
 

 

BAB V | Memahami dan Mendesain Data Akuntansi 

 

Mengidentifikasi dan Mendokumentasikan File 

 

Contoh diagram kelas UML Parsial: File Transaksi dan File Induk 

 

ile Transaksi digunakan untuk mencatat informasi mengenai berbagai kejadian didalam proses 

bisnis organisasi. Attribute record transaksi meliputi data transaksi, pelaku yang berhubungan 

dengan transaksi seperti pelanggan, pemasok, serta tenaga penjual; dan uraian barang/jasa yang 

berhubungan dengan kejadian seperti harga dan kuantitas persediaan yg dijual. File Induk menyimpan 

data acuan dan data ringkasan tentang berbagai entitas yang berkaitan dengan kejadian seperti 

barang/jasa perusahaan, agen internal, agen internal dan buku besar. Proses pengidentifikasian sudah 

dibahas secara mendasar pada rangkuman BAB 2-4, dan akan dirangkum lebih detail lagi pada bab ini. 
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Mendokumentasikan File Transaksi 

 

da berbagai cara untuk mendokumentasikannya, salah satunya adalah dengan menggunakan 

tabel. Sistem informasi yang mendukung suatu proses memerlukan tabel transaksi maupun 

tabel induk. Salah satu manfaat tabel induk adalah untuk menghemat waktu entri data dan 

ruang penyimpanan. Namun untuk membuat tabel tersebut dibutuhkan beberapa aturan yang bisa 

dilihat dalam pedoman-pedoman berikut ini: 

 

 

Analisis kejadian digunakan untuk mengidentifikasi transaksi dan tabel induk yang diperlukan. Ada tiga 

konsep  penting untuk memperbaiki desain awal yang dikembangkan dari anlisis kejadian: kunci primer, 

kunci asing dan kardinalitas hubungan. Ketiga konsep tersebut bersama sama membantu software basis 

data mengaitkan informasi yang disimpan di tabel untuk memproduksi berbagai dokumen dan laporan. 
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Langkah-langkah dalam mengembangkan desain data dengan menggunakan 

diagram kelas UML 

 

Letakkan tabel file transaksi yang diperlukan pada diagram kelas UML. 

 Identifikasilah kejadian-kejadian dalam proses bisnis 

 Putuskan kejadian mana saja yang memerlukan tabel transaksi. Keluarkan kejadian yang tidak 

perlu dicatat di sistem dan keluarkan kejadian bertanya, pelaporan dan pemeliharaan 

 Mulailah diagram kelas UML dengan menampilkan kotak untuk setiap kejadian yang 

memerlukan tabel transaksi 

Letakkan tabel file induk yang diperlukan pada diagram kelas UML. 

 Untuk setiap kejadian di diagram kelas UML, tentukan entitas barang, jasa atau agen yang 

terkait 

 Tentukan entitas mana yang memerlukan tabel induk 

 Perhatikan penggunaan tabel iduk untuk melacak lokasi kas dan pengaruh kejadian terhadap 

saldo-saldo akun di buku besar 

 Tambahkan tabel induk yang diperlukan ke sisi diagram kelas UML yang tepat 

Tentukan hubungan yang diperlukan antar label. 

 Untuk setiap garis yang terhubung, tentukan kardinalitas hubungan antar label 

 Tulislah kardinalitasnya di samping garis antarentitas 

 Jika terdapat hubungan Many to Many, ubahlah menjadi One to Many dengan menambahkan 

tabel persimpangan 

Tentukan atribut yang diperlukan. 

 Tentukan kunci utama untuk setiap tabel. Tulislah kunci utama tersebut di kotak untuk entitas 

tersebut 

 Hubungkan tabel-tabel terkait dengan menambahkan kunci asing ke salah satu pasangan dalam 

hubungan tersebut. Tulis kunci asing di kotak entitas sepantasnya 

 

 

 

 

 



 

 

Bab VI | Memahami dan Mendesain Query dan Laporan 

 

uery adalah elemen penting basis data relasional. Pengembang dan pengguna SIA perlu 

mengomunikasikan kebutuhan informasi mereka ke DBMS. Bahasa Query telah dikembangkan 

untuk memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan DBMS dalam bentuk yang lebih 

terstruktur. 

