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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang berfungsi dalam 

menyediakan informasi kuantitatif terkait keadaan keuangan serta hasil operasi 

perusahaan guna pengambilan keputusan ekonomis (Hutagaol, 2012). Pengertian 

ini menekankan peran penting akuntansi dalam memberikan informasi bagi para 

pemakai informasi keuangan guna referensi dalam pertimbangan pengambilan 

keputusan.  

Menurut Leiwy (2015), akuntansi merupakan penyediaan informasi 

keuangan perusahaan terkait posisi serta kinerja perusahaan guna pengambilan 

keputusan bagi para pengguna laporan. Beberapa fungsi yang tersirat dalam 

definisi akuntansi tersebut yakni pencatatan, pengklasifikasian, pengurusan, 

pengukuran, pengendalian, pemantauan, pengambilan keputusan, penilaian 

kinerja, serta komunikasi. 

 

2.2 Siklus Akuntansi 

Menurut Musmini (2013), kegiatan mengidentifikasi, menghimpun, 

memproses, serta mengkomunikasikan informasi ekonomi terutama keuangan 

suatu bisnis merupakan definisi dari akuntansi. Tahap siklus akuntansi diawali 

penganalisaan transaksi keuangan, dilanjutkan dengan penganalisaan, serta 

pencatatan transaksi perusahaan tersebut ke dalam jurnal, lalu mempostingkannya 

pada buku besar, serta disusunnya laporan keuangan. Hasil laporan tersebut 

meliputi laporan laba dan rugi usaha, laporan perubahan modal atau ekuitas suatu 
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usaha, laporan posisi keuangan, serta laporan arus kas. Laporan-laporan tersebut 

akan berguna bagi pengguna informasi, dalam hal ini manajer perusahaan guna 

pengambilan bisnis.  

 

Gambar 1. Siklus Akuntansi, Sumber:  Kieso, Weygandt, dan Kimmel  (2015) 

1. Identifikasi transaksi 

Identifikasi transaksi merupakan tahap dasar terkait penggolongan suatu 

transaksi dalam akuntansi. Identifikasi transaksi dilakukan perusahaan 

melalui transaksi yang terjadi dalam perusahaan tanpa memperhatikan 

besar kecilnya suatu transaksi. Cara perusahaan dalam mencatat transaksi 

mampu mempengaruhi laporan keuangan suatu perusahaan. Analisis 

transaksi adalah kegiatan untuk menggolongkan transaksi berdasarkan 

jenis transaksi (Kieso et al. 2015). 
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2. Jurnal 

Jurnal merupakan bagian dari pencatatan transaksi keuangan yang 

dilakukan dengan  kronologis serta sistematis. Penjurnalan ini dilakukan 

dengan mengidentifikasi suatu transaksi terlebih dahulu yang selanjutnya 

akan dirangkum dalam jurnal umum. Jurnal memiliki 3 fungsi yakni 

fungsi pencatatan, fungsi historis, dan fungsi analisis. Jurnal yang telah 

selesai dibuat akan dicatat atau diringkas ke dalam buku besar (Kieso et 

al. 2015). 

3. Neraca Saldo 

Saldo akun-akun dari buku besar yang akan dikalkulasikan pada akhir 

periode guna mendapatkan saldo debit dan kredit disajikan dalam neraca 

saldo. Neraca saldo sangat dibutuhkan dalam menyiapkan laporan 

keuangan guna mendeteksi kesalahan dalam proses jurnal serta 

pemindahbukuan (Kieso et al. 2015). 

4. Jurnal Penyesuaian 

Jurnal penyesuaian ini ditujukan untuk memastikan apakah nilai yang 

terkandung pada laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi 

perusahaan mampu mewakili nilai akun untuk periode akuntansi 

(Dauderis & Annand, 2017).  

5. Neraca Saldo setelah Penyesuaian 

Neraca saldo setelah penyesuaian berisikan akun dengan nilai yang sudah 

disesuaikan dengan jurnal penyesuaian, sehingga akun-akun tersebut 

mampu menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan yang 

sesungguhnya. Neraca saldo setelah penyesuaian ini dibuat guna 
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memastikan pencatatan dengan melihat kesamaan saldo antara debit dan 

di kredit pada buku besar sesudah seluruh transaksi penyesuaian 

diposting (Kieso et al., 2015). 

