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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Landasan Teori Tentang Permasalahan 

 Pada bab ini akan dijelaskan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas dan juga menjelaskan sistem yang digunakan pada 

tugas akhir ini. Hal ini sangat penting karena teori-teori tersebut digunakan 

sebagai landasan pemikiran dalam proyek akhir ini, adapun teori-teori yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

2.1 Sistem Informasi  

 Kata sistem mengandung arti kumpulan dari komponen-komponen yang 

memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Dari definisi sistem, 

maka dapat didefinisikan bahwa “ Sistem informasi adalah suatu sistem yang 

dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi 

untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi.” (Ladjamudin, 

2005:13). 

 Sering orang salah mengartikan antara sistem informasi dengan tekhnologi 

informasi. Namun dengan mengesampingkan tekhnologi informasi dengan 

produk-produknya, sistem informasi yang dihasilkan pun tentunya tidak lebih baik 

jika dibandingkan dengan sistem informasi yang menggunakan tekhnologi 

informasi untuk mendukung penyajian informasinya. 

2.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

 Akuntansi menyediakan cara untuk menyajikan dan meringkas  kejadian-

kejadian bisnis dalam bentuk informasi keuangan kepada para pemakainya. Dari 
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definisi akuntansi ini, maka Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dapat didefinisikan 

sebagai sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengubah data akuntansi 

menjadi informasi (Bodnar, 2000). 

SIA melaksanakan aplikasi akuntansi perusahaan. Karakteristik SIA 

adalah menangani data yang berfokus historis atau menjelaskan apa yang terjadi 

di masa lampau. Sehingga dapat meninggalkan jejak audit (audit trail). Output 

yang dihasilkan adalah informasi bagi manajer perusahaan. Laporan akuntansi 

standar seperti laporan rugi laba dan neraca merupakan contohnya. Tidak hanya 

output untuk internal organisasi, SIA juga menyediakan output bagi pihak di luar 

organisasi. Misalnya, ketika suatu transaksi penjualan terjadi antara perusahaan 

dengan pelanggan, maka disiapkan dokumen tagihan kepada pelanggan. Hal ini 

sudah dapat dikatakan salah satu penerapan SIA mengingat karakteristik SIA 

adalah pencatatan transaksi (transaction information processing).    

 Aplikasi ini ditandai dengan pengolahan data yang tinggi. Keempat tugas 

dasar pengolahan data yang dilakukan oleh SIA antara lain : 

a. Pengolahan data 

Saat perusahaan menyediakan produk dan jasa ke lingkungan, tiap tindakan 

dijelaskan oleh satu catatan data. Jika tindakan tersebut melibatkan elemen 

lingkungan, maka disebut transaksi, karena itu timbullah istilah pengolahan 

transaksi. 

b. Manipulasi data 

Data perlu dimanipulasi untuk mengubahnya menjadi informasi. Operasi 

manipulasi data meliputi : 

• Pengklasifikasian 
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Elemen-elemen data tertentu dalam catatan digunakan sebagai kode. 

Misalnya, suatu catatan gaji mencakup kode-kode yang mengidentifikasi 

nomor pegawai, departemen dan klasifikasi pegawai (kelas gaji).  

• Pengurutan (sorting) 

Catatan-catatan disusun sesuai urutan tertentu berdasarkan kode atau 

elemen data lain. Misalnya, file catatan gaji disusun sehingga semua 

catatan gaji pegawai disusun menjadi satu. 

• Penghitungan 

Operasi aritmatika dan logika dilaksanakan pada elemen-elemen data 

untuk menghasilkan elemen data tambahan.  Dalam sistem gaji, misalnya, 

upah per jam dikalikan jam kerja untuk menghasilkan pendapatan kotor. 

d.   Pengikhtisaran 

Banyak data yang perlu disintesis atau disarikan menjadi bentuk total, sub 

total, rata-rata dan seterusnya. 

c. Penyimpanan data 

Data dan file disimpan dalam media penyimpanan sekunder, biasanya pada 

database. 

d. Penyiapan dokumen 

SIA menghasilkan output untuk perorangan dan organisasi baik di dalam 

maupun di luar perusahaan. Misalnya, tagihan yang disiapkan setiap kali 

pesanan pelanggan diisi. 
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2.3 Biaya 

2.3.1 Definisi Biaya 

 Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk 

memperoleh barang / jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau 

mempunyai manfaat melebihi suatu periode akuntansi. Biaya digunakan sebagai 

persamaan kata beban (expense) karena secara makna bahasa berarti pengorbanan 

ekonomi untuk mencapai tujuan akhir (penyerahan barang/jasa agar menjadi 

pendapatan) dan bukan tujuan antara potensi jasa untuk menghasilkan produk. 

