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Abstract: Computer-based accounting information systems can be used by companies to
improve the efficiency, effectiveness and accuracy of the processes of business transactions
that occur in the company. The income accounting cycle which is one of the cycles in an
accounting information system needs attention because this cycle produces revenue
transactions which are a financial source for the company. The use of computer-based systems
in this cycle can also provide added value in the form of improving services to customers. To
implement a computer-based accounting information system, a software is needed to process
revenue transactions. In this study, the authors developed an application of accounting
information systems to process transactions in the income cycle found in vehicle workshop
businesses. This application processes transaction data starting from ordering repair services,
recording spare parts usage, repair service fees, bill payments and and making income reports
on workshop business activities.
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Abstrak: Sistem informasi akuntansi berbasi komputer dapat digunakan oleh perusahaan untuk
meningkatkan efisiensi, efektifitas dan keakuratan proses transaksi bisnis yang terjadi di
perusahaan. Siklus akuntansi pendapatan yang merupakan salah satu siklus transakasi dalam
sebuah sistem informasi akuntansi perlu mendapat perhatian karena siklus ini memproses
transaksi pendapatan yang merupakan sumber keuangan bagi perusahaan. Penggunaan
sistem berbasis komputer pada siklus ini dapat pula memberi nilai tambah berupa peningkatan
pelayanan kepada pelanggan. Untuk menerapkan sistem informasi akuntasni berbasis
komputer maka diperlukan sebuah sistem perangkat lunak (software) yang berfungsi
memproses transaksi pendapatan. Pada penelitian ini, penulis mengembangkan aplikasi
system informasi akuntansi untuk memproses transaksi pada siklus pendapatan yang terdapat
pada usaha bengkel kendaraan. Aplikasi ini memproses data transaksi mulai dari pemesanan
jasa servis, pencatatan penggunaan sparepart, biaya jasa perbaikan, pembayaran tagihan dan
dan pembuatan laporan pendapatan pada kegiatan usaha bengkel.
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A.

PENDAHULUAN

Serangkaian kegiatan bisnis yang berulang dalam penyediaan barang dana jasa
kepada pelanggan serta penerimaan uang dari pembayaran barang dan jasa tersebut
merupakan siklus pendapatan (revenue cycle) (Romney, 2015:340). Siklus pendapatan
memegang peranan yang penting dalam kegiatan usaha karena pada siklus ini sumber
penerimaan perusahaan berada.
Pada usaha bengkel mobil, siklus pendapatan berasal dari kegiatan penjualan jasa
perbaikan mobil para pelanggan dimana perusahaan menerima pendapatan jasa servis
bengkel. Pelayan jasa servis ini perlu mendapat perhatian yang baik karena terkait langsung
dengan kepuasan pelanggan sehingga diharapkan pelanggan akan kembali ke perusahaan
pada masa yang akan datang.
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Pemberian layanan servis harus dilaksanakan dengen efektif sehingga perhitungan
jumlah biaya yang dibayarkan pelanggan menjadi tepat dan akurat. Sistem Informasi Akuntansi
yang baik diperlukan untuk mendukung aktivitas pada siklus pendapatan ini.
Agar proses transaksi bisnis bisa lebih baik lagi, maka diperlukan sebuah sistem yang
baik. Sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan merupakan kebutuhan yang saat ini
sangat diperlukan. Hal ini mengingat pentingnya siklus pendapatan yang menyangkut proses
bisnis pendapatan perusahaan yang berasal dari pembayaran jasa servis para pelanggan.
Dalam penelitian ini penulis mengembangkan sebuah sistem informasi akuntansi
berbasis komputer untuk memproses transaksi siklus pendapatan pada usaha bengkel mobil
Budi Barokah. Penelitian ini menghasilkan sebuah perangkat lunak sistem informasi akuntansi
pendapatan jasa sertvis bengkel yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan
efektifitas dan efisiensi proses transaksi pada siklus pendapatan di perusahaan tersebut.

