
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah                             

Radar Lampung merupakan salah satu perusahaan jasa yang bergerak 

dibidang surat kabar harian yang terletak di kota Bandar Lampung. Radar 

Lampung memberikan pelayanan dengan menyediakan jasa yaitu berupa surat 

kabar. 

Kemajuan teknologi komputer sebagai pendukung terciptanya suatu 

informasi  yang akurat, relevan dan tepat waktu menjadi kebutuhan pokok bagi 

perusahaan, baik perusahaan barang, jasa maupun manufaktur. Peranan teknologi 

komputer dalam berbagai aspek kegiatan perusahaan sangat diperlukan, karena 

dengan adanya teknologi komputer dapat membantu karyawan dalam 

menyelesaikan tugas-tugasnya dalam mengelola kas. Salah satu teknologi 

komputer  yang di butuhkan yaitu untuk mendukung kelancaran suatu perusahaan 

serta membantu pimpinan dalam melihat perubahan posisi kas dalam satu periode 

tertentu yang dilihat dari pengelolahan danakas yang berkaitan dengan aktivitas 

operasi .  

Pencataan setiap transaksi yang terjadi di Radar Lampung yaitu setiap 

transaksi harus dilaporkan kepada pimpinan atau pihak-pihak yang terkait. 

Masalah yang dihadapi oleh Radar Lampung diantaranya pengelolaan data kas 

kecil, berupa pencatatan transaksi yang dilakukan disetiap  harinya serta, 

pencatatan transaksi yang belum terkomputerisasi sehingga menimbulkan dampak 

negatif yaitu data yang tersebar dalam buku besar mudah rusak dan hilang, selain 
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itu pencatatan secara manual rentan terhadap terjadinya kesalahan, sehingga 

pengelolaan data transaksi kurang efisien serta memperlambat proses pelaporan 

dan pencarian data. 

Dalam proses pencatatan dan penyimpanan data kas kecil Radar Lampung 

masih menggunakan lembar kerja spreadsheet, Meskipun hasilnya sudah cukup 

baik namun dalam pengerjaannya masih banyak kekurangan yaitu proses 

pencatatan, pencarian dan penyimpanan data yang dilakukan kurang maksimal, 

hal ini disebabkan ada nya redudansi data atau data yang sama, penginputan data 

yang sering terjadi kesalahan dan data kas kecil yang terpisah pisah antara yang 

satu dengan yang lain, sehingga mempersulit dan memperlambat proses kerja 

yang dilakukan dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses 

pencarian data tersebut. 

Perusahaan membutuhkan sistem baru untuk membantu dan memperbaiki 

sistem yang lama, agar proses yang dilakukan lebih akurat dan efektif. Maka 

dalam hal ini penulis membuat laporan yang berjudul “Sistem Informasi 

Akuntansi Dana Kas Kecil Menggunakan Metode Imprest pada Radar 

Lampung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis membuat 

rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana sistem yang berjalan pada kas kecil yang diterapkan di 

Radar Lampung? 

2. Bagaimana merancang sistem informasi kas kecil di Radar Lampung? 
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1.3  Batasan Masalah 

Luasnya ruang lingkup sistem informasi yang dilakukan, maka penulis membuat 

batasan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Pemasukan data kas kecil masuk berupa bukti pencairan dana kas kecil 

dan kas kecil keluar berupa data biaya-biaya operasional Radar 

Lampung 

2. Sistem hanya memberikan output berupa laporan penerimaan kas, 

laporan pengeluaran kas dan laporan buku kas.  

3. Sistem ini hanya bisa di buka di Radar Lampung 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk merancang sistem informasi kas kecil pada Radar Lampung yang akurat 

dan dapat dipercaya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

1. Menambah bahan referensi bagi mahasiswa & pihak–pihak yang 

memerlukan   informasi. 

2. Sebagai pembanding antara teori yang di dapat di dalam perkuliahan 

dengan fakta yang ada di lapangan. 

3. Sebagai tolak ukur bagi perguruan untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan dan keterampilan yang dimiliki para mahasiswa. 