6. Laporan Keuangan 

Neraca saldo setelah penyesuaian yang telah siap disajikan akan 

dilanjutkan dengan penyusunan laporan keuangan. Akun-akun yang ada 

akan diklasifikasikan pada jenis laporannya saat penyusunan laporan 

keuangan dilakukan. Neraca Lajur merupakan media yang berguna saat 

penyusunan laporan keuangan dilakukan (Kieso et al., 2015). Laporan 

keuangan yang akan disusun meliputi: laporan posisi keuangan, laporan 

laba rugi, laporan perubahan modal, serta laporan lainnya. 

7. Jurnal Penutup 

Jurnal penutup digunakan dalam menunjukkan akun nominal bernilai 0 

(Kieso et al. 2015).  Jurnal penutup dibuat guna mengeliminasi saldo 

akun-akun sementara (nominal) dalam memulai pencatatan akuntansi 

pada periode berikutnya. Tahap yang perlu dijurnal dalam jurnal penutup 

dibagi menjadi 4, yakni:  

a. Penutup Akun Pendapatan  

b. Penutup Akun Beban  

c. Penutup Akun Ikhtisar Laba Rugi  

d. Penutup Akun Prive 

8. Neraca Saldo setelah Penutup 

Jurnal penutup yang selesai dijurnal akan dilanjutkan dengan penyajian 

neraca saldo penutup. Saldo akhir akun permanen yang nantinya dibawa 
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ke periode berikutnya dan akan disajikan dalam neraca saldo setelah 

penutup. Neraca saldo ini dibuat guna memastikan jumlah saldo pada 

buku besar sudah balance sebelum dilakukannya pencatatan data 

akuntansi periode berikutnya (Kieso et al. 2015).   

 

2.3 Jurnal Akuntansi 

Jurnal akuntansi dapat didefinisikan sebagai wadah guna mencatat 

transaksi yang didasarkan pada kronologi kejadian dengan melibatkan pencatatan 

debit dan kredit (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2016). Jurnal dalam akuntansi 

terbagi menjadi beberapa jenis, yakni :  

2.3.1 Jurnal Umum 

Jurnal umum mampu didefinisikan sebagai jurnal yang perusahaan 

gunakan dalam pencatatan pada periode akuntansi. Jurnal umum ini juga mampu 

membantu perusahaan dalam mencegah kesalahan pencatatan karena pencatatan 

jurnal dapat memperlihatkan nilai sisi debit dan kredit tiap transaksi. 

2.3.2 Jurnal Khusus Penjualan 

Jurnal khusus penjualan merupakan jurnal yang perusahaan gunakan 

dalam pencatatan transaksi-transaksi terkait transaksi penjualan barang dagangan 

secara kredit. Definisi tersebut mengartikan bahwa jurnal khusus penjualan hanya 

akan mencatat piutang. 

2.3.3 Jurnal Khusus Penerimaan Kas 

Jurnal penerimaan kas didefinisikan sebagai jurnal yang dikhususkan 

guna pencatatan transaksi-transaksi terkait penerimaan kas. Transaksi-transaksi 
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seperti penerimaan piutang dan penerimaan penjualan tunai akan dicatat pada 

jurnal ini. 

2.3.4 Jurnal Khusus Pembelian 

Jurnal khusus pembelian mampu didefinisikan sebagai jurnal yang 

dikhususkan guna pencatatan transaksi terkait pembelian barang dagangan secara 

utang. Tiap transaksi pada pencatatan jurnal ini akan melibatkan akun utang di 

bagian kredit serta akun biaya atau aset terkait pembelian di sebelah debit. 

2.3.5 Jurnal Pengeluaran Kas 

Jurnal khusus pengeluaran kas adalah istilah dari jurnal yang 

dikhususkan guna pencatatan transaksi kas keluar pada periode akuntansi. 

Pengeluaran kas tersebut dapat berupa transaksi pembelian persedian,  

pembayaran beban, serta pengeluaran lainnya. 

