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2.1 Konsep dasar perancangan 

Menurut AlBahra Bin Ladjamudin (2005 : 39), menyebutkan bahwa : ”Perancangan 

adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesign sistem baru yang dapat 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan 

alternatif sistem yang terbaik.” 

 

2.2 Konsep dasar sistem 

  Menurut Jogiyanto H.M (2005:2) dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain 

Sistem Informasi menjelaskan bahwa “sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu.” 

 

2.3 Konsep dasar informasi 

 Informasi adalah data yang sudah di olah menjadi bentuk yang nyata dan berguna bagi 

penerimanya yang dapat berupa nilai yang mudah dipahami dalam pengambilan keputusan di 

masa sekarang maupun di masa yang akan datang. (Gordon B. Davis : Management Informations 

System). 

 

2.4 Konsep dasar akuntansi 

 Konsep dasar akuntansi menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Kerangka Dasar 

Penyajian dan Pelaporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 22 dan 23 menyatakan bahwa asumsi 

dasar akuntansi berdasarkan dasar akrual dan kelangsungan usaha(going concern). 



Menurut International Financial Reporting Standards (IFRS) pada The Conceptual Framework 

for Financial Reporting paragraf 4.1, sebagai asumsi dasar akuntansi adalah hanya kelangsungan 

usaha. Sedangkan menurut Paton dan Littleton yang dikutip Suwardjono (2005), konsep dasar 

akuntansi terdiri dari, konsep kesatuan usaha (Entity Theory), kontinuitas usaha(going concern), 

penghargaan sepakatan, kos melekat(cost attach), upaya dan hasil(effort and accomplishment), 

bukti terverifikasi, dan asumsi.  

 

2.5 Konsep dasar penjualan 

 Menurut Philip Kotler yang diterjemahkan oleh Ronny A. Rusli dan Hendra dalam 

buku “Manajemen Pemasaran” pengertian penjualan ialah “penjualan ialah proses sosial 

manaherial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan, menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan 

pihak lain, “2000:8”. 

 

2.6 Konsep dasar sistem informasi akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi menurut Azhar Susanto (2008:72) adalah“Sistem Informasi 

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan (integrasi) dari sub sistem/komponen baik fisik 

maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis 

untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi 

keuangan”. 

  



2.7 Konsep dasar sistem informasi akuntansi penjualan 

Menurut Mulyadi (2008, p455), penjualan tunai dilakukan oleh perusahaan dengan 

mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga produk terlebih dahulu sebelum produk 

diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, maka 

produk kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat 

oleh perusahaan. 

 