B.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Sistem Informasi Akuntansi
Sekumpulan sumberdaya seperti manusia dan alat yang diatur sedemikian rupa guna
memproses data menjadi informasi merupakan pengertian dari sistem informasi (Marifati,
2018:34). Sedangkan sistem informasi akuntansi adalah komponen di dalam organisasi yang
mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa dan mengkomuni-kasikan informasi
keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan
(Marifati, 2013:62).
Pada penerapannya di sebuah perusahaan SIA dapat dilakukan secara manual atau
pun berbasis komputer yang menggunakan teknologi informasi dalam proses yang kompleks.
SIA juga dapat dipadukan dari kedua cara tersebut. Apapun bentuk SIA yang digunakan,
prosesnya tetap sama yaitu mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan
melaporkan data dan informasi (Romney, 2015:10).
2. Siklus Pendapatan (Revenue Cycle)
Kegiatan-kegiatan yang terdapat pada sebuah unit usaha yang memproses transaksi
penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima imbalan atau pendapatan dari
pelanggan teramsuk dalam siklus pendapatan.
Fungsi sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan, menurut Romney (dalam
Marifati, 2018:34), memiliki fungsi dasar sebagai berikut :
a. Memperoleh data dan memprosesnya pada berbagai aktifitas usaha.
b. Mengelola data dalam mendukung pengambilan keputusan.
c. Memberikan kontrol dalam rangka menjaga keandalan data dan sumber daya perusahaan.
Siklus pendapatan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara rinci pada saat
proses pembayaran kas atas barang dan jasa yang diberikan dalam bentuk pendapatan bagi
perusahaan. Kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam
siklus pendapatan mencakup a)
diterimanya pesanan barang dan jasa dari pelanggan; b) pemeriksaan ketersediaan
barang/jasa; c) penyerahan barang/jasa; dan d) penagihan dan pembayaran kas.
3. Pemrograman
Sekumpulan instruksi dalam bahasa atau kode yang dimengerti oleh komputer untuk
melakukan proses tertentu disebut program komputer (Yulikuspartono, 2009:29). Proses
pembuatan program disebut pemrograman yaitu serangkaian proses menulis, menguji dan
memperbaiki, serta memelihara kode-kode program. Pemrograman menghasilkan sebuah
aplikasi atau biasa disebut perangkat lunak yang dapat melakukan tugas tertentu.
4. Aplikasi Berbasis Web
Aplikasi berbasis web merupakan aplikasi yang dikembangkan menggunakan teknologi
web seperti penggunaan bahasa PHP dan html. Aplikasi ini dijalankan dengan menggunakan
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browser web melalui jaringan internet atau intranet. (Marifati, 2015:62). Karena dijalankan
dengan menggunakan browser, maka aplikasi berbasis web tidak bergantung pada sistem
operasi sehingga dapat dijalankan pada berbagai platform sistem operasi.
5. Basis Data
Basis data (database) merupakan sekumpulan data yang saling terkait dan
terkoordinasi terpusat dalam file-file data yang memiliki redudansi minimal. Sistem manajemen
basis data (DBMS = Database Management System) adalah sistem aplikasi yang berfungsi
mengelola dan mengontrol basis data dan sebagai penghubung antara data dengan aplikasi
yang mengaksesnya (Romney, 2015: 83)
REA Data Model
Data model (pemodelan data) merupakan pendefinisian basis data dengan tepat
sehingga mewakili komponen-komponen kunci dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah
untuk menangkap secara eksplisit dan menyimpan data tentang setiap kegiatan bisnis dalam
merencanakan, mengendalikan atau evaluasi.
REA data model merupakan pemodelan basis data yang didasarkan pada resource
(sumberdaya), event (peristiwa) dan agents (pelaku). REA dikemukakan oleh Mc. Carthy pada
tahun 1982 sebagai sebuah data model dalam merancang basis data pada sistem informasi
akuntansi (Romney, 2015: 506). Seperti namanya, REA memiliki aspek : a) resource yaitu
segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi pada organisasi; b) event (peristiwa) yaitu kegiatan
bisnis di dalam organisasi dimana dikumpulkan informasi untuk perencanaan atau
pengendalian; dan c) agents (pelaku) yaitu orang atau bagian di dalam organisasi yang terlibat
pada peristiwa (events).

C.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data
Data-data yang diperlukan dalam mengembangan Sistem Informasi Akuntansi Siklus
Pendapatan ini diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut :
1. Observasi, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada kegiatan usaha
Bengkel Mobil Budi Barokah.
2. Wawancara, peneliti juga mendapatakan data-data yang diperlukan dengan melakukan
wawancara (tanya jawab) kepada manajemen perusahaan.
3. Studi Kepustakaan, untuk melengkapi data-data penulis juga melakukan studi pustaka
dengan mencari berbagai informasi yang bersumber pada buku atau referensi lainnya yang
berhubungan pengembangan sistem informasi akuntansi.
Metode Pengembangan Sistem

Sumber : Romney (2015:591)
Gambar 1. SDLC
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Dalam mengembangkan sistem informasi akuntansi, penulis menggunakan pendekatan
Siklus Hidup Pengembangan Sistem (System Development Life Cycle – SDLC) yaitu siklus
proses pengembangan dimulai dari tahap Analisa sistem, Desain konsep, Desain fisik,
Implementasi dan konversi serta Operasional dan pemeliharaan (Romney, 2015:591). Gambar
1 menunjukan siklus pengembangan sistem tersebut.

