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1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan dalam persaingan bisnisnya harus mampu mengikuti

perkembangan teknologi untuk kemajuan perusahaannya. Penggunaan teknologi

di bidang informasi akan menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan efisien.

Sistem Informasi Akuntansi memegang fungsi dan peranan yang sangat penting

bagi perusahaan. Sebuah teknologi komputer sangat membantu dalam

mengembangkan aktivitas setiap pekerjaan dari yang sederhana sampai dengan

pekerjan-pekerjaan yang besar atau kompleks dengan berbagai aplikasi yang telah

menggunakan sistem-sistem informasi berbasis komputer. Penggunaan aplikasi ini

jelas sangat mendukung peningkatan kualitas kerja dan kualitas pelayanan untuk

mencapai tujuan sesuai dengan bidang usahanya masing-masing (Harjunawati,

2016).

Setiap perusahaan dituntut untuk menerapkan sistem akuntansi yang sesuai

dengan kondisi masing-masing perusahaan salah satu sistem yang digunakan oleh

perusahaan adalah sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.

“Penerimaan kas   perusahaan berasal dari dua sumber utama yaitu penerimaan

kas dari penjualan  tunai dan penerimaan kas dari penagihan piutang” (Marshall

B.Romney, 2016).

PT Sena Jaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang

House Hold Care yaitu bergerak dibidang distribusi produk bahan kebersihan

rumah tangga seperti deterjen, pewangi pakaian, dan pengharum ruangan.
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PT Sena Jaya memiliki tiga bagian, yaitu bagian penjualan, bagian

keuangan dan bagian gudang. Setiap bagian memiliki tugasnya masing-masing.

Khusunya pada bagian keuangan, aktivitas utama yang dilakukan yaitu mencatat

transaksi penerimaan kas seperti nota penjualan, kwitansi penerimaan pembayaran

piutang, dan pengeluaran kas berisi nota yang berkaitan dengan bukti pembayaran

yang dilakukan oleh perusahaan, selanjutnya merekap seluruh transaksi

penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan spreadsheet dan juga membuat

laporan bulanan untuk diserahkan ke kepala bagian keuangan.

Dalam aktivitas yang terjadi pada bagian keuangan tersebut, terdapat

beberapa masalah. Permasalahan yang pertama yaitu kendala pada penginputan

data penerimaan dan pengeluaran kas sering terjadi kesalahan dalam penginputan

data yang sama yang terjadi berkali-kali dalam per-periode, sehingga data yang

sama tersimpan tanpa adanya notifikasi kerangkapan data yang mengakibatkan

selisih dalam pencatatan keuangan perusahaan.

Permasalahan yang kedua yaitu dari segi penjualan kredit dan juga segi

pembelian kredit sering terjadi keterlambatan pembayaran yang dilakukan baik

dari konsumen maupun dari perusahaan membayar ke supplier yang

mengakibatkan terkena denda dikarenakan belum adanya notifikasi yang

memberikan waktu jatuh tempo pembayaran.

kemudian juga belum adanya keamanan data dikarenakan dalam

menggunakan spreadsheet tidak adanya pembatasan hak akses yang

mengakibatkan data tersebut dapat diketahui oleh pihak luar dan rentan tindak

manipulasi data, dan apabila hardware mengalami kerusakan data perusahaan
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rentan hilang. Hingga saat ini belum adanya laporan perperiode yang tersusun

secara otomatis karena untuk pembuatan laporan penerimaan dan pengeluaran kas

masih harus memeriksa secara satu per satu berkas yang ada.