 Biaya diukur dengan satuan moneter yang harus dibayar untuk 

memperoleh barang dan jasa. Biaya-biaya tersebut dikeluarkan dengan tujuan agar 

dapat menghasilkan manfaat atau keuntungan bagi organisasi di masa yang akan 

datang. Keuntungan atau manfaat terssebut biasanya berupa pendapatan yang 

dihasilkan pada suatu periode tertentu. 

 Menurut Usry (1992:19) Konsep dan istilah biaya telah dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhannya. Para akuntan mendefinisikan biaya sebagai berikut : 

“Suatu nilai tukar, prasyarat, atau pengorbanan yang dilakukan guna memperoleh 

manfaat “. Dalam akuntansi keuangan, prasyarat atau pengorbanan tersebut pada 

tanggal perolehan dinyatakan dengan pengurangan kas atau aktiva lainnya pada 

saat ini atau masa datang. 

 Istilah biaya (cost) seringkali digunakan dalam arti yang sama dengan 

istilah beban (expense). Namun beban dapat didefinisikan sebagai arus keluar 

barang dan jasa yang akan dibebankan pada atau ditandingkan (matched) dengan 

pendapatan (revenue) untuk menimbulkan laba. 
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 Definisi beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam 

pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Kerugian mencerminkan akun lain 

yang memenuhi definisi beban yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul 

dari aktivitas perusahaan. 

2.3.2 Pengukuran Beban 

 Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui 

dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba 

rugi. Pada umumnya beban diukur berdasarkan historical cost , yaitu nilai tukar 

barang atau jasa pada saat barang atau jasa diperoleh. 

2.3.3 Pengakuan Beban 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2002 : 23 par 95) menyatakan 

bahwa: “ Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi 

masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban 

telah terjadi dan dapat diukur dengan handal “. Dalam laporan laba rugi, beban 

diakui atas dasar hubungan langsung antara beban yang timbul dengan 

penghasilan tertenu yang didapatkan darai transaksi yang sama atau peristiwa 

yang sama (matched). 

 Seperti yang dikemukakan diatas, berarti pengakuan beban terjadi 

bersamaan dengan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva. Beban segera 

diakui dalam laporan laba rugi bilamana pengeluaran tidak menghasilkan manfaat 

ekonomi masa depan atau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak 

memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagai aktiva. 
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 Biaya adalah kewajiban pelaksana proyek yang harus dibayar kepada 

pihak-pihak terkait dalam rangka proses pelaksanaan pekerjaan. Menurut PSAK 

(IAI, 2002:34.13), Biaya kontrak kontruksi terdiri atas : 

a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak tertentu. 

b. Biaya yang dapat didistribusikan pada aktivitas kontrak pada umumnya 

dan dapat dialokasikan ke kontrak tersebut. 

c. Biaya lain yang secara khusus dapat ditagihkan ke pemberi jasa sesuai isi 

kontrak. 

  

2.4 Akuntansi untuk Perusahaan Konstruksi 

2.4.1 Pengertian Kontrak Konstruksi 

 Perusahaan kontraktor mulai melakukan kegiatannya setelah menerima 

tender berupa kontrak konstruksi dari pihak pemberi proyek untuk membangun 

suatu bangunan. 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2002 : 24.1) kontrak 

konstruksi adalah “Suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk 

konstruksi suatu aset atau kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain 

atau saling tergantung dalam hal rancangan teknologi dan fungsi atau tujuan 

penggunaan pokok”. 