 

 

 

 

SQL 

• Structured Query Language 

• Bahasa standar untuk melakukan query 
basis data relasional 

QBE 

• Query By Example 

• Suatu pendekatan yang lebih sederhana 
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ebagian besar laporan memiliki header laporan, header halaman, footer halaman dan footer 

laporan. Header laporan menunjukkan informasi yang diterapkan pada seluruh laporan. Di seluruh  

format laporan yang ditunjukkan, informasi di bagian atas laporan sangat penting untuk 

memahaminya. Judul yang informative harus digunakan; tanggal laporan harus dicetak; dan kriteria 

pemilihan data pada laporan harus dibuat secara eksplisit. Header halaman dapat digunakan untuk 

menentukan informasi yang tampak di bagian atas setiap halaman. Footer halaman tampak dibagian 

bawah setiap halaman dan biasanya mencakup nomor halaman. Footer laporan terlihat satu kali di 

bagian akhir laporan. Footer laporan biasanya digunakan untuk menyajikan informasi ringkasan seperti 

total semuanya. Bagian perincian laporan berisi informasi utama di laporan. Bagian ini menyajikan data 

mengenai berbagai entitas seperti kejadian, agen, produk dan jasa. 

Kotak Label dan Kotak Teks merupakan dua elemen penting laporan. Elemen-elemen ini mengacu pada 

kotak label dan kotak teks. Kotak label menampilkan teks deskriptif dan tidak terpengaruh oleh data di 

dalam tabel. Kotak teks bersifat dinamis, sementara kotak label bersifat statis dan tidak berubah ketika 

data yang mendasarinya berubah. Informasi yang ditampilkan di kotak teks tergantung pada isi tabel 

yang mendasarinya saat ini. 
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Isi dan Organisasi Laporan 

Seperti query, perancang harus menganalisis kebutuhan informasi pengguna, kemudian memutuskan 

data apa yang perlu dimasukkan kedalam setiap laporan lalu tabel yang memuat unsur-unsur data yang 

diperlukan untuk laporan tersebut harus diidentifikasi. Disamping membuat keputusan mengenai data 

apa yang akan dimasukkan, perancang memiliki beberapa pilihan untuk mengorganisasikan informasi 

pada suatu laporan. 

 

Laporan Kejadian 

Sebagian besar isi laporan kejadian menggunakan data yang tersedia di tabel transaksi. Contoh-contoh 

laporan transaksi meliputi pesanan pembelian (PO), faktur pembelian, retur pembelian, pesanan 

penjualan, faktur penjualan, retur penjualan, pengiriman, penerimaan kas dan laporan produksi. 

 

aftar Kejadian Sederhana menyediakan daftar kejadian yang sederhana selama suatu periode 

waktu yang disusun menurut tanggal kejadian atau nomor transaksi tanpa adanya 

pengelompokan atau subtotal. Laporan Perincian kejadian Dikelompokkan menampilkan daftar 

kejadian selama suatu periode dan umumnya dikelompokkan menurut barang/jasa atau agen. Laporan 

seperti itu dapat mencakup data acuan mengenai barang/jasa atau agen maupun perincian kejadian 

yang berhubungan dengan barang/jasa atau agen. Biasanya, subtotal dilaporkan pada laporan perincian 

kejadian dikelompokkan. Laporan yang dikelompokkan sering kali lebih unggul dibandingkan laporan 

yang tidak dikelompokkan karena lebih mudah untuk di analisis dan memfasilitasi perbandingan antar 

kelompok. 
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aporan Ringkasan Kejadian meringkas data kejadian menurut berbagai parameter, seperti 

penjualan yang diringkas menurut bulan, atau penjualan yang diringkas menurut pelanggan. 

Laporan ringkasan hanya menyajikan informasi ringkasan seperti penjualan bulanan yang tidak 

menyebutkan kejadian-kejadian individu. Laporan ringkasan kejadian lebih unggul dibandingkan laporan 

perincian kejadian berkelompok ketika sejumlah besar kelompok perlu dilaporkan. Laporan Satu 

Kejadian menyajikan perincian mengenai satu kejadian. Sering kali, laporan ini dicetak untuk tujuan 

dokumentasi atau untuk diberikan kepada pelanggan atau pemasok. Contoh jenis laporan ini adalah 

faktur penjualan dan pemesanan pembelian. Daftar acuan dan laporan status memfokuskan pada 

penyediaan informasi mengenai barang, jasa, atau agen.  

 

 

Daftar Acuan hanya melaporkan data acuan yang diambil dari tabel induk. Data acuan tidak terpengaruh 

oleh kejadian. Laporan Status menyediakan data ringkasan mengenai barang, jasa atau agen. Data 

ringkasan adalah data di record barang, jasa atau agen yang meringkas hasil-hasil transaksi masa lalu. 

