
6 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep dan Definisi Konsep 

2.1.1 Definisi  Sistem 

 Sistem menurut (Jogjanto, 2005: 1),  dalam bukunya yang berjudul 

Analisis dan Desain Sistem Informasi merupakan suatu jaringan kerja dari 

prosedur - prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama - sama untuk 

melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.  

Menurut (Jr Shrode Dan Voich, 1974:122)  mendefinisikan sistem ialah 

system is a set of interrelated parts, working independently and jointly, in pursuit 

of common objectives of the whole, within a complex environment atau sistem 

ialah kumpulan unsur-unsur atau bagian-bagian yang saling berinteraksi saling 

ketergantungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam 

lingkungan yang kompleks. 

 

2.1.2 Definisi Informasi 

Menurut (Hartono, 2005:8) mengenai informasi yang tercantum dalam 

buku yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi, yang mendefinisikan 

informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 

lebih berarti bagi penerimanya. 

(Gordon B. davis, 1991:28) mengemukakan pendapatnya mengenai 

pengertian informasi sebagai data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang 

berarti bagi penerimanya serta bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini 

atau mendatang. 

 

2.1.3 Definisi Sistem Informasi 

 Sistem Informasi “adalah kumpulan antara sub – sub sistem yang saling 

berhubungan yang membentuk suatu komponen yang didalamnya mencakup input 
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– proses – output yang berhubungan dengan pengelolaan informasi (data yang 

telah diolah sehingga lebih berguna bagi user)” 

 Menurut Krismiaji (2002: 12) adalah sebagai berikut : “Sistem informasi 

adalah cara – cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, 

mengolah, dan menyimpan data  dan cara – cara yang diorganisasikan untuk 

menyimpan, mengelola, mengendalikan dan melaporkan informasi. Sedemikian 

rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. 

2.1.4 Definisi Akuntansi 

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi, mengidentifikasi, 

mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi ekonomi 

mengenai suatu entitas ke berbagai kelompok orang. Proses mencatat dan 

mengolah data transaksi dan menyajikan informasi kepada pihak - pihak yang 

berhak dan berkepentingan (Hopwood, 2004:13) 

2.1.5 Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya seperti 

orang dan perlengkapan, yang dirancang untuk mengubah, mengolah data 

keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Istilah sistem informasi akuntansi 

memiliki cakupan antara lain mencakup siklus pemrosesan transaksi, penggunaan 

teknologi, dan pengembangan sistem informasi. Bodnar Hopwood (2004:28) 

2.1.6 Definisi Penggajian 

Gaji menurut (Achmad, 2006 : 9)  adalah imbalan kepada pegawai yang 

diberi tugas-tugas administrative dan pimpinan yang jumlah biasanya tetap secara 

bulanan atau tahunan. 

Menurut Soemarso S. R mendefinisikan gaji sebagai imbalan yang 

diberikan kepada pegawai yang diberi tugas - tugas administrasi dan pimpinan 

yang jumlahnya biasa tetap secara bulanan. 
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2.1.7 Definisi Data 

Menurut Slamet Riyadi, data adalah kumpulan informasi yang diperoleh 

dari hasil suatu pengamatan dimana data dapat berupa angka atau lambang. 

2.2 Uraian Konsep 

2.2.1 Karakteristik Sistem 

Karakteristik sistem menurut (Kusrini dkk , 2007: 6), antara lain sebagai 

berikut : 

a. Komponen Sistem (Component) 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling 

berinteraksi, yang saling bekerja sama membentuk suatu komponen 

sistem atau bagian – bagian dari sistem. 

b. Batasan Sistem (Boundary) 

Merupakan daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem yang 

lain atau dengan lingkungan kerjanya 

c. Subsistem 

Bagian – bagian dari sistem yang beraktivitas dan berinteraksi satu 

sama lain untuk mencapai tujuan dengan sasarannya masing – 

masing. 

d. Lingkungan Luar Sistem (Environment) 

Suatu sistem yang ada di luar dari batas sistem yang dipengaruhi 

oleh operasi sistem. 

e. Penghubung Sistem (Interface) 

Media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem lain. 