  Suatu kontrak konstruksi mungkin dinegosiasikan untuk membangun 

sebuah aset tunggal seperti : jembatan, bangunan dan jalan. Kontrak konstruksi 

juga berkaitan dengan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung 

satu sama lain dalam hal rancangan, tekhnologi dan fungsi atau tujuan dari 
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pembangunan pokok. Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.34 (IAI, 2002 : 

34.3) kontrak konstruksi meliputi : 

1. Kontrak pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan konstruksi aset, 

misalnya : pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek. 

2. Kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan 

setelah penghancuran aset. 

2.4.2 Karakteristik Umum Perusahaan Konstruksi  

 Menurut Tjahyadi & Dewantoro (1995 : 24 ) akuntansi perusahaan 

konstruksi mempunyai keunikan – keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan 

praktek-praktek akuntansi pada perusahaan industri atau jasa lainnya. Keunikan -

keunikan itu disebabkan karena keunikan perusahaan konstruksi itu sendiri, yaitu : 

1. Proyek Konstruksi biasanya dilaksanakan jauh dari kantor pusat perusahaan 

konstruksi. Hal ini menimbulkan masalah-masalah pengumpulan, pemrosesan 

dan penggunaan data akuntansi yang relevan dan efektif. 

 Sehubungan dengan hal tersebut ada kenyataan bahwa akuntansi awal yang ada 

dilokasi proyek harus dikumpulkan oleh orang-orang tekhnik, yang karena 

terlalu berorientasi pada tekhnik konstruksi sering mengabaikan nilai akuntansi 

dan prosedur-prosedurnya. Hasilnya adalah kurangnya data akuntansi yang 

diperlukan. 

2. Karena proyek merupakan satuan dasar (basic unit) maka metode akuntansinya 

mengarah pada “job cost accounting”. Dibandingkan dengan metode akuntansi 

yang lain, yaitu : “ process cost accounting”, maka “job cost accounting” lebih 

memerlukan praktek-praktek yang dapat ditelusuri untuk setiap proyek (job). 
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Faktor ini digabungkan dengan kesulitan dalam mengumpulkan dan 

menelusuri data biaya telah menciptakan masalah akuntansi yang unik. 

3. Seringkali proyek konstruksi berlangsung lebih dari satu tahun. Oleh karena itu 

industri menggunakan “Long term contract method” dalam mengakui 

pendapatannya. “Long term contract  revenue recognition methods” hanya 

salah satu dari contoh  dari berbagai metode dan praktek akuntansi alternatif 

yang dapat ditemui. 

2.4.3 Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Kontrak Konstruksi 

 Pendapatan kontrak menurut Asiyanto (2003 : 22) adalah “ Nilai hasil 

kerja pelaksana proyek yang telah diakui Owner atau yang mewakili berdasarkan 

kontrak dan persyaratan lain yang dinyatakan dalam uang. 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.34 (IAI, 2002 : 34.3) 

pendapatan kontrak suatu perusahaan kontraktor terdiri atas : 

1. Nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak. 

2. Penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran insentif 

sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat 

diukur secara handal. Pengukuran pendapatan kontrak didasarkan atas nilai 

wajar dari imbalan yang diterima, dimana pengukuran tersebut dipengaruhi 

oleh berbagai macam ketidakpastian yang tergantung pada peristiwa dimasa 

datang. 
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2.4.4 Biaya Kontrak Konstruksi 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.34 (IAI, 2002 : 34.3) anggaran 

biaya kontrak adalah “Suatu proses pernitungan volume pekerjaan, harga berbagai 

macam bahan material dan pekerjaan yang akan dilakukan pada suatu kontrak 

konstruksi “. Dengan kata lain, anggaran biaya kontrak konstruksi merupakan 

perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun suatu proyek. Besarnya 

biaya proyek merupakan dasar bagi pihak manajemen untuk mengambil 

keputusan mengenai penentuan harga penawaran dan untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mengerjakan suatu proyek. 

