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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4 
flak Cipta scbagairnana dirnaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang tcrdiri 
atas hak moral dan hak ckonomi. 
Pembatasan Pelindungan Pasal 26 
Kctcntuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak bcrlaku 
tcrhadap: 
t. pcnggunaan kuripan singkar C:iptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan 

pcristiwa aktual yang dirujukan hanya untuk kcpcrluan pcnycdiaan informasi aktual; 
11. Penggandaan Cipraan darr/arau produk flak Tcrkait hanya untuk kcpcntingan pcnelirian 

ilmu pcngctahuan; 
111. Penggandaan C:ipraan dan/arau produk flak Tcrkait hanya untuk kcperluan pengajaran, 

kecuali pcrrunjukan dan Fonogram yang tclah dilakukan Pengurnuman sebagai bahan ajar; 
dan 

iv, pengi.,,unaan unruk kcpcntingan pcndidikan dan pcngcmbangan ilmu pcngctahuan yang 
mcmungkinkan suaru C:iptaan dan/atau produk flak Tcrkait dapat digunakan tanpa izin 

Pclaku Pcrtunjukan, Produscr Fonogram. arau Lcmbaga Penyiaran. 
Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
1 .  Scriap ( hang yang dcngan tanp:t hak rnclakukan pdanggaran hak ckonomi scbagaimana 

dirnaksud dalam Pasal 9 ayar : I )  huruf i untuk Pcnggunaan Sccara Komersial dipidana 
dcngan pidana pcnjara paling lama 1 (saru) ralmn dan/atau pidana dcnda paling banyak 
Rpl00.000.000 rscratus jura rupiah). 

2. Scriap < >rang rnng drngan ranpa hnk dan/ arau tanpa izin Pcncipra a tau pcmcgang J lak 
Cipta mdakukan pdanggarnn hak ckonomi Pcncipra scbagairnana dirnaksud dalam Pasal 9 
ayat (I) huruf c. huruf d. huruf t, dan/atau huruf h untuk Pcngi.,,unaan Sccara Kornersial 
dipidana dcngnn pidana pcnjara paling lama 3 (riga) tahun <lan/atau pidana dcnda paling 

\ hanyak RpSOU.000.000.ilO (lima rarus iura rupiah). 
',",, 
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KATA PENGANTAR 

Buku ajar ini akan mengenalkan Anda tentang pentingnya database 

dalam suatu usaha bisnis, cara mendesain dan membuat database dengan 

menggunakan Micosoft Access. Pemilihan Microsoft Acces sebagai aplikasi 

untuk pembelajaran karena termasuk program yang bagus untuk membuat 

suatu program basis data yang andal dan cukup bagus bagi semua kalangan 

termasuk pengguna awam tanpa keahlian khusus maupun juga untuk semua 

jenis bisnis dengan ukuran besar atau kecil. Penulis sengaja menggunakan MS 

Access 2007 yang terkesan "jodul" sebagai aplikasi untuk menjalankan 

database karena penulis ingin lebih menekankan pada prinsip-prinsip dasar 

pembuatan database. Dengan demikian pembaca tidak akan terjebak dengan 

adanya aplikasi baru namun tetap memandang aplikasi dalam versi apapun 

sebagai alat yang dapat membantu pekerjaan. Dengan demikian setelah Anda 

membaca buku ini Anda memiliki pemahaman akan konsep dasar database 

sampai mampu mendesain dan mengembangkan aplikasi database commercial 

dalam bentuk yang paling sederhana pada suatu bisnis. 

Buku ini dilengkapi dengan contoh kasus sederhana yang merupakan 

hasil penelitian penulis terhadap pedagang ikan di pasar maupun pedagang 

ikan keliling yang dalam buku ini penulis sebutkan sebagai papa/ele tandeng 

dan papalele keku. Besar harapan penulis melalui satu bab yang membahas 

mengenai pedagang kecil ini dapat menginspirasi pembaca untuk 

mengaplikasikan database ke bisnis paling kecil sekalipun. 

