
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi pada 

saat ini telah membawa manfaat yang sangat penting bagi kemajuan 

kehidupan manusia. Berbagai macam kegiatan manusia yang sebelumnya 

dikerjakan oleh manusia itu sendiri dengan menggunakan tenaga mereka, kini 

digantikan oleh perangkat mesin otomatis, dalam hal ini dapat diartikan 

menyusun suatu sistem baru atau mengganti sistem yang lama secara 

keseluruhan atau bertahap, atau memperbaiki sistem yang sudah ada salah 

satu sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan adalah sistem 

pengeluaran kas. Sistem ini menangani pengeluaran kas secara rutin pada 

sebuah perusahaan. 

Sistem pengeluaran kas merupakan aspek terpenting dalam sistem 

informasi akuntansi suatu perusahaan. Sistem pengendalian intern 

menyarankan tindakan yang harus di ambil oleh manajemen untuk mengatur 

dan menggerakkan aktivitas yang terdapat di perusahaan terutama aktivitas 

pengeluaran kas. Setiap aktivitas perusahaan terutama yang berkaitan dengan  

pengeluaran kas perlu dikelola dengan baik dan dengan perencanaan yang 

matang (Yahya, 2012). 

Pengeluaran kas memproses pembayaran berbagai kewajiban yang timbul 

dari sistem pembelian. Penerapan sistem pengeluaran kas pada perusahaan 

sangatlah penting, mengingat kas adalah aset yang mudah berubah 
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dibandingkan dengan aset lain, sehingga kas merupakan alat pembayaran 

yang bebas dan selalu siap sedia untuk digunakan. Dalam metode pengisian 

kas kecil terdiri dari dua metode yaitu Metode Imprest Fund adalah metode 

pembukuan kas kecil dimana jumlah rekening kas kecil selalu tetap, 

sedangkan metode Fluctuating System dalam sistem ini dana kas kecil tidak 

ditetapkan sejumlah tertentu sehingga saldonya bervariasi dari waktu ke 

waktu. Dalam pengeluaran kas ini menggunakan metode Imprest fund system 

(Amroni, 2015). 

Imprest fund system merupakan penyelenggaraan dana pengeluaran kas 

kecil yang dilakukan sebagai pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan 

cek dan dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil, pengeluaran  dana  

kas  kecil ini tidak  dicatat  dalam  jurnal  (sehingga tidak mengkredit 

rekening dana kas kecil) sehingga pengisian kembali dana kas kecil dilakukan 

sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil 

dan pengisian kembali dana kas kecil ini dilakukan dengan cek dan dicatat 

dengan mendebit rekening biaya dan mengkredit rekening kas 

(Horngren(2008) 

Pengelolaan pengeluaran perusahan dalam menggunakan metode Imprest 

fund system karena pada waktu yang telah ditetapkan, bila dana kas kecil 

sudah hampir habis baru dilakukan pembukuan berdasarkan bukti-bukti 

pengeluaran, kemudian pemegang kas kecil mengajukan pembentukan dana 

kas kecil kepada bendahara kas yang besarnya sesuai dengan pembukuan dan 

bukti-bukti pengeluaran, sehingga dana kas kecil tetap dalam jumlah semula. 
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Seperti halnya pada penelitian Amroni (2015) meneliti tentang 

Pengembangan Sistem Pencatatan Pengeluaran  Dana Kas Kecil Metode 

Imprest Fund System Berbasis Komputer Di STMIK CIC Cirebon, Aplikasi 

ini menghasilkan laporan berupa Register Kas Keluar, Rekapitulasi 

Pengeluaran Dana Kas Kecil, dan Jurnal Umum, dan  dapat menangani 

aktifitas pencatatan pengeluaran dana kas kecil dengan metode imprest fund 

system secara terkomputerisasi. 

PT BTPN Syariahmemiliki total aset 144,1 triliun, total dana pihak ketiga 

85,5 triliun, dan total dana pinjaman dan piutang sebesar 65,8 triliun. 

Kegunaan aset tersebut salah satunya untuk mengelola data pengeluaran pada 

wisma PT BTPN yang penggunaan biaya atau saldonya digunakan untuk satu 

bulan pengelolaan dengan kas sebesar Rp. 5.000.000,00 penggunaan dana 

tersebut untuk kebutuhan wisma dan karyawan PT BPTN memiliki wisma 

dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini : 

Tabel 1.1 WismaPT BTPN Syariah 

No Nama Wisma Daerah 

1 Wisma BL 1 Kemiling Bandar Lampung 

2 Wisma BL 2 Rajabasa Bandar Lampung 

3 Wisma BL 3 Sukarame Bandar Lampung 

4 Wisma BL 4 Pahoman Bandar Lampung 

5 Wisma BL 5 Kedaton Bandar Lampung 

6 Wisma BL 6 Waykandis  Bandar Lampung 

7 Wisma BL 7 Antasari Bandar Lampung 

8 Wisma LS 1 Panjang Bandar Lampung 

9 Wisma LS 2  Kalianda Lampung Selatan 

10 Wisma LS 3 Sudomulyo Lampung Selatan 
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11 Wisma LS 4 Tarahan Lampung Selatan 