D.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebutuhan Sistem
Sistem informasi akuntansi siklus pendapatan pada usaha bengkel terdiri dari 3 bagian
berdasarkan kebutuhan bagian-bagian yang terlibat dalam proses transaksi dalam siklus
pendapatan, yaitu:
a. Aplikasi penjualan jasa servis bengkel, aplikasi ini digunakan oleh front office dalam
menerima permintaan jasa servis kendaraan dari pelanggan. Front office akan memasukan
jasa yang diminta, data penggunakan suku cadang dan data biaya jasa servis yang
diperlukan. Setelah semua kegiatan selesai maka front-office akan mencetak tagihan dan
menerima pembayaran atas pelayanan servis kendaraan tersebut.
b. Aplikasi gudang, aplikasi ini digunakan oleh petugas gudang dalam mencatat transaksi
pembelian dan pengeluaran sparepart kendaraan. Aplikasi memungkinkan petugas gudang
mengetahui keluar masuknya stok sparepart serta memeriksa jumlah stok yang tersedia.
c. Aplikasi administrator, aplikasi ini digunakan untuk mengelola basisdata yang digunakan
oleh sistem. Aplikasi dijalankan oleh seorang administrator (manager).

Sumber : Hasil penelitian (2019)
Gambar 2. REA Data Model
2. Basis Data
Rancangan basis dalam sistem informasi akuntansi siklus pendapatan pada usaha bengkel
dengan menggunakan REA data model ditunjukan pada gambar 2. Dan atribut pada entitas
disajikan pada tabel 1.
Tabel 1. Atribut tabel-tabel.
Entitas

Primary Key

Foreign Key

Atribut lain

Jasa Servis

Id Jasa

-

Nama Jasa, Harga

Kategori

Id Kategori

-

Nama Kategori
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Barang

Id Barang

Id Kategori

Nama Barang, Harga Jual, Stok, Diskon

Pelanggan

No Kendaraan

-

Nama Pelanggan, Alamat, Kota, Tahun, Jenis
Kendaraan,No Mesin, No Rangka, Warna

Servis

Id Service

No Kendaraan

Keluhan, Tindakan, Jml Biaya Jasa, Jml
Biaya Sparepart

Mutasi Barang

Id Mutas

Id Service, Id
Barang

Stok Masuk, Stok Keluar, Saldo Stok

Karyawan

Id Karyawan

-

Nama, Login, Password

Sumber : Hasil penelitian (2019)
3. Masukan dan Keluaran
Berikut ini adalah beberapa tampilan aplikasi :

Data proses servis berjalan

Menambahkan data kerusakan dan penggunaan sparepart
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Tampilan pembayaran tagihan

Transaksi penerimaan barang (sparepart)

Transaksi pengeluaran barang
Sumber : Hasil penelitian
Gambar 3. Tampilan aplikasi kasir
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d. Keluaran

Nota Tagihan Biaya servis Kendaraan

Laporan Penerimaan Kas
Sumber : Hasil penelitian
Gambar 4. Laporan penerimaan kas

4. Implementasi
Sistem informasi akuntansi siklus pendapatan pada usaha bengkel dalam penelitian
diimplementasikan menggunakan model client-server, dapat digambarkan sebagai berikut :

Sumber : Hasil penelitian
Gambar 5. Model client server
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Pada komputer server dipasang webserver dan DBMS MySQL, perangkat lunak yang
digunakan adalah : OS Linux Centos Server, Apache, PHP dan Basis data MySQL. Kemudian
dipasang aplikasi berbasis web sistem informasi akuntansi pendapatan jasa bengkel.
Komputer server dihubungkan ke masing-masing komputer klien melalui jaringan local
(LAN). Pada komputer klien cukup dipasang web browser seperti Mozila/Firefox atau Chrome.
Kemudian dari komputer klien dijalankan web browser tersebut dan dibuka menggunakan ip
address dari komputer server.
Mapping host dapat juga dibuat pada komputer klien untuk memudahkan dalam
membuka aplikasi. Pengaturannya pada OS Windows dapat dilakukan dengan menambahkan
perintah mapping pada file host yang berada di c:\windows\system32\ driver\etc. Misalkan
komputer server diset dengan ip 192.168.0.1, maka bisa ditambahkan baris mapping seperti
contoh berikut :

E.

KESIMPULAN

Aplikasi sistem informasi akuntansi pada usaha bengkel berbasis komputer dapat
diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses transaksi pada
siklus pendapatan.
Aplikasi berbasis web dapat dipilih sebagai solusi dalam pengembangan sistem
informasi. Keuntungannya adalah sifatnya yang klien-server sehingga mudah diterapkan untuk
digunakan oleh beberapa pengguna secara bersama-sama.
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