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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  informasi  akuntansi

merupakan  suatu  sistem  yang  terstruktur  dalam  unit  usaha  bisnis  untuk

membantu pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari dan untuk

menghasilkan  informasi  -  informasi  akuntansi  yang  diperlukan  oleh

manajemen  dan  pihak-pihak  yang  terkait  lainnya  sehubungan  dengan

pengambilan keputusan dan kebijakan- kebijakan lainnya. 

Menurut Fauziah Khairunisa pada penelitiannya yang berjudul “Analisis

dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Pada Bengkel

Intan  Mulia  Motor”  adalah  perancangan  sistem informasi  akuntansi  dapat

meningkatkan  kinerja  karyawan  bengkel  intan  mulia  motor  menjadi  lebih

efisien  dalam mengolah  data  informasi  yang  di  dapat  dari  transaksi  yang

terjadi pada saat proses penerimaan itu terjadi. Sedangkan menurut Titi Widya

Ningsih  dengan  judul  “Sistem  Informasi  Akuntansi  Penerimaan  Kas  dan

Pengeluaran Kas pada Hotel Bukit Asri Semarang” adalah sistem akuntansi

penerimaan  dan  pengeluaran  kas  yang  dirancang  dapat  memudahkan

pekerjaan karyawan dan juga dapat menghasilkan informasi – informasi yang

dibutuhan oleh manajemen secara cepat dalam penyampaian data, tepat waktu



2

dalam pelaporan.  Laporan yang dihasilkan mudah di  pahami leh pengguna

sistem lebih eficien dan ekonomis dengan menghmenat baiaya opeasional dari

transaksi  secara  manual  sekarang  menjadi  terkomputerisasisehingga  dapat

membantu  dalam  pegelolaan  data  dan  pendengambilan  keputusan  dalam

pengembangan usaha. 

Bengkel  Tunas  Sanjaya  merupakan  sebuah  bengkel  yang  bergerak  di

bidang jasa service kendaraan roda empat di Bandar lampung yang melayani

konsumen dengan menawarkan jasa service  yang sesuai  dengan kebutuhan

konsumen . 

Sistem  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  pada  bengkel  tunas  sanjaya

masih mengalami kesulitan dalam prosedur penerimaan kas yang masih belum

terkomputerisasi sehingga sering terjadinya keselisihan dan kerangkapan data

dalam proses perintah kerja jasa service di Bengkel Tunas Sanjaya. Dan dalam

proses  pancatatan  transaksi  atas  pegeluaran  kas  yang  terjadi  masih  belum

efektif di sebabkan karena hanya dengan melakukan pencatatan secara manual

sehingga  memicu  terjadinya  kecurangan  dengan  memanipulasi  data  atas

transaksi  –  transaksi  pengeluaran  kas  yang  terjadi  pada  Bengkel  Tunas

Sanjaya .

Berdasarkan  masalah  yang  terjadi  pada  Bengkel  Tunas  Sanjaya  maka

diperlukan sistem yang terkomputerisasi yang dapat mempermudah pekerjaan

dalam prosedur penerimaan kas, pencatatan transaksi atas pengeluaran kas dan

dalam  membuat  laporan  penerimaan  dan  pengeluaran  kas,  maka  penulis

tertarik untuk membuat perancangan sistem informasi pada bengkel tersebut
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sebagai  bahan  penelitian  dengan  judul:  ”Perancangan  Sistem  Informasi

Akuntansi  Penerimaan  Dan  Pengeluaran  Kas  Pada  Bengkel  Tunas

Sanjaya”.  

1.2 Rumusan  Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana proses bisnis Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada 

      Bengkel Tunas Sanjaya?

2. Bagaimana  membuat  Sistem  Informasi  Akuntansi  Penerimaan  dan

Pengeluaran Kas pada Bengkel Tunas Sanjaya?

3. Apakah penerapan Sistem Informasi Akuntansi dapat membantu dalam

mengelola penerimaan dan pengeluaran kas?

1.3 Batasan Masalah

Peneliti  membatasi  permasalah  pada  sistem  informasi  penerimaan  dan

pengeluaran  kas  pada  Bengel  Tunas  Sanjaya  dalam  pembuatan  Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Jurnal Umum dan Jurnal Penerimaan dan

Pengeluaran Kas.

1.4  Tujuan  Penelitian 

1. Untuk  mengetahui  proses  bisnis  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Kas

Pada Bengkel --Tunas Sanjaya

2. Merancang  Sistem  Aplikasi  baru  dalam  hal  Penerimaan  dan

Pengeluaran Kas Pada Bengkel Tunas Sanjaya.

3. Aplikasi  yang  dirancang  diharapkan  dapat  membantu  untuk

mempermudah,  mempercepat,  dan  menghindari  keselisihan  dan
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kerangkapan  data  dalam  proses  pencatatan  Penerimaan  dan

Pengeluaran Kas pada Bengkel Tunas Sanjaya.

1.5  Manfaat Penelitian

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

administrasi  dalam  melakukan  proses  penerimaan  dan  pengeluaran

kas

1.6  Sistematika Penelitian

  Sistematka  dalam penulisan  laporan  ini  terdiri  dari  beberapa  bagian  bab

dengan masing – masing yaitu  :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini  menguraikan  Latar Belakang, Rumusan Masalah,

Batasan Masalah,  Tujuan Penelitian,   Manfaat  Penelitian,

dan Sistematika Penulisan .

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai  Tinjauan Pustaka, konsep

Perancangan,  pengertian  Sistem, pengertian  Sistem

Informasi,  pengertian  Akuntansi,  pengertian  Sistem

Informasi  Akuntansi,  pengertian  Penerimaan  Kas  dan
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Pengeluaran  Kas  ,  Metode  Pengembangan  Sistem  dan

penjelasan tentang program aplikasi.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai Tahapan Penelitian, Metode

Pengumpulan Data dan Kerangka Pengujian.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini menguraikan mengenai Analisis PIECES, Analisis

Sistem  yang  Berjalan,  Analisis  Kebutuhan  Sistem,

Rancangan Sistem dan Interface Sistem.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab  ini  menguraikan  mengenai  tentang  Implementasi

Sistem dan Pengujian Sistem.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN   

Pada  bab  terakhir  ini  membahas  penjelasan  tentang

kesimpulan  dan saran  yang di  berikan oleh  penulis  pada

Bengkel Tunas Sanjaya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