4. Menjalin hubungan baik dengan perusahaan yang menampung 

mahasiswa untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan. 
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5. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan serta ketrampilan 

kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 

1.5.2 Bagi Mahasiswa 

1. Menerapkan dan mendapatkan gambaran nyata dari pengalaman dan 

pengamatan yang dilakukan dengan membandingkan teori-teori yang 

diperoleh penulis selama belajar dibangku kuliah untuk menambah 

pengetahuan mengenai sistem pada suatu perusahaan. 

2.  Dimana mahasiswa dapat menerapkan kemampuan keahlian yang 

dimiliki terutama dibagian mana mahasiswa tersebut ditempatkan. 

3.  Mengetahui secara langsung alur sebuah proses pelayanan jasa 

informasi dan pengelolaan keuangan di Radar Lampung. 

4.  Menambah pengetahuan dan keterampilan kerja sebagai pengalaman 

di dunia kerja yang dapat digunakan untuk menghadapi persaingan 

dunia kerja setelah lulus dari Universitas Teknokrat Indonesia. 

5. Guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan 

memperoleh gelar Ahli madya (Amd) di bidang Sistem Informasi 

Akuntansi. 

1.5.3  Bagi Perusahaan 

1. Memberikan sumbangan pikiran dan ide bagi perusahaan sebagai 

pertimbangan untuk  memperbaiki dan menyempurnakan sistem yang 

ada pada perusahaan. 

2. Dapat dijadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk 

membuat keputusan bagi Radar Lampung, khususnya mengenai 

sistem  dana kas kecil.   
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3. Sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan yaitu dengan 

ikut serta  dalam memajukan mutu dan kualitas pendidikan. 

4. Membantu sebagian pekerjaan staff karyawan walaupun tidak 

sepenuhnya. 

5. Dapat merekrut mahasiswa yang mempunyai pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan perusahaan tanpa mengeluarkan biaya 

banyak. 

 

1.6 Metode Pengumpulan Data  

Dalam penyusunan laporan akhir studi ini penulis memerlukan data dan 

informasi serta keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 

Perolehan data yang tepat serta pengolahan dan penyajian yang benar akan sangat 

membantu dalam proses penulisan. Dalam hal ini pengumpulan data, penulis 

menggunakan metode sebagai berikut: 

1.6.1    Wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada 

pegawai atau staff yang terkait terhadap masalah yang berkaitan dengan 

Dana kas kecil. 

1.6.2 Metode Pengamatan (Observation) 

Metode ini merupakan pengumpulan data dengan cara pengamatan 

langsung kepada perusahaan untuk mendapat gambaran perusahaan 

tentang bagaimana proses pelaksanaan sistem kas kecil pada Radar 

Lampung. 
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1.6.3 Metode Tinjauan Pustaka (Study literature) 

Metode ini dilakukan dengan mengutip atau mengumpulkan data secara 

teoritis dari buku-buku yang digunakan sebagai landasan penyusunan 

tugas akhir. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan ini dibagi menjadi lima bab, yaitu masing-masing bab 

terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metode 

pengumpulan data sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti serta konsep dasar sistem, konsep dasar informasi, 

pengertian kas kecil, metode pengembangan sistem, bagan alir dokumen 

(flowchart), diagram arus data (DFD), sistem basis data, sekilas tentang 

pemograman java, sekilas tentang pengenalan tentang MySQL. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran singkat Radar Lampung 

struktur organisasisi dan analisis permasalahan, Meliputi analisis terhadap 

masalah sistem yang sedang berjalan, analisis hasil solusinya, analisis 
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kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan, analisis kelayakan sistem yang 

diusulkan. Perancangan sistem berisikan model-model penyelesaian 

masalah sistem lama dengan membuat rancangan untuk sistem baru yang 

diusulkan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai implementasi analisa dan 

perancangan sistem serta algoritma yang diimplementasikan. Selain itu, 

pada bab ini juga dipaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, tahapan 

analisis, desain dan hasil tentang implementasinya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang telah didapat dari 

hasil pengamatan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