 

2.4 Jurnal Penyesuaian 

Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang perusahaan gunakan dalam 

penganalisaan serta pembaharuan akun. Fungsi dari jurnal penyesuaian itu sendiri 

yakni mencatat transaksi tertentu yang belum dicatat pada akhir periode akuntansi 

namun telah terjadi. Jurnal penyesuaian yang diterapkan pada umumnya, yakni 

(Kieso et al. 2015) : 

2.4.1 Jurnal Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka 

Beban dibayar dimuka didefinisikan sebagai beban yang perusahaan 

bayarkan dan sudah dicatat sebagai aset sebelum kadaluarsa beban tersebut habis. 

Definisi tersebut mengartikan bahwa beban dibayar dimuka dapat didefinisikan 

Fani. Perancangan dan Pencatatan Sistem Akuntansi pada Toko Rainbow Florist. 
UIB Repository©2019



14 

 Universitas Internasional Batam 

sebagai beban yang perusahaan bayar dengan manfaat melebihi 1 periode 

akuntansi.  

Beban sewa (Dr) 

Sewa dibayar dimuka (Cr) 

2.4.2 Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka 

Pendapatan dibayar dimuka dapat didefinisikan sebagai arus kas yang 

perusahaan terima untuk jasa yang akan perusahaan berikan di masa mendatang. 

Pendapatan dibayar dimuka pada umumnya dicatat sebagai kewajiban yang harus 

perusahaan selesaikan. Pencatatan ini melibatkan akun kewajiban yaitu 

pendapatan diterima guna mencatat kewajiban yang timbul. Jurnal penyesuaian 

pada pendapatan diterima dimuka mampu mengurangi akun kewajiban serta 

menambah akun pendapatan. 

Pendapatan diterima dimuka (Dr) 

Pendapatan (Cr) 

2.4.3 Jurnal Penyesuaian Beban Terutang 

Beban terutang adalah beban yang sudah terjadi namun belum dicatat 

atau dibayar, beda halnya dengan beban dibayar dimuka. Pencatatan ini dilakukan 

guna mencatat beban tersebut ke dalam neraca saldo serta pengakuan akan beban 

tersebut pada periode akuntansi. 

Beban Gaji (Dr) 

Utang Gaji (Cr) 

2.4.4 Jurnal Penyesuaian Pendapatan Belum Diterima 

Jurnal penyesuaian pendapatan belum diterima yaitu jurnal yang 

digunakan untuk menyesuaikan saldo transaksi terkait pendapatan atas jasa dan 
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barang yang belum diterima. Transaksi ini dicatat dikarenakan belum 

didapatkannya pendapatan sebelum seluruh jasa diberikan. 

Piutang (Dr) 

Pendapatan (Cr) 

2.4.5 Jurnal Penyesuaian Penyusutan 

Penyusutan didefinisikan sebagai pengalokasian nilai aset ataupun 

pengakuan beban atas suatu aktiva perusahaan yang disesuaikan terhadap umur 

ekonomis suatu aset. Penyesuaian penyusutan berfungsi untuk mengakui beban 

suatu aset sepanjang periode akuntansi dan melaporkan harga perolehan yang 

belum menjadi beban di akhir periode. 

Beban Penyusutan (Dr) 

Akumulasi Penyusutan (Cr) 

 

2.5 Komponen Laporan Keuangan 

Laporan keuangan didefinisikan sebagai hasil pencatatan serta 

penganalisaan informasi keuangan dalam periode tertentu guna memberi 

gambaran akan kinerja perusahaan. Laporan keuangan tersebut sangat penting 

guna memberikan informasi terkait arus masuk keluarnya keuangan suatu 

perusahaan. Laporan keuangan dimaanfaatkan pengguna guna membandingkan, 

meramal, serta menilai dampak keuangan yang akan muncul melalui pengambilan 

keputusan yang dilakukan. Informasi yang dilaporkan akan lebih bermanfaat 

apabila tidak hanya mencakup informasi aspek-aspek kuantitatif, melainkan juga 

berisikan penjelasan lainnnya yang dianggap perlu diketahui. Sifat informasi yang 

disajikan tersebut harus faktual serta mampu dinilai dengan objektif. Informasi 
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kinerja keuangan perusahaan akan dituangkan dalam laporan keuangan yang 

mencakup laporan laba rugi,  laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal, 

serta laporan keuangan lainnya (Riswan & Kesuma, 2014) 

1. Laporan Posisi Keuangan 

Informasi-informasi terkait aset, liabilitas, serta ekuitas yang relevan 

pada akhir periode pelaporan akan dituangkan dalam laporan posisi keuangan. 

