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ABSTRAK
Sistem Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT Multi Ekspres
Transindo
Oleh
Annisa Dwi Permatasari
13311761
PT Multi Ekspres Transindo Lampung merupakan salah satu perusahaan
angkutan darat yang melayani pengiriman barang dari Lampung – Jakarta –
Bandung – Sukabumi dan Cianjur. Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya,
PT Multi Ekspres Transindo Lampung belum memanfaatkan teknologi komputer
untuk membantu mengolah data, seperti pengolahan data pemasukan dan
pengeluaran kas. Akan tetapi masih banyak kendala yang timbul dan belum
adanya sistem yang mengelolah sistem penerimaan dan pengeluaran arus kas
khusus sehingga terjadi data yang tidak valid karena tidak adanya informasi
yang mendukung atas pengolahan data tersebut.Laporan Praktik Kerja Lapangan
ini dirancang dengan tujuan untuk membangun sebuah sistem infromasi
penerimaan dan pengeluaran kas harian yang diharapkan dapat memberikan
kemudahan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara,dan
dokumentasi. Metode pengembangan sistem menggunakan waterfall, alat
perancangan menggunakan pemodelan visual dengan Data Flow Diagram (DFD),
Entity Relationship Diagram (ERD) dan Relasi Antar Tabel.
Hasil dari laporan ini adalah sebuah sistem informasi penerimaan dan
pengeluaran arus kas harian yang menggunakan pemodelan terstruktur,sehingga
memudahkan dalam pengembangan system ketahap berikutnya yaitu pembuatan
program. Adanya sistem monitoring inventaris barang ini diharapkan dapat terjadi
perbaikan pada system tersebut.
Kata kunci:

Sistem Informasi, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Data
Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), dan
Relasi Antar Tabel

v
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Sistem informasi adalah sistem buatan manusia yang secara umum terdiri

dari atas sekumpulan komponen yang berbasis komputer yang dibuat untuk
menghimpun, menyimpan dan mengelola data serta menyediakan informasi
keluaran kepada pemakai. Sekarang ini perkembangan teknologi terhadap sistem
informasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan
yang akurat dan cepat dalam persaingan bisnis secara global saat ini.
PT Multi Ekspres Transindo merupakan salah satu perusahaan angkutan
darat yang melayani pengiriman barang dari Lampung – Jakarta – Bandung –
Sukabumi dan Cianjur. Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, PT Multi
Ekspres Transindo belum memanfaatkan teknologi komputer untuk membantu
mengolah data, seperti pengolahan data pemasukan dan pengeluaran kas. Namun
demikian, belum maksimal karena belum adanya sistem penerimaan dan
pengeluaran kas harian pada bagian keuangan dan administrasi.
Berkaitan dengan sistem keuangan yang diterapkan pada PT Multi Ekspres
Transindo, pihak perusahaan menginginkan adanya suatu sistem yang handal dan
mampu menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas harian yang lebih
efektif dan efisien. Saat ini sistem yang berjalan masih terdapat permasalahanpermasalahan yang terjadi,
dimanipulasi karyawan.

antara lain berkas bukti-bukti transaksi sering
Selain itu, pencatatan transaksi penerimaan dan

pengeluaran kas masih menggunakan tulis tangan sehingga dalam menyajikan
laporan setiap periodenya belum dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Selama ini pengolahan keuangan pada PT Multi Ekspres Transindo
dikelola oleh tenaga ahli dibidang keuangan. Pelaporan keuangan direkap di
bagian keuangan dan dilakukan setiap hari. Mengingat banyaknya laporan
keuangan yang dikelola mengakibatkan perekapan keuangan menjadi tidak
efektif, dan ada kemungkinan terjadinya manipulasi data laporan keuangan yang
akan berakibat pada kerugian perusahaan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi
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hal tersebut maka PT Multi Ekspres Transindo perlu membangun suatu sistem
yang lebih baik dan sehingga tercipta sistem penerimaan dan pengeluaran kas
yang efektif dan efisien.
Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan selama 2 bulan maka penulis
mengajukan perancangan sistem informasi yang berjudul “Sistem Informasi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT Multi Ekspres Transindo” ,
harapan dari penulisan ini pemanfaat teknologi informasi lebih optimal terutama
dibidang sistem pengolahan data yang terkomputerisasi.

1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka

perumusan masalah dalam penulisan laporan praktik kerja lapangan ini yaitu
Bagaimana perancangan sistem penerimaan dan pengeluaran kas di PT Multi
Ekspres Transindo ?
1.3

Batasan Masalah
1. Dalam penulisan laporan praktek kerja lapangan penulis hanya
membahas tentang penerimaan dan pengeluaran kas yang ada di PT
Multi Ekspres Transindo tidak sampai kepada gaji pegawai.
2. Sistem ini hanya sebatas perancangan laporan penerimaan dan
pengeluaran surat tanda terima dari Jakarta ke Lampung.

