
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang  

        Perkembangan teknologi informasi dalam terakhir ini makin pesat, sesuai 

dengan pertumbuhan kemajuan. Dilihat dari kecenderungan yang mengemuka, 

besar sekali kaitan antara tugas kerja dengan tuntutan ingin memiliki, ingin 

mendapatkan dan memanfaatkan teknologi yang ada, terutama dibidang  

information technology.  Kebutuhan akan informasi yang berkualitas, menjadi 

kerja yang tidak dapat dari berbagai sektor, hal ini tidak akan diperoleh jika 

pengolahan data pada suatu instansi pemerintah masih menggunakan sistem 

manual, dimana arus informasi data akan semakin bertambah. 

Pada masa sekarang  ini pengusaha berlomba-lomba membangun usaha di 

segala bidang ekonomi. Dimana banyak sekali pengusahan berinisiatif untuk 

usaha perdagangan. Berdasarkan hal tersebut, maka telah berkembang usaha-

usaha dagang di masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan masyakarat. 

Salah satunya Toko Aisyah merupakan salah satu UMKM (Usaha Mikro Kecil 

dan  Menengah) yang bergerak dibidang penjualan barang dagang, yang menjual 

keperluan rumah tangga seperti sembako, makan ringan dan lain lainya. Toko 

Aisyah beralamatkan Jl. Alimudin Umar Campang Raya Bandar Lampung. 

Dalam melakukan setiap transaksi khususnya dalam penjualan barang 

tentunya membutuhkan suatu hasil laporan sebagai informasi yang akan di 

berikan kepada pemilik toko, dimana untuk mengetahui pencapaian rekap data 

penjualan yang telah ditentukan. Permasalahan yang terjadi pada toko aisyah 

yakni proses pencatatan setiap transaksi yang masih manual menggunakan buku 



2 

 

dan kakulator sebaga alat bantunya, dimana pegawai harus melihat data-data 

sebelumnya seperti mencatat transaksi penjualan dan  harus mencari data akan 

direkap, terkadang sering terjadi kesalahan dalam pencatatan harga penjualan 

sehingga tidak sesuai perhitungan jumlah barang dagang, sehingga proses 

pengolahan data penjualan yang dilakukan tesebut menyebabkan rekap penjualan 

membutuhkan waktu yang lama 

Melihat penjelasan tersebut di atas, maka toko diharuskan memiliki sistem 

pengelolaan kas yang tertera sedemikian rupa sehingga keberadaan kas dapat 

diperhatikan. Untuk mengukur dan melaporkan kas yang merupakan hasil dari 

kegiatan transaksi. Pemilik perlu memliki alat pendukung untuk mengadakan 

pengawasan dalam rangka mengetahui kemajuan yang telah dicapai pada toko, 

disini sistem pengendalian internal adalah hal yang penting dan sangat berperan 

terhadap pengendalian di toko, baik yang menyangkut penerimaan dan 

pengeluaran kas. Maka pihak pemilik akan mendapatkan informasi menangai arus 

kas yang akurat dan terpercaya.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dialami Toko tersebut, 

penulis memilih judul “ Sistem Pengendalian Internal Arus Kas ( Studi Kasus: 

Toko Aisyah)”. 
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1.2.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan suatu 

permasalahan yang akan menjadikan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana menangani pengolahan data-data penerimaan, pengeluaran dan 

laporan arus kas pada Toko Aisyah? 

2. Bagaimana melakukan pencarian data-data penerimaan, pengeluaran dan  

laporan arus Kas dengan mudah tanpa proses waktu yang lama? 

 

1.3. Batasan Masalah  

 

Penulis membatasi permasalahan dalam laporan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Input-an dibatasi dengan peng-input-an data kas masuk, kas keluar dan 

data yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan arus kas pada Toko 

Aisyah. 

2. Output yang dihasilkan berupa laporan arus kas pada Toko Aisyah. 

3. Sistem ini hanya membahas arus kas pada Toko Aisyah.  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai didalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk merancang sistem informasi arus kas pada Toko Aisyah mudah di 

mengerti. 
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2. Memperoleh gambaran mengenai penerimaan, pengeluaran dan laporan 

arus kas yang sedang berjalan pada Toko Aisyah untuk diaplikasikan 

dalam pembuatan sistem. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian Proposal Skripsi ini adalah : 

1. Memberikan kemudahan bagi admin/pegawai toko mengelola data arus 

kas pada Toko Aisyah. 

2. Menerapkan sistem infromasi arus kas pada Toko Aisyah. 