 Biaya konstruksi menurut Asiyanto (2003 : 26) dibagi dalam dua 

kelompok besar, yaitu : 

a. Biaya langsung 

Biaya langsung adalah seluruh biaya yang berkaitan langsung dengan fisik 

proyek, yaitu meliputi seluruh biaya dari kegiatan yang dilakukan diproyek dan 

biaya mendatangkan seluruh sumber daya yang diperlukan oleh proyek 

tersebut. 

b. Biaya tidak langsung 

Biaya tidak langsung adalah seluruh biaya yang terkait secara tidak langsung, 

yang dibebankan kepada proyek. Biaya ini biasanya terjadi diluar proyek. 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2002 : 34.5) biaya kontrak 

konstruksi antara lain : 

1. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kontrak, tetapi tidak 

terbatas pada : 

a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia. 
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b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi. 

c. Penyusutan sarana dan peralatan yang digunakan dalam kontrak tersebut. 

d. Biaya pemindahan sarana peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi 

pelaksanaan proyek. 

e. Biaya penyewaan sarana dan peralatan. 

f. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan 

dengan kontrak tersebut. 

g. Estimasi biaya pembetulan dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul  

selama masa jaminan. 

2. Biaya yang dapat didistribusikan pada aktivitas kontrak pada umumnya dan 

dapat dialokasikan ke kontrak tertentu : 

a. Asuransi 

b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung 

berhubungan dengan proyek tertentu. 

c. Biaya-biaya overhead konstruksi. 

3. Biaya yang tidak dapat didistribusikan ke aktivitas kontrak atau tidak dapat 

dialokasikan ke suatu kontrak dikeluarkan dari biaya kontrak konstruksi. 

Biaya-biaya semacam ini meliputi : 

a. Biaya administrasi umum yang penggantiannya tidak ditentukan dalam 

kontrak. 

b. Biaya pemasaran umum. 

c. Biaya riset dan pengembangan yang penggantiannya tidak ditentukan 

dalam kontrak. 
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d. Penyusutan sarana dan peralatan yang menganggur yang tidak digunakan 

pada kontrak tertentu. 

 

2.5 Metode Persentase Penyelesaian Proyek 

 Tjahyadi dan dewantoro (1995:31) menyatakan bahwa : “ Metode 

persentase pnyelesaian dirancang untuk mengakui pendapatan setiap kontrak 

dengan perkembangan pekerjaan”. Pendapatan dan laba kotor diakui pada setiap 

periode didasarkan atas kemampuan dalam pembayaran, yaitu persentase 

penyelesaian. Pengakuan pendapatan harus dihubungkan dengan beberapa ukuran, 

sehingga dapat mengestimasikan secara wajar persentase pekerjaan yang telah 

diselesaikan dalam hubungannya dengan total pekerjaan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh kontrak.   

 Keungggulan metode ini dapat dipergunakan oleh perusahaan kontraktor 

yang mempunyai proyek bersifat jangka panjang. Salah satu penyebabnya, 

metode ini memungkinkan diterapkannya prinsip penandingan antara biaya 

dengan pendapatan pembangunan suatu proyek. Kekurangan metode ini telah 

banyak mempergunakan taksiran, dimana taksiran ini sendiri belum tentu tepat 

karena ada banyak faktor yang mungkin menghambat pekerjaan, misalnya 

perubahan cuaca dan krisis ekonomi. 

 Profesi akuntan menurut Kieso & Wegandt (2004:908), mewajibkan 

bahwa metode persentase penyelesaian harus digunakan apabila estimasi 

kemajuan kearah penyelesaian pendapatan serta biaya secara layak dapat 

dipercaya dan semua syarat dibawah ini terpenuhi : 

1. Kontrak Nomor secara jelas menetapkan hak-hak yang dapat dipaksakan. 
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2. Pembeli dapat diharapkan untuk memenuhi semua kewajiban kontrak. 

3. Kontraktor dapat diharapkan untuk melaksanakan kewajiban kontraktual 

tersebut. 

Pemilihan metode harus dikaitkan dengan kondisi masing-masing 

perusahaan. Konsistensi juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam 

memilih metode pengakuan pendapatan untuk kontrak-kontrak yang sama. Ada 

juga kemungkinan bagi kontraktor untuk menggunakan kombinasi dua metode itu 

dan tetap konsisten, namun hal tersebut jarang ditemui.  

 

2.6 Akuntansi Bahan 

Pada umumnya perusahaan konstruksi menginginkan adanya persediaan 

bahan yang tepat di lokasi proyek dan harga yang tepat. Fungsi pembelian 

dilakukan oleh bagian pembelian atau petugas pembelian tergantung pada 

besarnya perusahaan. 

