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ABSTRAK

UD. Putri Mandiri merupakan salah satu kegiatan usaha yang bergerak dibidang jasa peternakan
ayam petelur. Sebagai salah satu kegiatan usaha menengah keatas, UD. Putri Mandiri masih
menggunakan sistem pencatatan transaksi keuangan konvensional, dimana tidak semua transaksi
keuangan yang terjadi disimpan secara real time atau pada saat transaksi keuangan terjadi. Ketika
sebuah transaksi terjadi, diperlukan sebuah pencatatan keuangan meskipun belum mengeluarkan uang
(hutang dan piutang). Dengan cara yang seperti ini, peternakan UD. Putri Mandiri tidak bisa
mengakui keuntungan dari perusahaan tersebut, bahkan pemilik dari peternakan ini tidak bisa
membedakan antara uang milik perusahaan dan uang milik pribadi. Oleh sebab itu, perlu dibangun
sebuah Sistem Informasi Akuntansi yang mempermudah pembuatan laporan laba rugi peternakan UD.
Putri Mandiri berbasis web yang bisa membantu pemilik usaha dan staf keuangan dalam mengatur
keuangan perusahaan. Dalam pengembangan ini menggunakan metode Waterfall tetapi hanya sampai
tahap pengujian saja. Fasilitas yang terdapat dalam sistem ini antara lain: input data pembelian dan
penjualan, input data persediaan pakan ternak, input data transaksi pengelolaan kas, penutupan
keuangan tiap periode, dan laporan pembelian, laporan penjualan, laporan laba rugi serta laporan
posisi keuangan. Diharapkan dengan adanya sistem ini dapat mempermudah unit – unit terkait.
Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Laporan Laba Rugi, Peternakan, Code Igniter
1.

PENDAHULUAN
UD. Putri Mandiri merupakan salah
satu UMKM yang bergerak dibidang
peternakan ayam petelur dengan telur sebagai
produk utama usaha dan ayam, limbah usaha
sebagai produk sampingan kegiatan usaha
tersebut. Peternakan ayam ini terletak di
Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri,
Jawa Timur. UD. Putri Mandiri ini bisa
dikatakan sebagai kegiatan usaha yang cukup
berkembang, dengan memiliki 3 buah
kandang, masing – masing kandang memiliki
sekitar 15.000 ekor ayam petelur, 30 orang
karyawan. Jarak antar kandang cukup
berjauhan dengan radius sekitar 5 Km.
Peternakan ini menghasilkan minimal 30.000
butir telur setiap harinya.
Sistem kerja transaksi UD. Putri
Mandiri saat ini masih menggunakan sistem
manual, dimana setiap transaksinya dicatat
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secara sederhana, bahkan adapula transaksi
yang tidak tercatat dalam pembukuan
perusahaan. Dengan cara yang seperti ini,
pemilik usaha dan bagian keuangan tidak bisa
membedakan antara uang perusahaan dengan
uang milik pribadi. Tidak hanya masalah
transaksi saja yang masih menggunakan sistem
manual, namun masalah pengelolaan barang
persediaan dan aset yang dimiliki perusahaan
pun juga masih menggunakan sistem manual.
Pemilik usaha staf harus melakukan kontrol
dengan periode tertentu kesetiap kandang guna
mengecek keadaan barang persediaan, aset,
dan produksi telur. Mengingat jarak antar
kandang yang letaknya tidak berdekatan akan
sedikit merepotkan bagi pemilik usaha.
Dengan keadaan sistem transaksi dan
pengelolaan perusahaan tersebut, tentunya
memiliki berbagai macam permasalahan yang
timbul akibat kegiatan usaha tersebut masih

menggunakan sistem manual, diantaranya
yaitu pemilik usaha dan staf harus bekerja
lebih keras dibanding dengan karyawan,
pemilik usaha dan staf tidak bisa mengakui
laba atau rugi perusahaan yang dijalankan,
pemilik usaha dan staf juga tidak bisa
mengetahui jumlah aset, barang persediaan,
telur dan uang milik usaha, sehingga pemilik
usaha dan staf tidak bisa memprediksi apakah
usahanya lebih maju dari hari kemarin, atau
bahkan usahanya mengalami kemunduran.
Dengan pencatatan keuangan secara
akuntansi, pemilik usaha dan staf jadi bisa
mengakui aset perusahaan dan uang hasil
usaha yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis
mengangkat judul tugas akhir “Sistem
Informasi Akuntansi Guna Mempermudah
Pembuatan Laporan Laba Rugi Peternakan
UD. Putri Mandiri Kediri Berbasis Web”,
yang membantu pemilik usaha dan staf dalam
mengelola keuangan perusahaan.
2.

METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi penelitian yang digunakan
pada penelitian ini digambarkan pada bagan
sebagai berikut:

pembelian barang dan catatan pembukuan,
dimana masing – masing dari sistem kerja
tersebut memiliki kekurangan yang cukup
berimbas bagi perusahaan.
b. Perancangan
Data Flow Diagram
Pada sistem informasi akuntansi
peternakan ini, terdapat beberapa bagian
entitas eksternal yang sangat mempengaruhi
sistem antara lain:
a. Bagian Pembelian
Bagian pembelian adalah sebuah bagian
yang menangani masalah pembelian
barang persediaan peternakan.
b. Bagian Penjualan
Bagian penjualan adalah bagian yang
menangani masalah penjualan hasil
produksi usaha kepada pelanggan.
c. Bagian Supervisor
Bagian supervisor adalah bagian yang
menangani barang persediaan di setiap
kandang.
d. Bagian Keuangan
Bagian keuangan adalah kepala dari bagian
pembelian dan bagian penjualan, yang
bertugas mengontrol alur kas perusahaan,
serta bisa juga melakukan penutupan
pembukuan guna mendapatkan laporan –
laporan keuangan.