1.4

Tujuan Penulisan Laporan PKL (Praktek Kerja Lapangan)
1. Mengetahui bagaimana proses penerimaan dan pengeluaran kas dari
awal input data sampai output berupa laporan yang dibutuhkan.
2. Mempermudah pengembangan sistem dalam membangun perancangan
laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran kas di PT Multi
Ekspres Transindo.
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1.5

Metode Pengumpulan Data
Dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi, maka

metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data dilakukan sebagai
berikut:
1.5.1 Wawancara (interview)
Penulis melakukan metode pengumpulan data melalui wawancara secara
langsung dengan Bagian Keuangan dan Administrasi PT Multi Ekspres
Transindo mengenai data-data pegawai yang dibutuhkan dalam penulisan
laporan ini.
1.5.2 Pengamatan (observation)
Penulis melakukan metode pengumpulan data melalui pengamatan
langsung dan mencatat secara sistematis terhadap unsur-unsur yang
diamati di kantor dan semua kegiatan yang dilakukan, guna mendukung
penulisan laporan.
1.5.3 Tinjauan Pustaka (library research)
Dalam metode ini merupakan salah satu tekhnik pengumpulan data
melalui sumber-sumber bacaan yang terkait dengan laporan dalam
menunjang proses penulisan juga ada hubungannya dengan yang penulis
butuhkan, sehingga penulis dapat menganalisis data yang akan disusun.
1.6

Sistematika Penulisan
Penulisan laporan ini mempunyai sisitematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan
masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian
dan sistematika penulisan. Pada bab ini memuat teori-teori yang
mendukung penelitian yang akan dilakukan. Terdiri dari konsep dasar
sistem, karakteristik sistem, klasifikasi sistem, konsep dasar informasi,
siklus informasi, kualitas informasi, pengertian sistem informasi,
pengembangan sistem serta alat-alat dan software yang digunakan dalam
pengembangan sistem.
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BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Berisikan tentang sejarah singkat berdirinya kesatuan, struktur organisasi
serta kegiatan oprasional dan tugas yang dilakukan dalam PT Multi
Ekspres Transindo Cabang Lampung.
BAB IV PEMBAHASAN
Pada bab ini menyajikan pembahasannya serta mengemukakan suatu
gagasan, rancangan, model, alat dan teori baru untuk memecahkan
masalah yang dibahas sesuai dengan tujuan penelitian dengan berpedoman
pada teori-teori yang dikemukakan pada bab II.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini menyajikan rangkuman dari pembahasan dari hasil penelitian
terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Perancangan
Menurut A.S. Rosa dan M. Salahuddin (2013:23) perancangan sebagai
berikut,
“Merupakan upaya mengkontruksi sebuah sistem yang memberi kepuasan akan
spersifikasi kebutahuan fungsional, memenuhi target, memenuhi kebutuhan secara
implisit atau eksplisit dari segi performasi maupun pengguna sumber daya,
kepuasan batasan pada proses desain dari segi biaya, waktu dan perangkat”.
Menurut Pressman (2010:219) perancangan sebagai berikut.
“Mewakili tahap abstraksi yang dapat langsung ditelusuri ke sistem lebih rinci dan
objectif, fungsional, persyaratan dan prilaku, desain dan selanjutnya mengarah
keperbaikan desain represetasi yang lebih rinci dari tahap sebelumnya”.
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perancangan adalah
kegiatan merancang sebuah sistem baru, baik secara umum maupun terperinci
untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan melakukan perbaikan
sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

2.2 Pengertian Sistem
Menurut Sutabri (2012:16) pengertian sistem sebagai berikut.
“Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu
dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan
tertentu”.
Menurut A.s. Rosa dan Shalahuddin (2014:2) pengertian sistem sebagai
berikut.
“Sistem adalah Kumpulan komponen yang saling terkait dan mempunyai tujuan
yang ingin dicapai”.
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap sistem terdiri dari
kumpulan/group/bagian/sekelompok unsur-unsur suatu sistem yang terdiri dari
subsistem yang lebih kecil. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian yang tidak
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dapat dipisahkan, berhubungan erat dengan yang lain, saling bersangkutan dan
bekerja sama untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut.
Model umum suatu sistem terdiri atas masukan (input), pengolah (process) dan
keluaran (output) dan dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Masukan (Input) Sistem
Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan
dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan sinyal
(signal input). Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya
sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses
untuk didapatkan keluaran. Sebagai contoh didalam sistem komputer, program
adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputernya
dan data adalah signal input untuk diolah menjadi informasi.
2. Keluaran (Output) Sistem
Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan
menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat
merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supersistem.
Misalnya untuk sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah keluaran yang
tidak berguna dan merupakan hasil sisa pembuangan, sedang informasi adalah
keluaran yang dibutuhkan.
3. Pengolah (Process) Sistem
Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah
masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan
berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang
jadi.
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2.3 Pengertian Informasi
Menurut Sutabri (2012:29) pengertian informasi sebagai berikut.
“Informasi adalah sebuah istilah yang tepat dalam pemakaian umum, mengenai
data mentah, data tersusun, kapasitas sebuah saluran komunikasi, dan lain
sebagainya. Informasi juga mencakup mengenai data yang telah diklasifikasikan
atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan”.
Menurut Gelinas dan Dull (2012:18) informasi sebagai berikut.
“Informasi adalah data yang disajikan dalam bentuk formulir yang berguna dalam
kegiatan pembuatan keputusan”.
Dari pengertian diatas maka informasi adalah suatu data mentah yang sudah
diolah dan memiliki arti yang dapat mengungkap sesuatu bagi penerimanya dan
dapat di gunakan untuk pengambilan keputusan.

