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BAB II 

DASAR TEORI 

 
2.1 Konsep dan Definisi Konsep 

2.1.1 Sistem 

 Sistem adalah suatu entity (kesatuan) yang terdiri dari bagian-bagian 

yang saling berhubungan yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu (Zaki Baridwan,1993;3) 

 

2.1.2 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu set sumberdaya manusia dan 

modal dalam suatu organisasi yang bertugas untuk menyiapkan informasi 

keuangan dan juga informasi yang di peroleh dari kegiatan pengumpulan dan 

pengolahan data transaksi (Zaki Baridwan,1993;3) 

 

2.1.3 Bahan Pembantu Langsung 

Bahan pembantu langsung adalah bahan yang mempunyai peran penting 

dalam kegiatan produksi tetapi nilainya relatif kecil dibandingkan dengan 

harga pokok produksi. (Kepala Departemen Produksi PT. TIMATEX , 2016) 

 

2.1.4 Bahan Kanji 

Bahan kanji adalah unsur dari beberapa bahan kimia yang berguna sebagai 

bahan pembantu langsung yang digunakan dalam proses produksi yang 

dikenakan langsung terhadap bahan baku yang bersifat melancarkan proses 

produksi dalam menggabungkan benang-benang (bahan baku) agar bisa 

melekat satu sama lain agar mempermudah proses menjadi kain (Kepala 

Departemen Produksi PT. TIMATEX , 2016) 

 

2.2 Jenis-jenis Bahan Kanji dan Proses Produksi 

2.2.1 Jenis Bahan Kanji 

 Akrelik adalah bahan kimia berupa cairan kental yang digunakan untuk 

melapisi kain basah. 

 PVA adalah bahan kimia berupa bubuk kristal untuk melapisi kain 

kering. 
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 V7 adalah bahan kimia berupa cairan seperti minyak yang digunakan 

untuk memperlicin benang saat produksi. 

 Efcol adalah bahan kimia berupa cairan yang digunakan untuk 

melindungi benang-benang dari listrik statis. 

Dari beberapa jenis bahan kimia diatas, semua bahan kimia masih memiliki 

jenisnya masing-masing. 

 

2.2.2 Proses Produksi Bahan Kanji 

Pertama-tama semua bahan dicampur air dingin kemudian dipanaskan selama 

90°C kemudian setelah jadi diturunkan sampai 45°C. Cairan yang telah 

diproses sudah menjadi bahan kanji kemudian siap digunakan untuk proses 

produksi. Konsentrasi banyak dan sedikitnya tergantung benang yang akan 

diproses, terdapat 2 jenis benang yaitu benang interlis yang mempunyai 

konsentrasi bahan kanji 7% - 8%, benang non interlis yang mempunyai 

konsentrasi bahan kanji 14%. Perhitungan kadar banyak sedikitnya bahan kanji 

yang digunakan, menggunakan Size Pack Up (SPU) dengan rumus : SPU x 

Pemakaian Benang. 

  



8 
 

 

 

2.3 Jaringan Prosedur Informasi Pembelian 

 Prosedur Permintaan Pembelian 

Dalam prosedur ini, fungsi yang memerlukan barang mengajukan 

permintaan pembelian langsung ke fungsi pembelian dengan menggunakan 

nota permintaan. 

 Prosedur Order Pembelian 

Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim formulir order pembelian 

kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit organisasi 

lain dalam perusahaan mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan. 

 Prosedur Penerimaan Barang 

Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai 

jenis, kuantitas dan mutu barang yang diterima dari pemasok. Kemudian 

membuat formulir bon penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan 

barang ke gudang bagian. 

 

2.4 Hal-hal yang terkait dengan Sistem Informasi Pembelian. Unsur sistem 

informasi pembelian bahan pembantu langsung : 

 Dokumen 

Merupakan unsur terpenting dalam sistem informasi akuntansi dan 

berfungsi sebagai pengendalian intern. 

 Laporan 

Merupakan bentuk penyampaian atau pertanggung jawaban secara tertulis 

dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan, wewenang dan 

tanggung jawab yang ada di dalam perusahaan. 
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2.5 Fungsi Terkait dalam Pembelian Barang Pembantu Langsung 

 Fungsi Gudang 

Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab 

untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan 

yang ada digudang dan untuk menyiapkan barang yang telah diterima oleh 

fungsi penerimaan. 

 Fungsi Pembelian 

Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi 

mengenai harga, menentukan pemasok dalam pengadaan barang dan 

mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. 

 Fungsi Penerimaan 

Fungsi penerimaan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan 

terhadap jenis, mutu dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna 

menentukan bisa atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. 