Gambar 2. DFD Level 0

Gambar 1. Metodologi Penelitian

a.

Analisa Masalah
Sebagai kegiatan usaha yang cukup
berkembang, UD Putri Mandiri masih
menerapkan
sistem
kerja
pengelolaan
peternakan dengan cara manual sederhana.
Diantaranya
yaitu
penjualan
barang,

Gambar 3. DFD Level 1
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Entity Relationship Diagram
Setelah menggambarkan aliran data dan
proses dalam sistem kedalam sebuah data flow
diagram, maka pada tahap selanjutnya kita
bisa menggambarkan hubungan antar entitas
yang ada didalam sistem kedalam sebuah ER
Diagram.

Gambar 4. Conceptual Data Model

Gambar 7. Halaman Input Transaksi
Pembelian
Halaman form penjualan hanya bisa
diakses oleh user yang memiliki jabatan
penjualan. Form ini digunakan untuk
menyimpan data transaksi penjualan yang
terjadi. Form ini menyimpan data penjualan
baik
persediaan
maupun
akuntansi
keuangannya.

Gambar 5. Physical Data Model
3.
a.

HASIL PEMBAHASAN
Konstruksi Sistem
Halaman login adalah halaman yang
digunakan
user
pertama
kali
saat
menggunakan aplikasi ini. Halaman ini
digunakan
untuk
membedakan
user
berdasarkan jabatannya.

Gambar 8. Halaman Input Transaksi
Penjualan
Gambar 6. Halaman Login
Halaman form pembelian ini hanya bisa
diakses oleh user yang memiliki jabatan
pembelian. Form ini digunakan untuk
menyimpan data transaksi pembelian yang
terjadi. Form ini menyimpan data pembelian
baik
persediaan
maupun
akuntansi
keuangannya.
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Halaman pengelolaan kas berfungsi
untuk menyimpan data transaksi keuangan
yang berupa kas tunai diluar transaksi
penjualan dan pembelian. Jenis transaksi yang
dilayani meliputi transaksi biaya (biaya gaji,
pengiriman,bunga, operasional perusahaan,
administrasi, dll), modal (pemasukan dari
pemilik, penarikan modal oleh pemilik), dan
aset tetap (pembelian kendaraan, bangunan,
dan tanah).

Gambar 9. Halaman Input Pengelolaan Kas
Halaman form tutup buku ini
digunakan oleh bagian keuangan untuk
menutup transaksi keuangan diakhir periode
guna mendapatkan laporan laba rugi dan
laporan posisi keuangan.

Gambar 10. Halaman Tutup Buku
Laporan laba rugi ini didapat dari
proses
penutupan
sebelumnya.
Untuk
mendapatkan laporan laba rugi disetiap
periode dibutuhkan form pilih periode seperti
gambar berikut:

Gambar 12. Halaman Laporan Posisi
Keuangan
b.

Pembahasan
Aplikasi SIA adalah aplikasi yang bisa
dijalankan melalui media apa saja yang bisa
membuka sebuah halaman website. Penulis
memilih menggunakan basis web karena
didalam kandang tidak memungkinkan untuk
meletakkan sebuah komputer ataupun laptop
jika aplikasi SIA ini berbasis desktop. Semua
script php ditulis melalui software aplikasi
PhpDesigner atau Notepad++. Software
tersebut sebagai editor penulis dalam
menyelesaikan aplikasi SIA ini.
Untuk bisa menjalankan aplikasi ini
dibutuhkan spesifikasi minimum untuk laptop
Pentium 3, dengan memory 256 MB. Dan jika
ingin dijalankan melalui perangkat mobile atau
telepon genggam, disarankan agar perangkat
yang digunakan memiliki sebuah browser
yang beguna dalam membuka situs website.
4.

Gambar 11. Halaman Laporan Laba Rugi
Selain laporan laba rugi, laporan yang
dihasilkan oleh bagian keuangan yaitu laporan
neraca. Laporan neraca ini menunjukkan
posisi keuangan yang ada saat akhir periode
tersebut dan menunjukkan nilai dari setiap
kode akun. Berikut tampilan dari lapoean
neraca:

KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, dapat
disimpulkan
bahwa
sistem
informasi
peternakan berbasis web dapat digunakan
untuk melakukan pencatatan transaksi
persediaan secara otomatis, serta dapat
melakukan penghitungan secara akuntansi
mengenai total aset persediaan yang dimiliki.
Sistem informasi akuntansi peternakan
berbasis web ini juga dapat digunakan dalam
melakukan pencatatan transaksi keuangan
akrual (sistem pencatatan transaksi keuangan
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dimana transaksi tersebut belum berupa uang,
misal hutang dan piutang).
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