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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Pada umumnya konsep dasar akuntansi diharapkan dapat menjadi 

pedoman yang efektif dalam menyusun laporan keuangan karena konsep dasar 

merupakan landasan untuk menyusun standar akuntansi yang akan di terapkan 

dalam suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan pengeluaran kecil mungkin 

sering terjadi sehingga totalnya cukup besar. Pengeluaran semacam itu perlu 

dikendalikan, maka dari itu dibentuk dana kas khusus yang disebut kas kecil.  Di 

dalam pengolahan kas kecil perlu perlakuan akuntansi yang benar, sehingga dapat 

diperoleh informasi yang layak dan dapat di percaya, selanjutnya akan berguna 

untuk membantu pihak – pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan 

yang tepat. 

 Pada dasarnya sebuah perusahaan telah memiliki ketentuan atas 

akuntansinya sendiri. Ketentuan-ketentuan tersebut mungkin saja tidak sama 

dengan ketentuan perusahaan lain yang sejenis. Pt Elendra Tour and Travel 

merupakan agen penjualan tiket pesawat dan tour perjalanan wisata. Pada Pt 

Elendra Tour and Travel cukup banyak transaksi yang dilakukan dengan 

melibatkan kas kecil, seperti biaya makan minum, biaya perlengkapan, biaya 

keperluan kantor, serta biaya-biaya lainnya yang pembayarannya hanya bisa 

dilakukan melalui dana  kas kecil. 

 Pt Elendra Tour and Travel menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan 

atas kas kecil dengan menggunakan metode pencatatan sistem dana tetap (imprest 

fund system). Pt Elendra Tour and Travel memilih untuk menerapkan sistem dana 
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tetap karena menghasilkan beberapa keuntungan bagi pihak perusahaan yaitu 

untuk mempermudah pengawasan, perhitungan dan pertanggung jawaban 

(accountabilities). Berdasarkan penerapan sistem dan prosedur pengelolahan kas 

kecil menggunakan metode tetap (imprest fund) pada Pt Elendra Tour and Travel 

diharapkan dapat memberikan gambaran perusahaan tentang sistem dan prosedur 

pengolahan kas kecil dengan baik yang sesuai dengan Standar Akuntansi atas kas 

kecil. Dari Uraian di atas yang telah dikemukakan, masalah yang ada pada Pt 

Elendra Tour and Travel yaitu belum adanya sistem yang menggunakan database 

untuk menghitung dana kas kecil yang menggunakan metode tetap sekaligus 

mencetak laporan kas kecil yang bisa memudahkan karyawan bagian keuangan 

dalam menyusun laporan keuangan. 

 Aplikasi yang akan dikembangkan pada Pt Elendra Tout and Travel 

berupa pencatatan dana kas kecil yang menggunakan metode tetap yang prosesnya 

melakukan inputan data yang hanya berkaitan dengan kas kecil, baik berupa kas 

masukan atau kas keluaran dan akan menghasilkan output berupa laporan kas 

masuk dan laporan kas keluar yang akan dapat diakumulasikan pada akhir 

periode. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

laporan tugas akhir ini adalah bagaimana mengembangkan aplikasi pengolahan 

dana kas kecil dengan menerapkan metode imprest fund pada Pt Elendra Tour and 

Travel? 

1.3. Batasan Masalah 

 Batasan masalahan dalam laporan tugas akhir ini adalah : 
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1. Aplikasi yang akan dikembangkan hanya membahas tentang penginputan 

data pemasukan dana kas kecil dan pengeluaran dana kas kecil. 

2. Informasi yang dihasilkan berupa laporan yang berkaitan dengan  

penerimaan dana kas kecil dan pengeluaran dana  kas kecil. 

1.4. Tujuan Laporan Akhir Studi 

Tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini adalah untuk 

mengembangkan aplikasi pengolahan dana kas kecil dengan menerapkan metode 

imprest fund pada Pt Elendra Tour and Travel. 

1.5. Manfaat Laporan Akhir Studi 

 Manfaat laporan akhir studi  ini adalah  sebagai berikut : 

1. Dapat membantu memudahkan dalam pengelolaan laporan dana kas kecil 

menggunakan metode tetap bagi Pt Elendra Tour and Travel. 

2. Memudahkan kasir kas kecil dalam input data transaksi yang terjadi pada 

kas kecil. 

3. Aplikasi yang ada akan lebih efektif dari sistem pencatatn manual yang 

berjalan sebelumnya. 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam memperoleh data dan informasi metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan data yang 

diperlukan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. Pada metode ini, 

penulis akan mewawancarai pimpinan Pt Elebdra Tour and Travel. 
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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. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan akhir ini dibuat 

dalam bentuk laporan penulisan yang sistematis dengan urutan penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data 

dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara rinci, 

berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan dengan  

 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menguraikan Gambaran Umum Perusahaan yang berisi tentang Sejarah 

Singkat Perusahaan, Visi dan Misi Perusahaan, Struktur Organisasi, 

Uraian Kerja, serta Data yang Digunakan untuk memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan kegiatan penelitian,  meliputi analisis masalah 

sistem yang sedang berjalan, analisis hasil solusinya, analisis kebutuhan 

terhadap sistem yang diusulkan, analisis kelayakan sistem yang diusulkan 
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serta perancangan sistem yang berisikan model-model penyelesaian 

masalah sistem lama dengan membuat rancangan untuk sistem baru yang 

diusulkan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan materi pembahasan yang berisi tentang pembahasan 

secara fokus sesuai dengan objek yang diteliti, sehingga mengetahui akar 

permasalan yang terjadi, dimana nantinya dirancang program komputer 

untuk menyelesaikan permasalahan dalam tugas akhir. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab V merupakan simpulan dan saran yang berisi tentang hasil 

pebahasan dan saran dari  penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisikan daftar referensi yang menjadi acuan bagi penulis 

dalam penulisan tugas akhir. 

LAMPIRAN 

Lampiran berisikan data-data pendukung dalam tugas akhir. 

 


