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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong manusia untuk

hidup secara lebih praktis dan mudah, segala kemudahan ingin dicapai untuk

dapat menemukan kepuasan pada setiap tindakan dalam segala bidang. Salah satu

diantaranya yang dinamakan sistem. Sistem menurut (Mulyadi 2013) adalah

sekelompok unsur yang erat hubungan satu dengan yang lainnya, sehingga dengan

ada sistem dan prosedur tersebut tujuan perusahaan dapat tercapai. Sistem

informasi akuntansi menurut (Mulyadi 2013) adalah organisasi formulir, catatan,

dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan

perusahaan.

Hotel Nirwana yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta No.88 Bay

Pass Bandar Lampung, merupakan suatu perusahaan yang menyediakan jasa

penginapan bagi seseorang ataupun sekelompok orang yang hendak istirahat

dalam kegiatan berpergian dengan jarak yang sangat jauh ataupun dalam hal

kegiatan liburan. Pengunjung Hotel Nirwana dalam  satu bulan mencapai ± 300

orang, dengan kisaran perhari pengunjung Hotel Nirwana ± 10 orang. Dalam satu

bulan pendapatan sewa kamar hotel mencapai ± 42 juta dan biaya-biaya yang

dikeluarkan untuk oprasional hotel dalam satu bulan mencapai ± 20 juta untuk

membiayayai gaji karyawan, membayar pajak bulanan, membayar biaya listrik,

biaya telpon dan perlengkapan hotel.

Proses pencatatan pengeluaran dan penerimaan kas pada Hotel Nirwana

dioperasikan oleh bagian kasir dengan mencatat semua transaksi penjualan sewa

kamar dan transaksi pembelian barang ke dalam buku hotel selanjutnya bagian

penggajian merekap dan mengitung gaji karyawan kedalam buku gaji karyawan

dan selanjutnya bagian kasir menerima buku gaji karyawan. Dalam hal ini sering

terjadi kesalahan dalam perhitungan pembuatan laporan Rugi/Laba perusahaan,
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sering kehilangan nota-nota pembelian barang, sering terjadi duplikasi dalam

pencatatan data pengeluaran kas dan proses pengolahan data penerimaan dan

pengeluaran kas membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam.

Berdasarkan latar belakang di atas diperlukan suatu sistem

terkomputerisasi untuk membantu proses pencatatan dan perhitungan pengolahan

data penerimaan dan pengeluaran kas sehingga dapat mempermudah,

mempercepat, menghindari kesalahan perhitungan dan menghindari proses

duplikasi pencatatan data. Berdasarkan uraian di atas maka penulis perlu

melalukan penelitian dengan judul “Perancanan Sistem Informasi Akuntansi

Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Studi Kasus Pada Hotel Nirwna)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis

merumuskan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem yang dapat menghindari kesalahan dalam proses

perhitugan penerimaan dan pengeluaran kas

2. Menghidari proses duplikasi pencatatan atas penerimaan dan

pengeluaran kas

3. Sistem dapat mempercepat proses perhitungan penerimaan dan

pengeluaran kas

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang diambil oleh penulis adalah :

Aplikasi yang di bangun hanya sebatas pengeluaran kas, penerimaan kas dan

laporan laba rugi perusahaan.
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menghasilkan sistem informasi akuntansi penerimaan dan

pengeluaran yang akurat

2. Untuk merncang sistem informasi akuntansi yang dapat mengatasi

kecurangan akibat dupikasi data

3. Menghasilkan sistem informasi akuntansi penerimaan dan

pengeluaran kas yang dapat menyajikan laporan-laporan yang akurat,

relevan, tepat waktu dan dapat dipahami

1.5 Manfaat Peneitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan, sebagai media perkembangan ilmu

pengetahuan melalui penelitian yang dijalankan dapat ditemukan

sesuatu yang baru ataupun penyempurnaan pengetahuan yang sudah

ada.

2. Bagi Peneliti, untuk memperluas wawasan peneliti di bidang

akuntansi mengenai proses penerimaan dan pengeluaran kas

3. Bagi Perusahaan, Mempermudah karyawwan pada bagian kasir,

penggajian dan keuangan dalam melakukan proses penerimaan dan

pengeluaran kas