 Fungsi Akuntansi 

Fungsi akuntansi yang berkaitan dalam transaksi pembelian adalah fungsi 

pencatat hutang dan fungsi pencatat persediaan. Fungsi pencatat hutang 

bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register 

bukti kas keluar. 

 

2.6 Sistem Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian intern dalam suatu perusahaan menggunakan manual 

sistem dalam akuntansinya lebih di titik beratkan pada orang yang 

melaksanakan. 
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2.6.1 Tujuan Sistem Pengendalian Internal 

 Menjaga kekayaan organisasi. 

 Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 

 Mendorong efisiensi kinerja. 

 Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

2.6.2 Unsur Pengendalian Internal 

 Organisasi 

Dalam perancangan harus dipisahkan tiga fungsi pokok yaitu fungsi 

operasi, fungsi penyimpanan dan fungsi akuntansi. Tidak ada satupun 

transaksi yang dilaksanakan dari awal sampai akhir hanya oleh satu orang 

atau satu fungsi. 

 Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

Dalam organisasi setiap transaksi keuangan terjadi melalui sistem 

otorisasi. Otorisasi terjadinya transaksi dilakukan dengan membubuhkan 

tanda tangan oleh manajer yang mempunyai wewenang pada dokumen 

dan laporan terkait dalam catatan akuntansi melalui prosedur pencatatan. 

 Praktik yang sehat 

Untuk menciptakan praktik yang sehat, dokumen dan formulir penting 

digunakan dalam perusahaan yang harus bernomor urut tercetak dan 

penggunaannya dipertanggung jawabkan oleh fungsi yang 

berkaitan.Pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga 

bersaing dari berbagai pemasok. Serta pemeriksaan dan perhitungan 

barang yang diterima dari pemasok oleh fungsi penerimaan, jika 
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sebelumnya telah menerima tembusan surat order pembelian yang 

diotorisasi oleh fungsi pembelian. 

 

2.7 Uraian PHP dan MySQL 

2.7.1 PHP 

PHP berasal dari kata “HypertextPreprocessor”, yaitu bahasa 

pemrograman universal untuk penanganan pembuatan dan pengembangan 

sebuah situs webdan bisa digunakan bersamaan dengan HTML 

(Sutarman, S.Kom, M.Kom.,2009) 

2.7.2 MySQL 

MySQL adalah sistem manajemen database SQL yang sifatnya open 

source (terbuka) dan paling banyak digunakan saat ini.MySQL mampu 

mendukung beberapa fitur seperti multithreaded, multi-user, dan SQL 

database management system (DBMS).Selain itu database MySQL juga 

sebagai sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional 

(RDBMS) yang didistribusikan secara gratis (Sutarman, S.Kom, 

M.Kom.,2009) 

Berikut beberapa kelebihan MySQL: 

1. Portabilitas. 

MySQL dapat berjalan stabil pada beberapa sistem operasi seperti 

Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS X Server, Solaris, Amiga. 

2. Open Source. 

Keunggulan yang satu ini biasa dikenal sebagai software open source 

yang pada akhirnya MySQL didistribusikan dan digunakan secara 

gratis. 
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3. Multi-user. 

MySQL memungkinkan beberapa user menggunakan software ini 

dalam waktu bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. 

4. Performance tunning. 

Hal ini berkaitan dengan kecepatan akses, MySQL memiliki 

kecepatan yang sangat tinggi dalam menangani query sederhana dan 

mampu memproses banyak lagi SQL per satuan waktu. 

5. Ragam tipe data. 

Beragamnya tipe data dari MySQL yang kaya, seperti signed, 

unsigned integer, float, double, char, text, date, timestamp. 

6. Perintah dan fungsi. 

Database MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh yang 

mendukung perintah select dan where dalam perintah atau query. 

7. Keamanan. 

Lapisan keamanan dari MySQL dengan menggunakan password. 

 

2.8 Bootstrap 

Bootstrap adalah sebuah alat bantu untuk membuat sebuah tampilan 

halaman Website yang dapat mempercepat pekerjaan seorang pengembang 

website ataupun pendesain halaman website yang di buat dengan alat bantu 

dengan tujuan mempermudah mengubah tampilan halaman website sesuai 

dengan kebutuhan. 

Bootstrap di bangun dengan teknologi HTML dan CSS yang dapat membuat 

layout halaman website, table, tombol, form, navigasi, dan komponen 

lainnya dalam sebuah website hanya dengan memanggil fungsi CSS dalam 
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berkas HTML yang telah di definisikan. Selain itu terdapat komponen-

komponen lainnya yang di bangun mengggunakan JavaScript 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Twitter_Bootstrap 