Adapun penghubung ini memungkinkan berbagai sumber daya 

mengalir dari suatu subsistem ke subsistem lainnya. 

f. Masukan Sistem (Input) 

Energi yang masuk ke dalam sistem, berupa perawatan dan sinyal. 

Masukan perawatan adalah sistem yang dimasukan supaya sistem 

tersebut dapat berinteraksi. 
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g. Keluaran Sistem (Output) 

Hasil energi yang diolah dan diklarifikasi menjadi keluaran yang 

berguna dan sisa pembuangan. 

h. Pengolahan Sistem (Process) 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan 

mengubah masukan menjadi keluaran. 

i. Sasaran Sistem (Object) 

Tujuan yang ingin dicapai oleh sistem, akan dikatakan berhasil 

apabila mengenai sasaran atau tujuan. 

2.2.2 Syarat - Syarat  Sistem 

1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. 

2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. 

3. Adanya hubungan diantara elemen sistem. 

4. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energi, dan material) lebih 

penting   daripada elemen sistem. 

5.  Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. 

2.2.3 Tujuan Sistem Informasi 

 Tujuan sistem informasi, antara lain : 

1. Menyediakan informasi untuk membantu pengembalian keputusan 

manajemen. 

2. Membantu petugas didalam melaksanakan operasi perusahaan dari 

hari ke hari. 

3. Menyediakan informasi yang layak untuk pemakai pihak luar 

perusahaan. 

2.2.4 Pendekatan Sistem 

 Pendekatan sistem sebagai jaringan kerja dari prosedur, yang lebih 

menekankan urutan operasi didalam sistem. Prosedur itu sendiri didefinisikan 

sebagai “urutan operasi kerja (tulis - menulis),  yang biasanya melibatkan 

beberapa orang didalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk 
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menjamin penanganan yang seragam dari transaksi bisnis yang terjadi”. (Kusrini 

dan Andri Koniyo,2007:5) 

2.2.5 Komponen Sistem Informasi 

1. Perangkat keras (hardware), mencakup berbagai peranti fisik 

seperti komputer dan printer. 

2. Perangkat lunak (software) atau program, yaitu sekumpulan 

instruksi yang memungkinkan perangkat keras memproses data. 

3. Prosedur, yaitu sekumpulan aturan yang dipakai untuk 

mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang 

dikehendaki. 

4. Orang, yaitu semua pihak yang bertanggung jawab dalam 

pengembangan sistem informasi, pemrosesan dan penggunaan 

keluaran sistem informasi. 

5. Basis data (database), yaitu sekumpulan tabel, hubungan dan lain-

lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. 

6. Jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu sistem penghubung 

yang memungkinkan sumber (resources) dipakai secara bersama 

atau diakses oleh sejumlah pemakai. 

2.2.6 Komponen Gaji 

Komponen gaji mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk pekerja dan diterima atau dinikmati pekerja baik secara 

langsung, rutin, atau tidak langsung (Achmad S. Ruky, 2002: 9). Komponen gaji 

sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : 

a. Komponen Gaji Tidak Langsung 

Komponen gaji tidak langsung terdiri dari : (Achmad S. Ruky, 2002: 10 

- 11) 
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1. Bantuan dan santunan untuk musibah. 

2. Bantuan pendidikan cuma – cuma. 

3. Iuran jamsostek yang dibayar oleh perusahaan. 

4. Iuran dana pensiun yang dibayar oleh perusahaan. 

5. Fasilitas atau kemudahan seperti transportasi, pemeliharaan 

kendaraan, dan lain – lain. 

6. Premi asuransi jiwa. 

7. Upah atau gaji yang telah diterima oleh pekerja atau karyawan 

selama cuti dan izin meninggalkan pekerjaan. 

b. Komponen Gaji Langsung 

Komponen gaji langsung terdiri dari : (Achmad S. Ruky, 2002: 10 - 11) 

1. Upah atau gaji pokok 

2. Tunjangan hari raya keagamaan dari gaji ke – 14, 15, dst. 

3. Insentif sebagai penghargaan untuk prestasi termasuk komisi bagi 

tenaga penjualan. 