Laporan posisi keuangan minimal berisikan informasi terkait pos-pos kas dan 

setara kas, aset tetap, persedian, piutang, utang usaha dan bank, serta ekuitas. 

Akun serta bagian dari akun akan disajikan pada laporan posisi keuangan apabila 

dengan adanya penyajian tersebut mampu memberi penyajian yang relevan dalam 

memahami posisi keuangan suatu entitas. Format khusus terkait penyusunan 

akun-akun untuk laporan posisi keuangan tidak ditentukan dalam SAK EMKM 

2016. Urutan penyusunan akun-akunnya dapat dilakukan berdasarkan urutan jatuh 

tempo untuk liabilitas dan tingkat likuiditas untuk aset. 

2. Laporan Laba Rugi 

Definisi dari laporan laba-rugi itu sendiri yakni laporan sistematis yang 

cakupannya berhubungan dengan penghasilan, beban, serta laba atau rugi bersih 

yang perusahaan peroleh sepanjang periode tertentu (Munawir, 2010). SAK 

EMKM menjelaskan bahwa informasi mengenai operasi perusahaan dalam 

periode akuntansi terkait seluruh hasil serta beban disajikan pada laporan laba rugi 

guna mengetahui laba atau rugi bersih yang perusahaan terima. Laporan laba rugi 

yang disediakan tersebut mampu membantu para pengguna informasi guna 

menilai serta memprediksi kegiatan operasi perusahaan pada periode selanjutnya.  
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3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Ringkasan informasi keuangan terkait perubahan ekuitas pada pemilik 

entitas dalam satu periode dapat ditemukan dalam laporan perubahan ekuitas 

(Kieso, Weygandt, & Kimmel, 2015). Laporan ini tidak diwajibkan dalam SAK 

EMKM 2016.  

4. Laporan Arus Kas 

Laporan keuangan yang berguna dalam merincikan informasi terkait 

aliran kas masuk maupun keluar bersih pada suatu periode disebut laporan arus 

kas. Aliran arus kas tersebut mencakup informasi 3 aktivitas pokok perusahaan 

yakni kegiatan operasi, investasi, serta finansial. Informasi tersebut berguna dalam 

mengetahui bagaimana kemampuan suatu entitas perusahaan terkait kewajiban-

kewajibannya (Kieso, Weygandt, & Kimmel, 2015). Laporan ini tidak harus 

disajikan sama halnya seperti laporan perubahan ekuitas yang tidak wajib 

disajikan berdasarkan SAK EMKM. 

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Informasi terperinci terkait informasi keuangan lainnya yang tidak 

dijelaskan pada laporan keuangan biasanya akan dijelaskan dalam catatan atas 

laporan keuangan. Informasi itu mencakup kesesuaian laporan keuangan terhadap 

SAK EMKM yang berlaku, ikhtisar kebijakan akuntansi, serta rincian atau 

informasi tambahan suatu akun tertentu terkait transaksi yang bersifat material 

dan penting, sehingga mampu memberi manfaat terhadap para pengguna dalam 

memahami informasi laporan keuangan.  
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2.6 Elemen Laporan Keuangan 

SAK EMKM (2016) menjelaskan informasi terkait posisi keuangan 

entitas yang mencakup aset, liabilitas, serta ekuitas pada tanggal tertentu akan 

dituangkan pada laporan posisi keuangan. Informasi terkait kinerja keuangan 

mencakup penghasilan serta beban selama periode pelaporan yang akan 

ditampilkan dalam laporan laba rugi dengan mengandung 5 unsur informasi 

dibawah ini: 

1. Aset 

Aset didefinisikan sebagai kekayaan yang entitas kuasai karena adanya 

kejadian masa lalu serta akan memberi manfaat ekonomi pada entitas di masa 

mendatang. Manfaat ekonomi aset tersebut mengandung arti bahwa aset mampu 

memberi kontribusi pada aliran kas perusahaan baik itu secara langsung dan tidak 

langsung. Aset dapat dikategorikan menjadi 2, yakni: aset tidak berwujud dan 

berwujud. 

