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BAB II 

DASAR TEORI 

 

 

2.1 KONSEP DAN DEFINISI KONSEP 

 

2.1.1 Pengertian Sistem 

 

Sistem merupakan suatu organisasi formulir, catatan dan laporan 

yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan manajemen guna memudahkan pengelolaaan 

perusahaan. (Mulyadi 2008:3) 

 

2.1.2 Pengertian Informasi 

 

Informasi adalah suatu hasil dari pengolahan data dalam suatu 

bentuk lebih berarti dan lebih berguna bagi penerimanya yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata (tidak fiktif) yang 

dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. (Jogiyanto 

HM : 1999) 

 

2.1.3 Pengertian Akuntansi 

 

Akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan 

kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan 

kondisi perusahaan”. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka sistem informasi akuntansi dapat 

diartikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan informasi atau 

laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak berkepentingan mengenai 

kegiatan ekonomi dan kondisi. 

perusahaan. (Niswonger, Warren, Reeve dan Fess yang dialih bahasakan 

oleh Helda Gunawan 1999:6) 

 

2.1.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

 

Sistem informasi akuntasi merupakan suatu bentuk sistem informasi 

yang memiliki tujuan untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan 

usaha, memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada 

sebelumnya, memperbaiki pengendalian akuntasi dan juga pengecekan 

internal, serta membantu memperbaiki biaya klerikal dalam pemeliharaan 

catatan akuntansi. (Mulyadi 2008) 
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2.1.5    Pengertian MySQL 

MySQL merupakan sebuah perangkat lunak atau software sistem 

manajemen basis data SQL atau  DBMS Multithread dan multi user. MySQl 

sebenarnya merupakan turunan dari salah satu konsep utama dalam database 

untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data yang memungkinkan 

pengoperasian data dikerjakan secara mudah dan otomatis. 

(http://www.teorikomputer.com/2015/10/pengertian-mysql-beserta-

kelebihan-dan.html) 

 

2.1.6    Pengertian phpMyAdmin 

Perangkat lunak bebas yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP 

yang digunakan untuk menangani administrasi MySQL melalui Jejaring 

Jagat Jembar (World Wide Web). phpMyAdmin mendukung berbagai 

operasi MySQL, diantaranya (mengelola basis data, tabel-tabel, bidang 

(fields), relasi (relations), indeks, pengguna (users), perizinan 

(permissions), dan lain-lain). (http://www.datapendidikan.com/pengertian-

phpmyadmin-dan-fungsi-fungsinya). 

 

2.2 URAIAN KONSEP 

 

2.2.1 Karakteristik Sistem 

1. Komponen Sistem (Component) 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling 

berinteraksi yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu 

kesatuan. Komponen-komponen dari suatu system biasanya dikenal 

dengan subsistem. Subsistem mempunyai syarat-syarat dari sistem itu 

sendiri dalam menjalankan fungsinya dan mempunyai sistem secara 

keseluruhan. 

2. Batasan Sistem (Boundary) 

Daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang 

lain. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem di pandang  

sebagai satu kesatuan. Batasan sistem menunjukkan ruang lingkup 

dari sistem tersebut.

http://www.teorikomputer.com/2015/10/pengertian-mysql-beserta-kelebihan-dan.html
http://www.teorikomputer.com/2015/10/pengertian-mysql-beserta-kelebihan-dan.html
http://www.datapendidikan.com/pengertian-mysql/
http://www.datapendidikan.com/pengertian-phpmyadmin-dan-fungsi-fungsinya
http://www.datapendidikan.com/pengertian-phpmyadmin-dan-fungsi-fungsinya
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3. Lingkungan Luar (Environment) 

Apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi 

sistem. Lingkungan luar dapat bersifat menguntungkan dan juga 

merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan 

merupakan energi dari sistem dan lingkungan luar yang merugikan 

harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak maka akan mengganggu 

kelangsungan hidup dari sistem. 

 

4. Penghubung Sistem 

Penghubung antara satu subsistem yang lainnya. Melalui 

penghubung ini memungkinkan sumber daya mengalir dari satu 

subsistem lainnya. 

 

5. Masukkan Sistem (Input) 

Energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat 

berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan sinyal 

(signal input). Maintenance input adalah energi yang di masukkan 

supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah energi 

yang diproses untuk didapatkan keluaran.Masukan Sistem (Input) 

adalah energi yang masuk ke dalam sistem, berupa perawatan dan 

sinyal. Masukan perawatan adalah energi yang dimasukan supaya 

sistem tersebut dapat berinteraksi. 
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6 Keluaran Sistem (Output) 

Hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran 

yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan 

masukan untuk sistem yang lain atau kepada suprasistem. 

7. Pengolahan Sistem (Process) 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang 

akan mengubah masukan menjadi keluaran. 

8. Sasaran Sistem (Object) 

Tujuan yang ingin dicapai untuk menentukan masukan yang 

dibutuhkan system dari keluaran yang akan dihasilkan system. 

 

2.2.2 Pendekatan Sistem 

1. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen-elemen atau 

kelompoknya, yang dalam hal ini sistem itu didefinisikan sebagai “suatu 

jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan 

suatu aturan tertentu”. (Kusrini dan Andri Koniyo,2007:5) 

2. 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 menjamin penanganan yang seragam dari transaksi bisnis 

yang terjadi”. (Kusrini dan Andri Koniyo,2007:5) 
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2.2.3 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. 

 

2.2.4 Fitur-fitur dalam PHP MyAdmin 

Fitur dalam phpMyAdmin : 

1. Antarmuka berbasis web. Dukungan banyak fitur MySQL 

 Menelusuri dan drop basisdata (database), tabel, pandangan (view), 

bidang (fields) dan indeks. 

 Membuat, menyalin, drop, dan mengubah nama basis data, tabel, 

kolom dan indeks. 
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 Pemeliharaan server, basis data dan tabel, dengan server konfigurasi. 

 Mengelola pengguna MySQL dan hak istimewa. 

 Mengelola prosedur penyimpanan. 

2.    Impor data dari CSV dan SQL 

3. Ekspor data ke berbagai format: CSV, SQL, XML, PDF, ISO / IEC 26300 

– Open Document Text dan Spreadsheet, Word, Excel, LATEKS dan lain-

lain 

4. Membuat grafik PDF dari tampilan basis data anda. 

5. Membuat kompleks query menggunakan Query-by-example. (QBE) 

6. Pencarian global dalam basis data. 

7. Transformasi data disimpan ke dalam format yang menggunakan satu set 

fungsi yang telah ditetapkan, seperti menampilkan data blob-data atau 

download-link.  

 