4. Tunjangan tunai sebagai suplemen upah atau gaji yang diterima 

setiap bulan atau minggu. 

5. Bonus yang dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan prestasi kerja 

atau kinerja perusahaan. 

6. Segala jenis pembagian cuti yang diterima secara rutin. 

2.2.7 Peranan Gaji 

 Menurut (Poerwono, 1982) peranan gaji dapat ditinjau dari dua pihak, 

yaitu : 

1. Aspek pemberi kerja 

Gaji merupakan unsur pokok dalam menghitung biaya produksi 

dan komponen dalam menentukan harga pokok yang dapat 

menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Apabila suatu 

perusahaan memberikan gaji terlalu tinggi maka, akan 

mengakibatkan harga pokok tinggi pula dan bila gaji yang 

diberikan terlalu rendah akan mengakibatkan perusahaan kesulitan 

mencari tenaga kerja. 
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2. Aspek penerima kerja 

Gaji merupakan penghasilan yang diterima oleh seseorang dan 

digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Gaji bukanlah 

merupakan satu - satunya motivasi karyawan dalam berprestasi, 

tetapi gaji merupakan salah satu motivasi penting yang ikut 

mendorong karyawan untuk berprestasi, sehingga tinggi rendahnya 

gaji yang diberikan akan mempengaruhi kinerja dan kesetiaan 

karyawan. 

2.2.8 Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem 

 Jaringan prosedur yang membentuk sistem informasi akuntansi 

penggajian adalah : (Mulyadi 2001: 385 – 386) 

1. Prosedur pencatatan waktu hadir 

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. 

Pencatatan waktu hasil diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu 

dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor 

administrasi atau pabrik. 

2. Prosedur pembuatan gaji 

Prosedur ini dilakukan oleh bagian kepegawaian. Data yang 

dipakai sebagai dasar pembuataan daftar gaji adalah surat – surat 

keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan 

pangkat, pemberhentian karyawan, daftar gaji bulan sebelumnya, 

dan daftar hadir . 

3. Prosedur distribusi biaya gaji 

Dalam prosedur ini biaya tenaga kerja didistribusikan kepada 

departemen – departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja, 

distribusi tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya 

dan perhitungan harga pokok. 

4. Prosedur pembuatan kas keluar dan pembayaran gaji 

Prosedur ini melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. 

Fungsi keuangan membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi 

keuangan kemudian menggunakan cek tersebut ke bank, kemudian 

memasukkan kedalam amplop gaji karyawan. 
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2.2.9 Dokumen Terkait Dengan Penggajian 

 Dokumen yang dipakai dalam proses pembayaran gaji (Diana, 2011:182) 

antara lain : 

1. Kartu waktu 

Kartu waktu berguna untuk merekam berapa jam hadir pegawai 

setiap hari dengan melakukan absen sewaktu datang dan pulang 

kantor. Sehingga dapat terdeteksi karyawan mana yang datang 

tepat waktu dan terlambat. 

2. Daftar Gaji 

Daftar gaji berisi seluruh gaji pegawai yang terdaftar dalam 

perusahaan, berguna untuk mengetahui jumlah gaji setiap 

karyawan serta perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. 

Daftar gaji juga berguna untuk mengetahui total kas yang harus 

dikeluarkan perusahaan untuk membayar karyawannya. 

3. Slip gaji 

Daftar gaji berisi rincian komponen gaji yang sekaligus sebagai 

bukti yang diberikan kepada karyawan bahwa perusahaan telah 

melakukan pembayaran gaji mereka. Dari slip gaji juga dapat 

terlihat jika dalam pembayaran terdapat salah gaji.  

4. Daftar transfer 

Daftar transfer berfungsi sebagai surat perintah yang diberikan oleh 

perusahaan kepada bank untuk melakukan transfer ke rekening 

setiap karyawan yang akan menerima gaji.  