2. Liabilitas 

Liabilitas didefinisikan sebagai kewajiban entitas sekarang yang muncul 

dikarenakan adanya peristiwa masa lalu dan akan melibatkan aliran kas keluar 

dari sumber daya entitas dalam penyelesaiannya. Menurut Munawir (2010), 

liabilitas adalah seluruh kewajiban perusahaan yang belum dipenuhi terhadap 

pihak lain. Liabilitas didefinisikan sebagai dana ataupun modal perusahaan 

didapatkan dari kreditur. Liabilitas tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 

yakni: kewajiban jangka pendek yang pelunasannya dilakukan kurang dari 1 tahun 

serta kewajiban jangka panjang dengan waktu pelunasan melebihi satu tahun. 
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3. Ekuitas 

Ekuitas didefinisikan sebagai sisa hak atas aset setelah dikurangkan 

dengan seluruh liabilitas entitas. Dauderis dan Annand (2017) mengemukakan 

bahwa aset bersih yang shareholders miliki juga merupakan definisi dari ekuitas. 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa ekuitas dapat diperoleh dengan 

mengurangkan seluruh aset dengan seluruh kewajiban suatu perusahaan. 

4. Penghasilan 

Penghasilan (income) memiliki makna naiknya manfaat ekonomi pada 

masa laporan dalam hal penurunan liabilitas, kenaikan aset atau arus kas masuk 

selama periode pelaporan yang menyebabkan adanya penambahan ekuitas yang 

tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan mencakup pendapatan/ 

revenues serta keuntungan/gains. Akun yang muncul dikarenakan adanya 

aktivitas normal perusahaan, seperti: sewa royalti, penjualan, imbalan, dan bunga, 

dividen disebut sebagai pendapatan. Keuntungan sendiri didefinisikan sebagai 

akun terpisah yang mampu memenuhi definisi penghasilan tetapi tidak dapat 

dikategorikan sebagai pendapatan, contohnya: keuntungan dari hasil penjualan 

aset. 

5. Beban 

Beban (expenses) ditandai dengan berkurangnya manfaat ekonomi pada 

jangka waktu pelaporan dalam bentuk berkurangnya aset ataupun adanya kas 

keluar, atau bertambahnya liabilitas dengan akibat menurunnya ekuitas yang 

bukan dikarenakan adanya distribusi pada penanam modal. Beban mencakup 

penurunan manfaat ekonomi yang muncul karena adanya pelaksanaan kegiatan 

normal entitas maupun kerugian. Pelaksanaan kegiatan normal perusahaan dapat 
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menimbulkan beban, yakni: beban pokok penjualan, penyusutan, dan upah. 

Kerugian tidak dapat dimasukkan pada kategori beban yang dikarenakan adanya 

pelaksanaan aktivitas normal entitas, seperti: kerugian dari pelepasan aset, namun 

memenuhi definisi beban. 

 

2.7 Inventory 

Menurut SAK EMKM (2016), inventory didefinisikan sebagai aset yang 

akan dijual dalam aktivitas normal perusahaan, ataupun masih dalam proses 

produksi dan nantinya akan dijual. Inventory juga dapat berupa aset yang masih 

dalam bentuk bahan maupun perlengkapan guna memproduksi serta pemberian 

jasa. Persediaan akan diakui ketika suatu persediaan diperoleh dan nilainya 

sejumlah biaya perolehan. Biaya persediaan tersebut meliputi seluruh biaya 

pembelian termasuk biaya konversi, serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan 

hingga siap digunakan.  

Penilaian biaya perolehan persediaan dapat dilakukan entitas dengan 

rumus FIFO atau masuk pertama keluar pertama maupun weighted average atau 

rata-rata tertimbang. Penilaian harga pokok penjualan pada metode biaya masuk-

pertama keluar (FIFO) menggunakan harga pokok barang yang dibeli pertama 

kali. Hal tersebut tidak mengartikan bahwa barang yang dibeli pertama kali akan 

terjual pertama kali pula. Metode penilaian rata-rata tertimbang menggunakan 

harga perolehan akhir persediaan barang dagangan dan harga pokok penjualan 

yang dikalkulasi pada akhir periode dengan dasar harga rata-rata persediaan 

barang dagangan siap dijual.  
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2.8 Penyusutan 

