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BAB II 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Pada tahun 2019, Zahra Atika  merancang sistem informasi akuntansi 

pengelolaan kas  menggunnakan visual basic 2015 untuk membantu MI Tahfiz Al-

Quran Assanabil Banjarmasin dalam proses penjualan dan pembuatan laporan. 

Pada tahun 2015, Ines Destri Indraswuri, membuat sistem yang membahas 

mengenai laporan per bulan meliputi Buku kas umum, Buku pembantu kas, dan 

buku pembantu.  

Pada tahun 2017, Nurul Fadilah mahasiswa AMIK BSI JAKARTA membuat 

Sistem Pengeluaran Kas Dengan Metode Waterfall yang membahas tentang proses 

permintaan pengeluaran kas, proses pengeluaran kas dan pencatatan pengeluaran 

kas. 

Pada tahun 2019, Sri Junarti mahasiswa UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

Fakultas Ilmu Komputer membuat Aplikasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas 

Berbasis Web yang membahas tentang pencatatan data transaksi penerimaan dan 

pengeluaran kas di Program Study Komputerisasi Akuntansi. Sedangkan perbedaan 

dari keempat sumber hanya melakukan penerimaan dan pengeluaran kas atau 

penjualan dalam bentuk uang. Sedangkan yang dibuat nantinya adalah sistem 

informasi dari berbagai macam bentuk dana anggaran atau sumbangan baik uang 

maupun barang dan realisasi anggaran dengan bahasa pemrograman PHP. Tabel 

perbandingan yang menjadi tabel tinjauan pustaka penelitian seperti terlihat pada 

tabel 1 Tinjauan Pustaka : 
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Tabel 2. 1 Tinjauan Pustaka 

No Penulis Informasi Yang di Bahas 

1 Zahra Atika Sistem Infoemasi 

Akuntansi 

Pengelolaan Kas 

Berbasis Komputer  

Perancangan sistem 

membahas tentang 

pencatatan uang 

fasilitas, buku 

penerimaan dan 

pengeluaran uang 

kas serta spp 

menggunakan visual 

basic 2015. 

2 Ines Destri Indraswuri 

(2015) 

Analisa dan 

Perancangan 

Sistem Informasi 

Pelaporan Bantuan 

Operasional 

Sekolah UPT TK 

dan SD kec 

Kebinangun. 

Perancangan sistem 

hanya membahas 

laporan per bulan 

yang meliputi Buku 

Kas Umum, Buku 

Pembantu Kas, 

Buku Pembantu. 

3 Nurul Fadilah (2017) Akuntansi 

Pengeluaran Kas 

pada SD Negeri 

Kebon Bawang 05 

Jakarta. 

Perancangan sistem 

hanya membahas 

daftar permintaan 

kas, laporan 

pengeluaran kas dan 

laporan 

perngeluaran kas per 

periode . 

4 Sri Junarti (2019) Sistem Akuntansi 

Kas pada Fakultas 

Ilmu Komputer 

Universitas 

Sriwijaya. 

Perancangan sistem 

membahas tentang 

laporan kas masuk, 

laporan kas keluar 

dan laporan rekap 

kas. 

5 Ratna Rahmadani 

(2022) 

Sistem Informasi 

Pengelolaan Dana 

Keuangan Masjid 

Tamtama 

Prawirotaman. 

Perancangan sistem 

membahas tentang  

sumber dana kas 

dari berbagai macam 

bentuk donasi dari 

donatur yang 

dikonversi menjadi 
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mata uang rupiah, 

laporan zakat dan 

infaq, laporan 

hewan kurban serta 

laporan 

pengeluaran. 

 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari pengumpulan, 

pemasukan, pemrosesan data, penyimpanan, pengolahan, pengendalian dan 

pelaporan sehingga tercapai sebuah informasi yang mendukung pengambilan 

keputusan didalam suatu organisasi untuk dapat mencapai sasaran dan tujuannya 

(Bima Dwi Saputro, 2018 : 20)  

2.2.2. Pelaporan Kas 

Pelaporan arus kas merupakan laporan yang menginformasikan arus kas 

masuk dan arus kas keluar yang dihasilkan dari aktivitas operasi, aktivitas investasi 

dan aktivitas pendanaan atau pembiayaan. ( Faradila Nindia Ulfa, 2017 : 12) 

2.2.3. Infaq  

Perlu diketahui bahwa infak merupakan suatu pengeluaran harga pokok, yang 

mempunyai maksud alam mengeluarkan suatu harta untuk kebaikan, donasi, 

maupun segala sesuatu yang bersifat konsumtif, akan tetapi bermanfaat bagi banyak 

orang. Jadi kegiatan menginfakkan harta merupakan suatu indikasi dalam melihat 

ketakwaan manusia terhadap Allah SWT. Dan infak yang telah diberikan akan 

menjadi salah satu dana sosial yang sangat bermanfaat untuk banyak orang tanpa 
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melihat jumlah dan waktu, dan infak juga tidak ada nisab tidak seperti zakat, jadi 

infak merupakan kegiatan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh setiap 

orang beriman, baik dari seseorang yang mempunyai penghasilan banyak maupun 

sedikit gunanya sebagai dasar dalam memberdayakan kesejahteraan manusia 

(Nasution et al., 2018). 

2.2.4. Donatur 

Donatur ialah orang , perusahaan, organisasi yang pernah atau bahkan masih 

mengeluarkan zakat, infaq, sedekah (ZIS) kepada lembaga pengelola zakat untuk 

disalurkan kepada mustahik.( Andy Riswan, 2012 : 31) 

2.2.5. MySQL 

MySQL adalah sebuah manajemen sistem database server yang mampu 

menangani beberapa user, yaitu mampu menangani beberapa instruksi sekaligus 

dari beberapa user dalam satu waktu. (Wahana Komputer, 2010:09) 

2.2.6. PHP 

PHP adalah bahasa pemrograman yang ditunjukan untuk pekentingan 

pembuatan apliaksi web. (Abdul Kadir, 2013:17) 

2.2.7. HTML 

HTML merupakan salah satu format yang digunakan dalam pembuatan 

dokumen atau aplikasi yang berjalan di halaman web. (Arief, 2011:23) 

 

 

 

 

 