 

2.2.10 Kegiatan Pengolahan Data 

Menurut (Sutabri, 2005:21) Pengolahan data terdiri dari kegiatan-

kegiatan penyimpanan data dan penanganan data, yang dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Penyimpanan Data (Data Storage) 

Penyimpanan data meliputi pekerjaan pengumpulan (filling), 

pencarian (searching), dan pemeliharaan (maintenance).   
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b. Penanganan Data (Data Handling) 

Penanganan data meliputi berbagai kegiatan, seperti pemeriksaan 

(verifying), perbandingan (comparing) pemilihan (sorting), 

peringkasan (extracting), dan penggunaan (manipulating). 

 

2.2.11 Proses Pengolahan Data 

Proses pengolahan data terdiri dari tiga langkah utama, yakni input, 

proses (pengolahan), dan output.  

 

Gambar 2.1 Proses Pengolahan Data 

Input : Di dalam langkah ini data awal, atau data input, disiapkan dalam beberapa 

bentuk yang sesuai untuk keperluan pengolahan. Bentuk tersebut akan bergantung 

pada pengolahan mesin. 

Proses : Pada langkah ini data input diubah, dan biasanya dikombinasikan dengan 

informasi yang lain untuk menghasilkan data dalam bentuk yang lebih dapat 

digunakan. Langkah pengolahan ini biasanya meliputi sederet operasi pengolahan 

dasar tertentu. 

Output : Pada langkah ini hasil-hasil dari pengolahan sebelumnya dikumpulkan. 

Bentuk data output tergantung pada penggunaan data tersebut untuk pengolahan 

selanjutnya. 

Selain tiga proses utama tersebut, terdapat proses yang lain didalam 

pengolahan data, yakni originasi, distribus, penyimpanan (storage).  

2.2.12 Prosedur Pengolahan Data 

Prosedur pengolahan  data biasanya terdiri dari sejumlah operasi 

pengolahan dasar yang dilaksanakan dalam beberapa urutan. 
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a. Pencatatan (recording). Pencatatan adalah memindahkan data pada 

beberapa formulir atau dokumen. Hal ini terjadi tidak hanya selama 

tahap originasi (pada dokumen sumber) dan tahap distribusi (pada 

dokumen laporan) akan tetapi terjadi pada seluruh siklus pengolahan. 

b. Duplikasi (duplicating). Operasi ini merupakan penggandaan data di 

atas formulir - formulir atau dokumen. Duplikasi mungkin saja 

dikerjakan sewaktu data tersebut dicatat secara manual, atau mungkin 

saja duplikasi dikerjakan setelahnya dengan menggunakan suatu 

mesin. 

c. Pemeriksaan (verifying). Karena pencatatan biasanya merupakan 

operasi manual, adalah penting bahwa data yang telah dicatat tersebut 

diperiksa secara teliti, barangkali ada kesalahan - kesalahan. 

d. Klasifikasi. Operasi ini memisahkan data data ke dalam berbagai 

kategori. Klasifikasi biasanya dapat dikerjakan lebih dari satu cara.  

e. Sorting. Mengatur data dalam urutan tertentu. Operasi ini sering 

terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.  

f. Merging. Operasi ini adalah mencampur dua atau lebih kumpulan 

data, semua kumpulan tersebut telah disort dengan kunci yang sama, 

dan meletakkan kumpulan data tersebut bersama-sama menjadi 

kumpulan data tunggal yang telah disort. 

g. Kalkulasi. Melakukan perhitungan numeris pada data yang bertipe 

numeric. 

h. Memeriksa tabel, mencari dan mendapatkan kembali data (table 

look-up, searching, retrieing). Operasi ini bermaksud untuk 

mendapatkan kembali data tertentu didalam kumpulan data yang telah 

tersort. 

2.2.13 Fungsi Pengolahan Data 

Ada beberapa fungsi dasar dari pengolahan data, diantaranya : 

a. Pengolahan data untuk mengambil program dan juga data berupa 

masukan atau input data. 
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b. Pengolahan data untuk menyimpan program data dan menyediakan 

suatu pemrosesan. 

c. Pengolahan data untuk menjalankan proses aritmatika dan juga 

logika pada suatu data yang tersimpan. 

d. Pengolahan data untuk menyimpan hasil sampai hasil akhir suatu 

pengolahan. 

e. Pengolahan data juga bisa berfungsi untuk menampilkan dan juga 

mencetak data yang sudah tersimpan. 
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