2.6.1 Tujuan Pembelian 

Ada lima faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan 

pembelian pada perusahaan konstruksi, yaitu : 

1. Harga 

Harga tentu saja menjadi faktor utama dalam pembelian, tetapi bila harga yang 

lebih rendah dapat menimbulkan kerugian-kerugian dalam hal keterlambatan 

pengiriman, mutu yang kurang baik atau adanya biaya-biaya tambahan lainnya, 

maka hal itu dapat mengakibatkan tingginya biaya akhir. Suatu hal juga dapat 

terjadi apabila perusahaan konstruksi membeli bahan dalam jumlah yang lebih 

besar dari yang diperlukan sekarang hanya karena ingin mendapatkan potongan 
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harga (discount) yang besar, maka harus dipertimbangkan lamanya waktu 

sampai bahan tersebut digunakan. Jangan sampai perusahaan konstruksi 

membeli bahan-bahan yang berlebihan jika tidak melihat manfaatnya di masa 

yang akan datang. 

2. Mutu ( kualitas ) 

Mutu bahan harus sesuai dengan spesifikasi-spesifikasi yang telah disetujui 

oleh pemilik proyek konstruksi. Kadang hal ini bisa membuat terjadinya 

pengantian bahan-bahan tertentu dengan bahan-bahan lain yang mahal 

harganya untuk memenuhi standard konstruksi. 

Mutu bahan dapat bervariasi, hal itu dapat dilihat bila pemasok mengirimkan 

bahan-bahan yang lain, yang tidak sesuai dengan keinginan. Dengan demikian 

perusahaan telah terbebani oleh waktu dan uang dalam hal biaya dan 

keterlambatan. Biaya akan menjadi tinggi bila bahan-bahan tersebut mahal, 

ataupun jika bahan-bahan tersebut jelek namun sudah dipasang dan kemudian 

harus dibongkar kembali. Meskipun pada akhirnya pemasok mengirimkan 

bahan-bahan yang sesuai dengan spesifikasinya. 

Maka dari itu keseragaman dan ketergantungan merupakan hal yang paling 

penting untuk dipikirkan jika menilai mutu bahan-bahan dari pemasok. 

3. Jadwal Pengiriman 

Pengiriman harus dijadwalkan sebelum waktu pemakaian agar adanya 

penyediaan bahan-bahan di lokasi proyek tersebut. Hal itu dapat mengurangi 

waktu-waktu menganggur para buruh yang dapat membuat biaya menjadi 

cukup besar.  
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Pengiriman bahan yang terlalu awal juga dapat menyebabkan kerusakan-

kerusakan, pencurian atau terikatnya modal kerja yang seharusnya dapat 

digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu, dalam 

mengevaluasi para pemasok, reputasi mereka dalam hal pengiriman secara 

tepat bahan yang dipesan dan pada saat pengiriman, merupakan pertimbangan 

yang utama. 

4. Tanggungjawab Penjual 

Tanggung jawab para pemasok bahan dapat dilihat dari kemampuannya 

menyediakan bahan-bahan dengan mutu yang sama, mengirimkan bahan-

bah€an yang tepat, waktu pengiriman yang tepat serta menjual dengan harga 

bersaing. Oleh sebab itu, dalam memilih pemasok, perusahaan konstruksi 

sebaiknya mempertimbangkan segi pelayanan dan stabilitas keuangan para 

pemasok tersebut. 

5. Pengendalian Kuantitas 

Pengendalian kuantitas merupakan masalah intern dan merupakan hal yang 

paling penting dilakukan dalam pembelian bahan-bahan. Karena uang yang 

diinvestasikan pada persediaan bahan merupakan dana yang menganggur, 

maka bagian pembelian perusahaan konstruksi harus tahu jumlah persediaan 

bahan-bahan yang ada dan kapan akan digunakan. 

 

2.7 Akuntansi Tenaga Kerja 

Menaksir dan mengendalikan biaya tenaga kerja merupakan salah satu hal 

yang penting dan sulit pada perusahaan konstruksi. Hal ini disebabkan karena 

proyek-proyek konstruksi berlangsung dalam jangka panjang dan taksiran biaya 
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langsung di masa mendatang sangat diperlukan dalam rangka tawar menawar 

suatu proyek. 

