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    BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Teknologi informasi adalah bidang pengelolaan teknologi yang  tidak 

terbatas pada hal-hal seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, 

perangkat keras komputer, bahasa program, dan data konstruksi. Teknologi 

informasi melakukan berbagai fungsi (TI Disiplin/Kompetensi) dari meng-instal 

aplikasi untuk merancang jaringan komputer dan database informasi. 

 PT Graha Sentramulya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

property yaitu sebagai pengembang perumahan (developer). Dunia peroperty saat 

ini masih menunjukkan perkembangan dan prospek yang cukup baik, hal ini 

didukung dengan maraknya dunia perbankan menyalurkan kredit konsumtif 

khususnya Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Dalam rangka menangkap peluang 

usaha yang masih terbuka lebar, PT Graha Sentramulya tergugah untuk 

mengembangkan pembangunan kota (Manajement PT Graha Sentramulya).  

 Dalam menjalankan kegiatan kredit kepemilikan rumah, pengolahan data 

kas kecil di PT ini pencatatanya masih manual. Dalam pencatatan manual sering 

kali terjadi salah pencatatan yang mengakibatkan selisih dana kas dan laporan kas 

tidak akurat. Penyebab selisih kas biasanya yaitu jumlah yang diterima atau yang 

dikeluarkan lebih besar atau lebih kecil dari pada jumlah yang seharusnya di catat, 

kesalahan pencatatan dalam jurnal. Sehingga perusahaan harus melakukan 

pengolahan kas kecil agar tidak mengganggu kelancaran operasional perusahaan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_keras_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_program
https://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi_perangkat_lunak
https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Database
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 Dalam menjalankan usaha PT Graha Sentramulya melakukan suatu 

pencatatan kas kecil, istilah kas kecil sering kali kita ketahui dalam kehidupan 

sehari-hari, sedangkan dalam laporan keuangan kas kecil merupakan akun yang 

khusus dipergunakan untuk menandai transaksi kecil dan rutin. Pengolahan kas 

tidak lepas dari transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam suatu 

perusahaan, dalam proses pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, 

yang diutamakan adalah proses pencataan dan dokumen pendukungnya. 

Pencatatan transaksi yang belum dilakukan secara baik akan menimbulkan 

kelemahan yang mengakibatkan nilai laporan penerimaan dan pengeluaran kas 

tidak tepat waktu, tidak akurat, dan tidak relevan. 

 Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul “Sistem Informasi 

Akuntansi Pengolahan Kas Kecil Pada PT Graha Sentramulya”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis menentukan 

permasalahannya yaitu: “Bagaimana membuat sistem informasi akuntansi kas 

kecil agar bendahara tidak melakukan salah pencatatan kas?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis membatasi masalah hanya 

pada sistem informasi akuntansi kas kecil. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini antara 

lain: 

1. Untuk mengkaji, mengetahui dan memperdalam  tentang pengolahaan 

kas kecil di PT Graha Sentramulya. 

2. Untuk memberikan alternatif pengolahaan kas kecil, dalam sistem 

informasi akuntansi kas kecil yang lebih efektif, efisien dan akurat. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Untuk memperdalam wawasan penulis mengenai sistem informasi 

akuntansi kas kecil yang baik dan memberikan alternatif dalam 

pencatatan kas kecil sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam 

pencatatan. 

2. Bagi perusahaan  

Penulisan ini berguna bagi instansi sebagai bahan pertimbangan dalam 

membantu instansi mengatasi masalah. 

3. Bagi pembaca 

Dapat memberi informasi sebagai bahan mengenai sistem informasi 

akuntansi pengolahan kas kecil dikembangkan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

1. Wawancara 

   Wawancara yaitu menyimpulkan data atau informasi melalui wawancara 

atau tanya jawab kepada pihak yang ditunjuk oleh manager untuk 

memberikan informasi atau keterangan serta data yang diperlukan masih 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam metode ini penulis 

mengadakan wawancara langsung dengan bendahara. 

2. Pengamatan (observation) 

   Observation yaitu pengumpulan data dengan cara meninjau langsung ke 

objek yang dituju sebagai sumber data dan informasi yang akurat yang tidak 

diperoleh melalui wawancara atau interview. Dalam metode ini penulis 

mengadakan pengamatan langsung tentang bagaimana pencatatan data kas 

kecil pada PT Graha Sentramulya. 

3. Tinjauan Pustaka(Library Research) 

   Metode ini merupakan metode pengumbulan data yang dilakukan dengan 

cara membaca, mengintip, mengumpulkan data melalui sumber-sumber 

bacaan yang terkait dengan tugas akhir yang berhubungan dengan 

pengolahan sistem informasi akuntansi pengolahan kas kecil pada PT Graha 

Sentramulya. 

4. Dokumentasi (Documentation) 

   Pengumpulan data-data berupa laporan pemasukan dan pengeluaran kas 

kecil yang dibutuhkan sesuai dengan sistem yang akan di analisa. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan ini menggunakan sistematika yang dapat memberikan 

gambaran tentang laporan dan susunan mengenai hubungan antara bab yang satu 

dengan bab yang lain sebagai gambaran singkat laporan ini, penulis akan 

mengulas beberapa hal dan yang akan menjadi sistematika penulisan laporan ini 

adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang pengertian aplikasi, pengertian pengolahan data, 

pengertian kas kecil, Diagram Arus Data (DFD), Data Flow Diagram Context 

(Context Diagram), simbol-simbol arus data, bagan alir, Entity Relationship 

Diagram. 

BAB III ANALISIS DATA PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum PT Graha Sentramulya seperti 

sejarah berdirinya PT Graha Sentramulya, visi dan misi PT Graha Sentramulya, 

struktur organisasi, penjelasannya serta data yang diperlukan untuk memcahkan 

masalah-masalah yang di hadapi berkaitan dengan kegiatan penelitian dan 

penguraian tentang analisis terdapat masalah yang terdapat di kasus yang sedang 

diteliti. Meliputi analisis terhadap masalah sistem yang sedang berjalan, analisis 
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hasil solusinya, analisis kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan analisis 

kelayakan sistem yang dibutuhkan. Perancangan sistem berisikan model-model 

penyelesaian masalah sistem lama dengan membuat rancangan untuk sistem yang 

diusulkan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan tentang uraian mengenai Sistem Informasi Akuntansi Kas Kecil 

pada PT Graha Sentramulya, menjelaskan implementasi dari modul dan kelas 

(relasinya) serta memaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, tahap analisa, 

desain, hasil testing dan implementasinya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan simpulan yang didapat dari penulisan laporan tugas akhir studi dan 

saran-saran yang bersifat membangun. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  