12 Wisma LS 5 Tanjung Bintang Lampung Selatan 

13 Wisma LT 1 Anak Ratu Lampung Tengah 

14 Wisma LT 2 Bandar Jaya Lampung Tengah 

15 Wisma LT 3 Gunung Sugih Lampung Tengah 

16 Wisma LTT 1 Sukadana Lampung Timur 

17 Wisma LTT 2 Jabung Lampung Timur 

18 Wisma M 1 Yosumulyo Metro 

19 Wisma M 2 Purwosari Metro 

20 Wisma LB 1 Gunung Sugih Lampung Barat 

21 Wisma LB 2 Negri Ratu Lampung Barat 

Sumber : BTPN Syariah (2012). 

Pada pengolahan data pengeluaran oprasional wisma pada PT BTPN 

Syariah masih dilakukan secara manual yaitu dicatat kedalam buku besar dan 

ditulis sesuai dengan bukti transaksi (nota), sehingga sering terjadi kesalahan 

dalam pencatatan dan perhitungan, sering kehilangan data, tidak adanya 

informasi jika terjadi kesamaan data, serta tidak adanya laporan pengeluaran 

perpriode sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Akibat tidak 

adanya pengelolaan pengeluaran wisma maka akan terjadi kecurangan dalam 

pengeluaran saldo kas, pengaruhnya bank akan mengalami kerugian dalam 

pemberian dana pengeluaran oprasional wisma, serta bank akan mengalami 

penutupan bank. 

Alternatif dari masalah diatas, maka penting membuat sistem informasi 

akuntansi pendapatan dan pengeluaran oprasional wisma untuk 

mempermudah bagian admin dalam mengelola data wisma dan 

mengahasilkan laporan pengeluaran yang sesuai dengan keinginan 

Tabel 1.1 WismaPT BTPN Syariah (Lanjutan) 
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perusahaan, sehingga akan dibuat aplikasi secara online yang akan dibangun 

dengan aplikasi dreamwever dan MySQL sebagai database, sehingga 

Berdasarkan kebutuhan perusahaan maka penulis memilih judul “Sistem 

Informasi Akuntansi Pengeluaran Operasional Wisma (Study Kasus : 

PT BTPN Syariah)”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana menganalisis pengeluaranoperasional wisma dengan 

menggunakan metode Imprest fund ? 

2. Bagaimana merancang sistem pengeluaran operasional wisma dengan 

menggunakan metode Imprest fund ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini, 

agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang, yaitu : 

1. Menggunakan metode Imprest fund  

2. Hanya membahas pengeluaran kas yaitu menentukan kas keluar, dengan 

pengeluaran yang dilakukan oleh karyawan. 

 

1.4. TujuanPenelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah: 
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1. Untuk mengetahui analisa pengeluaran oprasional wisma dengan 

menggunakan metode Imprest fund sehingga menghasilkan data 

pengeluaran sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

2. Untuk mengetahui perancangan sistem pengeluaran wisma dengan 

menggunakan metode Imprest fund sehingga dapat mengeatahui hasil dari 

sistem pengeluaran.  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

   Penulis mampu mengaplikasikan ilmu yang selama ini diperoleh selama 

mengikuti pendidikan S1 di Universitas Teknokrat Indonesia dengan 

membuat sistem informasi akuntansi pengeluaran oprasional wisma dengan 

menggunakan metode Imprest fund sebagai metode pembukuan kas kecil. 

2.  Bagi Perusahaan 

   Sistem informasi pengeluaran oprasional wisma yang dibuat mampu 

mengubah sistem manual menjadi komputerisasi, dan diharapkan mampu 

mempermudah pengolahan dan penyimpanan data peangeluaran sehingga 

mengahasilkan laporan sesuai dengan yang dibutuhkan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  
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Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori dasar yang mendukung 

pembahasan yaitu definisi tentang Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran 

Operasional Wisma, Waterfall, UML, Dreamwever, dan MySQL. Materi yang 

diambil dapat merupakan pengertian dasar teori dari masalah yang sedang dikaji 

dan disusun sendiri oleh penulis sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahasan tentang rancangan sistem terhadap masalah 

penentuan tenaga kerja, Metodologi penelitian, Waterfall, flowchart sistem yang 

berjalan, dan jadwal penelitian. 

BAB IV PERNANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi pembahasan tentang perancangan sistem yang dibuat UML 

dan form rancangan sistem. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil implementasi sistem yang dibuat. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan simpulan dan saran dari laporan yang penulis buat. 

Simpulan dan saran dinyatakan secara terpisah.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 


