
10 
 

BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Konsep dan Definisi Konsep 

 2.1.1 Pengertian Sistem 

Sistem merupakan sekelompok unsur yang erat dan berhubungan satu 

dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai 

tujuan tertentu. Kata sistem mempunyai beberapa pengertian, tergantung 

dari sudut pandang mana kata tersebut didefinisikan. Mulyadi (2001:5) 

  2.1.2 Informasi 

Informasi merupakan data yang telah diolah menjadi suatu bentuk 

yang mempunyai arti dan manfaat bagi manusia. informasi juga diartikan 

sebagai suatu data yang diorganisasikan yang dapat mendukung ketepatan 

pengambilan keputusan. Husein (2004:9) 

    2.1.3 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 pihakpihak 

yang berhak dan berkepentingan. Hopwood (2004:13) 

 



11 
 

     2.1.4 Sistem Informasi 

Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling 

berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, 

dan 26 mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan 

keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Laudon (2007:24)  

      2.1.5 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 Pengertian PhpMyAdmin 

Perangkat lunak bebas yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP 

yang digunakan untuk menangani administrasi MySQL melalui jejaring 

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

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

(permissions), dan lain-lain). 
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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. 

1. 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. 

2. 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. 
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3. Penghubung Sistem 

Penghubung antara satu subsistem yang lainnya. Melalui 

penghubung ini memungkinkan sumber daya mengalir dari satu 

subsistem lainnya. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Pengolahan Sistem (Process) 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan 

mengubah masukan menjadi keluaran. 

7. Sasaran Sistem (Object) 

Tujuan yang ingin dicapai untuk menentukan masukan yang 

dibutuhkan system dari keluaran yang akan dihasilkan system. 
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2.2.2 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 menjamin penanganan yang 

seragam dari transaksi bisnis yang terjadi”. (Kusrini dan Andri 

Koniyo,2007:5) 

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. 
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2.2.4 Fitur-fitur dalam PHP MyAdmin 

Fitur dalam PHP MyAdmin : 

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. 

 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.  

 


