Tahapan ini merupakan tahapan terpenting dalam perancangan 

sistem informasi, karena merupakan pondasi dari segala aliran sistem 

informasi yang nantinya akan diwujudkan. Beberapa kesalahan pada tahap ini 

akan sangat berimbas pada kualitas sistem informasi. Tahap desain juga 

meliputi bagaimana aliran informasi dapat melalui fase input, proses hingga 

output yang nantinya memerlukan desain database pula. Dan yang terakhir 

tentu saja mendesain sistem prosedur pengendalian agar software tersebut 

nantinya dapat berfungsi secara maksimal dan konsisten.  

2.3.4. Pengembangan 

Tahap selanjutnya yaitu pengembangan, disini akan dibutuhkan tenaga 

ahli komputer untuk penulisan bahwa pemograman berdasar algoritma dan 

logika tertentu.  

2.3.5. Testing 

Sistem informasi yang telah disusun dengan sangat rapi pun tentu 

memiliki kelemahan. Dalam tahap ini, pengujian perlu dilakukan terlebih 

dahulu untuk dapat menguji seberapa baik kualitas sistem informasi yang 



dihasilkan. Tujuan utamanya yaitu untuk dapat menemukan kembali 

kekurangan atau ketidaksesuaian pada program yang mengatur sebuah sistem 

informasi. 

2.3.6. Implementasi 

Implementasi merupakan proses untuk menerapkan program pengolah 

sistem informasi pada objek penelitian yang telah dirancang bagi pengguna. 

Adapun cara yang dilakukan pada tahap implementasi antara lain 

menginformasikan definisi program, melakukan pelatihan bagi pengguna, 

pemasangan program pada perangkat keras, memasukan berbagai data awal 

sebagai dasar, dan yang terakhir pembuatan akses masuk pada program 

tersebut.  

2.4 TEKNIK DOKUMENTASI SISTEM 

Dalam upaya merancang sebuah sistem informasi, tentu peneliti haruslah 

terlebih dahulu memahami siklus awal yang melekat pada objek yang diteliti 

terlebih dahulu. Selain peneliti haruslah memiliki analisis yang baik dalam 

mengidentifikasi permasalahan yang ada, peneliti juga harus dapat memberikan 

solusi pada temuan masalah tersebut. Untuk itu, seorang analis akan 

membutuhkan sistem dan teknik dokumentasi yang baik untuk membantu 

menggambarkan siklus dan temuan masalah pada sistem informasi yang dihadapi. 

Berikut beberapa teknik dokumentasi sistem: 

2.4.1. Flow Chart 



Menurut Jogiyanto (2005:802) ”Bagan alir program (program 

flowchart) merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu 

untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem”. Berikut beberapa simbol 

– simbol flowchart yang umum digunakan:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Notasi FlowChart 

2.5 PSAK no. 27 / 1998 AKUNTANSI PERKOPERASIAN 

Laporan Keuangan Koperasi berdasarkan PSAK no 27 / 1998. Laporan 

keuangan koperasi meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, 

laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan. 

2.7.1. Neraca 

 Neraca menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas 

koperasi pada waktu tertentu. 



2.7.2. Perhitungan Hasil Usaha 

 Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan 

beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. 

Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. 

Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan 

laba atau rugi kotor dengan nonanggota. Istilah perhitungan hasil usaha 

digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur 

dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi 

anggota. 

2.7.3. Laporan Arus Kas 

 Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang 

meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, dan saldo akhir kas pada 

periode tertentu 

2.7.4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota 

 Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperhatikan 

manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. 

Laporan tersebut mencakup empat unsur yaitu; 

 Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama 

 Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama 

 Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi 

 Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.  



2.7.5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

 Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (disclosures) 

yang memuat: 

2.7.5.1 Perlakuan akuntansi antara lain mengenai: 

 Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi 

koperasi dengan anggota dan non-anggota. 

 Kebijakan akuntansi tentang asset tetap, penilaian persediaan, 

piutang, dan sebagainya. 

Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-anggota. 

2.7.5.2 Pengungkapan Informasi Lain antara lain: 

 Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang 

tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

maupun dalam praktik atau yang telah dicapai oleh koperasi. 

 Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan 

mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan 

perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk 

anggota, dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota. 

 Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi 

dengan anggota dan nonanggota. 



 Pengklasifikasian piutang dan utang yang timbul dari transaksi 

koperasi dengan anggota dan nonanggota. 

 Pembatasan penggunaan dan risiko atas asset tetap yang diperoleh 

atas dasar hibah atau sumbangan. 

 Aset yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi. 

 Aset yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham 

dari perusahaan swasta. Pembagian sisa hasil usaha dan 

penggunaan cadangan. 

 Hak dan tanggungan pemodal, modal penyertaan. Penyelenggaraan 

rapat anggota, dan keputusan- keputusan penting yang berpengaruh 

terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. 

2.6 PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI 

KEUANGAN PSAK 27 : AKUNTANSI PERKOPERASIAN (PPSAK 8). 

TUJUAN: 

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mencabut pemberlakuan PSAK 27 : 

Akuntansi Perkoperasian. 

2. PSAK 27 : Akuntansi Perkoperasian mengatur akuntansi koperasi bagi 

badan usaha koperasi atas transaksi yang timbu dari hubungan koperasi 

bagi anggotanya meliputi: 

a. Transaksi setoran anggota koperasi; 



b. Transaksi usaha koperasi dengan anggotanya; 

c. Transaksi yang spsesifik pada badan usaha koperasi: 

 Cadangan 

 Modal Penyertaan 

 Modal sumbangan 

 Beban-beban perkoperasian 

d. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. 

DASAR PERTIMBANGAN PENCABUTAN 

3. Dasar pertimbangan pencabutan PSAK 27: Akuntansi Perkoperasian 

adalah dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional 

(IFRS) yang mengakibatkan perlunya pencabutan SAK unutk suatu 

industry tertentu. Hal ini dikarenakan pengaturan akuntansi secara 

prinsip sudah ada dalam SAK yang mengacu ke IFRS. 

KETENTUAN PENCABUTAN 

4. PSAK 27: Akuntansi Perkoperasian dinyatakan tidak berlaku sejak 

tanggal efektif. 

5. Pernyataan ini berlaku untuk seluruh entitas yang menerapkan PSAK 

27: Akuntansi Perkoperasian. 



6. Pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lain yang ada dalam PSAK 

27: Akuntansi Perkoperasian merujuk ke SAK yang relevan. 

KETENTUAN TRANSISI 

7. Dengan dikeluarkannya Pernyataan ini entitas menerapkan SAK terkait, 

yang prinsip didalmnya menggantikan prinsip-prinsip PSAK 27: 

Akuntansi Perkoperasian, khususnya ketentuan transisi yang diatur 

dalam SAK tersebut. 

TANGGAL EFEKTIF 

8. Pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai 

pada atau setelah 1 januari 2012.  