Selain permasalahan diatas, perusahaan belum memiliki suatu sistem yang

dapat memberikan akses bagi kepala bagian keuangan untuk melakukan

monitoring dari luar daerah terhadap kinerja pengolahan data penerimaan dan

pengeluaran kas pada perusahaan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka PT Sena Jaya memerlukan

suatu sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dengan

menggunakan website yang dapat membantu dan meringankan pekerjaan dalam

menginputkan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, mengingatkan kepada

konsumen dalam tempo pembayaran piutang dan hutang perusahaan terhadap

supplier, pembuatan laporan per periode, memudahkan kepala bagian akuntansi

untuk memonitoring laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas

perusahaan dari luar daerah. Maka penelitian yang diusulkan yaitu “Perancangan

Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Berbasis

Web (Studi Kasus : PT Sena Jaya)”.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :

a. Bagaimana mempermudah proses pengolahan data penerimaan kas dan

pengeluaran kas dengan memberikan notifikasi kerangkapan data pada

proses penginputan ?

b. Bagaimana cara melakukan suatu perancangan sistem baru dengan

memberikan notifikasi waktu jatuh tempo pembayaran kredit ?

c. Bagaimana cara melakukan suatu perancangan sistem baru dengan

memberikan pembatasan hak akses ?

d. Bagaimana mempermudah proses pembuatan laporan per-periode terkait

laporan pengolahan data kas masuk dan kas keluar pada perusahaan ?

e. Bagaimana meningkatkan efektifitas bagi kepala bagian keuangan dalam

melakukan pemantauan proses pengolahan data kas masuk dan kas keluar

yang ada pada perusahaan dari luar daerah?

f. Bagaimana melakukan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi

Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Berbasis Web (Studi Kasus : PT Sena

Jaya) ?

1.3. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah diatas, untuk mencegah terjadinya perluasan

pembahasan masalah maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :
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a. Pembahasan hanya membahas proses penerimaan dan pengeluaran kas yang

didapat dari transaksi penjualan tunai dan kredit, transaksi pembelian tunai

dan kredit, pembayaran beban-beban, penerimaan piutang, dan pembayaran

hutang.

b. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran kas ini hanya

memberikan notifikasi terhadap hutang dan piutang yang dimiliki

perusahaan, serta memberikan laporan berupa jurnal khusus dan buku besar.

c. Perancangan sistem ini hanya ditujukan kepada admin keuangan dan kepala

bagian keuangan.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Untuk membangun sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran

kas yang dapat mempermudah proses penginputan data transaksi penerimaan dan

pengeluaran kas dengan memberikan notifikasi kerangkapan data, mampu

memberikan notifikasi pembayaran kredit,  memberikan hak akses,  dan

mempermudah membuat laporan bulanan, serta dapat mempermudah kinerja

kepala bagian keuangan dalam memonitoring transaksi penerimaan dan

pengeluaran kas perusahaan dengan membangun Sistem Informasi Akuntansi

Penerimaan dan Pengeluaran Kas Berbasis Web.
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1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Untuk Perusahaan :

a. Mengatasi permasalahan pada bagian keuangan sehingga dapat

mengurangi kesalahan dalam penginputan, mempermudah dan lebih

efisien dalam membuat laporan bulanan.

b. Memberikan kemudahan kepada kepala bagian keuangan untuk

memonitoring transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

c. Mencegah terjadinya manipulasi data karena tidak adanya pembatasan

hak akses

2. Untuk Penulis :

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam penerapan teori-

teori yang telah diperoleh.

b. Membandingkan teori-teori dan metode yang digunakan pada suatu

sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas.

1.6. Metode Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan

penelitian skripsi menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan bagian admin

keuangan PT Sena Jaya yang bersangkutan mengenai data-data yang
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dibutuhkan dalam penulisan laporan ini, hasil wawancara disajikan dalam

lampiran.

b. Pengamatan (Observation)

Penulis melakukan pengamatan langsung dan mencatat secara sistematika

terhadap unsur-unsur yang diamati dalam kegiatan yang alur dilakukan

untuk mendukung pengembangan sistem dalam penulisan laporan ini.

c. Dokumentasi (Documentation)

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan

membaca dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan untuk

mengambil sebuah kesimpulan untuk pengembangan selanjutnya, contoh

dokumen yang diperoleh adalah contoh laporan terkait data lampiran

keuangan yang ada pada PT Sena Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