Laporan Status perincian Berkelompok menampilkan data ringkasan dan biasanya beberapa data acuan 

mengenai barang, jasa atau agen maupun kejadian yang menyebabkan perubahan data ringkasan. 

Laporan seperti itu diambil dari record barang/jsa/agen dan record kejadian. Laporan Ringkasan Status 

mendaftar data acuan dan data ringkasan mengenai barang, jasa atau agen.  

Laporan Status Satu barang/Jasa/Agen biasanya menyediakan data terperinci dan mencakup data acuan 

maupun data ringkasan untuk satu entitas seperti pelanggan, pemasok, atau unsur persediaan sebagai 

contoh seperti rekening pelanggan bulanan. 
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Bab VII | Memahami dan Mendesain Formulir 

 

Hubungan Antara Formulir Input dan Tabel 

Terdapat tiga hubungan antara table dan formulir. Hanya hubungan pertama saja yang memiliki 

hubungan satu dengan satu antara formulir dan table. 
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Jenis-jenis Formulir Input 

Formulir yang digunakan untuk entri data dikelompokkan menjadi tiga jenis: formulir entri satu record, 

formulir entri bentuk table, dan formulir entri multitabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  hanya menampilkan satu record pada satu waktu 

•  digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi 
data di satu record/tabel tertentu 

•  sering kali digunakan untuk mengarsipkan data file induk 

Formulir Entri Satu Record 

•  menyediakan desain seperti kertas kerja untuk memasukkan 
banyak record di satu tabel 

•  sering kali digunakan untuk mencatat sekumpulan kejadian 

•  format kertas kerja bisa mempercepat entri data 

Formulir Entri Bentuk Tabel 

•  digunakan untuk menambahkan data ke lebih dari satu tabel 

•  fitur yang membedakan antara formulir ini dengan formulir 
entri lainnya adalah bahwa data ditulis ke lebih dari satu tabel 

Formulir Entri Multitabel 



 

 

Mengidentifikasi Formulir yang Diperlukan 

ebutuhan akan formulir tergantung pada data apa yang perlu dikumpulkan dan bagamana data 

tersebut akan dikumpulkan. Untuk memahami bagaimana bagaimana data dikumpulkan di 

sebuah perusahaan, seorang evaluator atau perancang dapat mengembangkan sebuah daftar 

cara di mana sistem digunakan. UML use case dapat digunakan untuk membuat model interaksi antara 

pengguna dengan system. Kita akan menggunakan konsep use case sebagai alat dokumentasi. Use case 

adalah urutan langkah-langkah yang terjadi ketika “pelaku” sedang berinteraksi dengan system untuk 

suatu tujuan tertentu. Pelaku dapat berupa orang, computer atau bahkan system lain. 

Ada satu alat yang dapat digunakan sebagai bantuan dalam mengembangkan diagram use case adalah 

kerangka kerja CRUD. CRUD kepanjangan dari Create Read Update dan Delete. 

 

Mendokumentasikan Isi dan Organisasi Formulir: Pola Desain Formulir 

Terdapat lima unsur formulir yang memerlukan dokumentasi 
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Interaksi Dengan Formulir: Mengendalikan Input SIA 

Elemen-elemen Antarmuka Formulir Merupakan objek-objek pada formulir yang digunakan untuk 

memasukkan informasi atau melakukan tindakan. Seluruh aspek formulir dikendalikan oleh elemen-

elemen antar muka. Beberapa elemen antar muka yang umum adalah 

 

 

 

 

 

•  merupakan ruang pada formulir yang digunakan untuk memasukkan 
informasi yang ditambahkan ke tabel atau untuk menapilkan informasi 
yang dibaca dari tabel 

Kotak Teks 

•  membantu pengguna untuk memahami informasi apa yang perlu 
dimasukkan 

Label 

•  sering kali ditambahkan ke kotak teks yang digunakan untuk 
memasukkan kunci asing 

Fitur Pencarian 

•  digunakan untuk melakukan suatu tindakan 

Tombol Perintah 

•  memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu dari seperangkat 
pilihan 

Tombol Radio 

•  mirip dengan radio, tapi bisa memilih lebih dari dua opsi 

Kotak Cek 



 

 

 

10 Pengendalian Untuk Meningkatkan Akurasi dan Efisiensi Entri Data 
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