Banyak unsur yang mempengaruhi produktifitas tenaga kerja, seperti cuaca, 

tersedianya bahan, kinerja para subkontraktor, kerusakan peralatan, motivasi dan 

pengendalian. Hal itu yang mengakibatkan sulitnya meramalkan jumlah tenaga 

kerja yang diperlukan untuk proyek tertentu. 

Masalah tenaga kerja yang lain adalah kemampuan penaksir untuk 

meramalkan secara sederhana jumlah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan 

fungsi tertentu dalam keadaan normal. Dan satu hal yang perlu diketahui yaitu, 

sebelum seseorang dipekerjakan pada suatu proyek, harus dipertimbangkan secara 

matang apakah tenaga kerja tersebut benar-benar diperlukan atau tidak. 

 

2.8 Akuntansi Proyek Selesai dalam Metode Persentase Penyelesaian 

Yang dimaksud dengan proyek selesai adalah : 

1. Selesai dalam arti sesungguhnya dan siap diserahkan kepada konsumen atau 

pemesanan. 

2. Selesai dalam arti prosentase tertentu yang dianggap selesai untuk diakui 

sebagai pendapatan/penjualan periode berjalan. 

Dalam hal pertama sangat berkaitan dengan pengakuan pendapatan 

dalam metode proyek selesai dan dalam hal yang kedua sangat berkaitan dengan 

pengakuan pendapatan prosentase penyelesaian proyek. 

1. Akuntansi proyek selesai dalam Metode Persentase Penyelesaian. 

Akuntansi proyek dengan metode ini melalui beberapa tahap : 
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- Pencatatan biaya-biaya proyek yang ditampung dalam rekening “Konstruksi 

dalam Penyelesaian”. 

- Pencatatan jumlah termin yang harus ditagih kepada pemesan sesuai dengan 

perjanjian yang ada. 

- Pencatatan proyek selesai (menurut persentase penyelesaian). 

- Pencatat penyerahan proyek kepada pemesan apabila proyek telah benar-benar 

selesai. 

 

2.9  Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan (Financial Statement) adalah hasil akhir suatu proses 

kegiatan akuntansi dan merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan. Laporan 

keuangan disajikan untuk memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban 

dan modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan. Laporan keuangan 

meliputi hal-hal berikut ini : 

1. Laporan Rugi Laba (Income Statement). 

Laporan Rugi laba adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban 

dari suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. 

2. Neraca (Balance Sheet). 

Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada 

akhir periode, yakni tentang harta, utang/kewajiban dan modal. Menurut 

(Pariadi dan Ismawanto, 200:36) 
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2.10 Interaksi manusia dan komputer 

Interaksi manusia dan komputer menurut Wicaksono (2005:3) adalah 

bidang studi yang mempelajari, manusia, teknologi komputer dan interaksi antara 

kedua belah pihak, merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari desain, 

evaluasi, implementasi dari sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh 

manusia, beserta studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksinya. 

 Adapun karakteristik dari desain antar muka yang memperhatikan 

usability adalah sebagai berikut : 

1. User centered design  

     yang menitik beratkan kepada user dan task sejak awal pembuatan desain. 

2. Participative design 

 User diartikan sebagai bagian dari tim desainer, agar terbentuk suatu desain  

  yang mudah dioperasikan. 

3. Iterative design 

 Pembuatan desain, testing hingga penilaiannya dan pendesainan ulang  

 memenuhi spesifikasi usability yang diinginkan. 

4. Experimental design 

 Terdapat testing usability oleh user secara formal pada percobaan awal,  

 simulasi dan evaluasi prototype secara keseluruhan. 

5. User supportive design 

 Melakukan pelatihan, seleksi manual jika diperlukan, seperti bantuan dari  

 ”ahli” disekitarnya, misal : 

 a. online : spesifikasi bantuan konten desain. 

 b. offline : customer service. 
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Gambar 2.11. Ilustrasi Interaksi Manusia dan Komputer 
(Sumber : Wicaksono, 2005:4) 