Penulisan buku ini dapat berjalan dengan baik karena bantuan banyak 

pihak. Oleh sebab itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

• Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia yang telah memberikan hibah penelitian sehingga 

membantu penulis dalam penulisan buku ini. 

• Para mahasiswa UKDC yang mengambil mata kuliah Sistem 

lnformasi Akuntansi II di semester genap tahun ajaran 2018-2019,  

karena proses belajar bersama kalian di kelas maka penulis dapat 

menyelesaikan buku ini. 

• Para papalele ikan yang menjadi subjek penelitian dari penulis: lbu 

Ivon Lisapaly, lbu Elin Delima. lbu Mike Tubalawony, lbu Amelia 

Meloar. lbu Welda Camerling. lbu Neni Tualahuruw, lbu Irma 
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Wabula, lbu Anaci Pattirnukai, lbu Kaci Kayadu, lbu Nona Wenno. 

Terimakasih banyak sudah bersedia penulis wawancarai dan 

membiarkan penulis terlibat dalam kegiatan berjualan sehingga 

membantu penulis dalam penulisan buku ini. 

• Deepublish yang berkenan menerbitkan buku ini, terutama Bu 

Aruming yang sangat kooperatif, ramah clan komunikatif dalam 

membantu penulis menyelesaikan penulisan buku ini. 

• Suami yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

mengembangkan diri sehingga penulis dapat lebih bebas 

mengekspresikan diri dalam penulisan buku ini. 

• Mama dan almarhum papa yang telah memberikan pendidikan kepada 

penulis sejak penulis kecil sehingga menginspirasi penulis untuk 

menjadi penulis yang benar. 

• Tuhan Y esus Kristus sebagai somber dari semua yang penulis 

kerjakan, terima kasih banyak untuk perjalanan bersama yang 

membuat penulis menyelesaikan penulisan buku ini. © 

Penulis menyadari buku ini masih jauh dari sempuma. Oleh karena itu 

kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan 

melalui email penulis, syeqll@gmail.com. 

Trisye Natalia Kilay 

Stephanie Astrid Ayu 
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BAB 1 

SISTEM DASAR AKUNTANSI 

DAN PEMROSESAN TRANSAKSI 

Kompetensi Dasar 

Mahasiswa rnernaharni konsep Sistem lnformasi Akuntansi clan 

pernrosesan transaksi beserta peranannya bagi proses bisnis secara 

keseluruhan. 

lndikator 

I .  Ketepatan rnenjelaskan karakteristik inforrnasi yang berguna clan 

rnenjelaskan cara rnenentukan nilai inforrnasi. 

2. Ketepatan rnenjelaskan keputusan yang dibuat organisasi dan 

inforrnasi yang dibutuhkan untuk rnernbuat keputusan tersebut. 

3. Ketepatan rnenjelaskan proses bisnis utarna suatu organisasi. 

4. Ketepatan rnenjelaskan peranan SIA dalarn proses bisnis organisasi. 

5. Ketepatan rnenjelaskan pernrosesan transaksi. 

Gambaran umum materi 

Bab ini rnulai rnernbahas konsep dasar dari Sistern lnforrnasi 

Akuntansi, sistern pernrosesan transaksi mulai dari input, proses, input, 

penyimpanan sarnpai dengan hubungannya dengan database. Bab ini juga 

berisi konsep dasar database yang akan menjadi pedoman untuk rnendesain 

database pada bab-bab selanjutnya dalarn buku ini. 

KONSEP PENTING TERKAIT SISTEM INFORMASI AKUNT ANSI 

Pada matakuliah Sistem Informasi Akuntansi I pasti Anda telah 

memperoleh pengetahuan konsep rnengenai sistem akuntansi. Awai 

pembahasan pada buku ini juga dimulai dengan konsep-konsep penting untuk 

dapat memahami sistem inforrnasi akuntansi karena merupakan dasar bagi 

Anda untuk lebih rnernaharni database sampai akhirnya dapat rnernbuat 

database untuk siklus bisnis yang biasanya ada di suatu organisasi. 
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