Penyusutan merupakan proses alokasi nilai perolehan aset tetap menjadi 

biaya selama umur atau masa manfaat (Yusuf, 2011). Beban penyusutan suatu 

aset akan diakui dalam laporan laba rugi. Metode penyusutan yang dapat 

diterapkan menurut SAK EMKM (2016) adalah metode garis lurus atau metode 

saldo menurun dengan mengabaikan nilai sisa atau residu. Pengakuan beban 

penyusutan pada metode garis lurus yakni beban penyusutan aset per tahunnya 

sama sampai umur ekonomis aset tersebut. Pengakuan beban penyusutan dalam 

metode saldo menurun dinilai dengan persentase tertentu dan dikalkulasi melalui 

nilai buku pada periode yang bersangkutan yang persentasenya dua kali lebih 

besar. Umur manfaat aset dapat ditentukan melalui perkiraan entitas terkait 

periode kegunaan aset tersebut. 

 

2.9 Sistem Informasi Akuntansi 

Teknologi informasi berkembang pesat saat ini, hampir seluruh aplikasi 

bisnis sudah memakai serta mengembangkan sistem informasi, sehingga 

membantu kegiatan suatu usaha. Sistem informasi akuntansi mampu diartikan 

menjadi kumpulan perancangan sumber daya guna mentransformasikan data 

keuangan serta data lainnya ke dalam informasi dan menjadi referensi pada pihak 

pengambil keputusan. Penerapan sistem informasi akuntansi mampu dilakukan 

dalam bentuk manual ataupun bentuk sistem terkomputerisasi. Akuntansi 

dipandang sebagai sistem informasi, yang dimana seluruh transaksi keuangan 

perusahaan dianggap sebagai input, lalu diolah, dan menghasilkan output berupa 

laporan keuangan (Musmini, 2013). 
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Sistem informasi akuntansi akan bermanfaat apabila dalam penerapannya 

disesuaikan terhadap visi, misi, serta tujuan perusahaan dengan menetapkan 

strategi bisnis serta sistem informasi. Sistem informasi akuntansi mampu 

membantu dalam peningkatan loyalitas serta pelayanan yang lebih baik bagi 

pelanggan, sehingga penjualan perusahaan juga ikut meningkat (Nuryanti & 

Suprantiningrum, 2016).  

Susanto (2017) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi mampu 

memenuhi 4 kualitas, yakni: relevan, akurat, lengkap, dan tepat waktu. Sistem 

Informasi Akuntansi dirancang guna mengolah berbagai sumber data akuntansi 

menjadi informasi akuntansi. Informasi tersebut biasanya dimanfaatkan pihak 

eksternal maupun pihak internal dalam mengurangi risiko pengambilan 

keputusan. Susanto (2017) memaparkan 3 fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

yang dimana berkaitan erat satu sama lain, yakni:  

1. Mendukung kegiatan perusahaan sehari-hari. 

2. Mendukung perusahaan dalam penentuan keputusan. 

3. Membantu pemenuhan tanggung jawab pengelolaan perusahaan. 

Perancangan sistem informasi akuntansi dalam Microsoft Access perlu 

memperhatikan beberapa objek yang berguna dalam menghasilkan laporan 

keuangan. Menurut Oktarina dan Kuswantoro (2011), perancangan sistem 

akuntansi mencakup objek-objek dibawah ini: 

1. Tabel 

Tabel adalah bagian database yang terdiri dari kolom dan baris. Tabel 

merupakan tempat dimana data tersebut sesungguhnya disimpan. Data 
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tersebut disusun membentuk baris atau yang disebut sebagai record dan 

kolom yang dikenal sebagai field. 

2. Query 

Query merupakan proses penyaringan serta pengumpulan data, sehingga 

data yang memenuhi kriteria saja yang ditampilkan. Query yang sudah 

dirancang sesuai kriteria akan terhubung dengan bagian form serta 

report. 

3. Form 

Tampilan form dapat dibuat sesuai keinginan pengguna. Form mampu 

memudahkan pengguna dalam memasukan, menampilkan, bahkan 

menganalisa data. Form dapat dibuat secara manual atau dengan wizard 

pada Access. 

4. Report 

Report adalah pemaparan data laporan yang diperoleh melalui hasil 

pengolahan database tabel dan query. 
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