2.4 Pengertian Sistem Informasi
Menurut Sutabri (2012:6) sistem informasi sebagai berikut.
“Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi
operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu
organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporanlaporan yang diperlukan”.
Menurut Gelinas dan Dull (2012:11) sistem informasi sebagai berikut.
“Seperangkat elemen yang saling bergantung yang bersama sama mencapai tujuan
tertentu. Dimana sistem harus memiliki organisasi, hubungan timbal balik,
integrasi dan tujuan pokok”.
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah
kerangka mencakup sebuah komponen (manusia, komputer, teknologi informasi
dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses dan dimaksudkan untuk mencapai
suatu sasaran atau tujuan guna pengambilan keputusan contohnya laporanlaporan yang di perlukan di suatu organisasi.
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2.5 Pengertian Data
Menurut Wahyudi (2012:3) data sebagai berikut.
“Data merupakan suatu file ataupun field yang berupa karakter atau tulisan dan
gambar”.
Menurut Sutabri (2012:2) data informasi sebagai berikut.
“Mendefinisikan istilah data adalah suatu istilah majemuk yang berarti fakta atau
bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan,
simbol-simbol, gambar-gambar, angka-angka, huruf-huruf, atau simbol-simbol
yang menunjukan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi dan lain-lain”.
Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa data
merupakan suatu bahan mentah yang bersifat fakta yang akan diproses untuk
menghasilkan informasi yang bermanfaat.

2.6 Pengertian Pengolahan Data
Menurut Ladjamudin (2013:9) pengolahaan data sebagai berikut.
“Pengolahan data adalah masa atau waktu yang digunakan untuk mendeskripsikan
perubahan bentuk data menjadi informasi yang memiliki kegunaan”.
Menurut Sutarman (2012:4) pengolahaan data sebagai berikut.
“Pengolahan data adalah proses perhitungan atau informasi data input menjadi
informasi yang mudah dimengerti ataupun sesuai dengan yang diinginkan”.
Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
pengolahan data merupakan suatu data atau bahan mentah yang diolah sedemikian
rupa sehingga menghasilkan suatu informasi.
2.7

Pengertian Keuangan

a. Keuangan
Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan,
merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama
tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen
dengan

tujuan

mempertanggungjawabkan

tugas-tugas

yang

dibebankan

kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Disamping itu laporang keuangan dapat

9

juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada
pihak-pihak diluar perusahaan (Zaki Baridwan :2004).
Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan
keuangan merupakan proses akhir dari pada suatu kegiatan akuntansi yang dibuat
oleh akuntan yang disajikan dalam bentuk neraca, perhitungan rugi laba, dan
laporan perubahan posisi keuangan yang diperlukan untuk mengetahui kondisi
keuangan perusahaan maupun pihak-pihak yang berkepentingan atas laporan
keuangan tersebut.
1. Komponen-komponen Laporan Keuangan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) N0.1 (Revisi 1998) tentang
penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan lengkap terdiri
dari komponen-komponen sebagai berikut :
a. Neraca, yaitu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan
pada tanggal tertentu.
b. Laporan Rugi Laba, yaitu laporan yang menunjukkan hasil usaha dan biayabiaya selama suatu periode akuntansi.
c. Laporan Perubahan Modal, yaitu laporan yang menunjukkan sebab-sebab
perubahan ekuitas dari jumlah pada awal periode menjadi jumlah ekuitas pada
akhir periode.
d. Laporan Arus Kas (cashflow statement), menunjukkan arus kas masuk dan
keluar yang dibedakan menjadi arus kas operasi, arus kas investasi dan arus
kas pendanaan.
e. Catatan atas laporan keuangan.
2. Tujuan Laporan Keuangan
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, (IAI) (1996, PSAK 4) tujuan laporan
keuangan adalah :
a. Tujuan Umum
Adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja
serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi
sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
b. Tujuan Kualitatif
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Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu :
1. Dapat dipahami
Kualitas informasi penting yang ditampung dalam laporan keuangan
adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai.
2. Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan
pemakai dalam proses pengambilan keputusan.
3. Keandalan
Agar bermanfaat informasi juga harus andal (realible). Informasi harus
memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan,
kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian
yang tulus atau jujur dari seharusnya disajikan atau yang secara wajar
diharapkan dapat disajikan.
4. Dapat diperbandingkan
Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan
antar periode untuk mengidentifikasikan kecendrungan posisi dan kinerja
keuangan
2.8 Metode Pengembangan Sistem
Pengembangan sistem diperlukan model untuk mempermudah melakukan
pengembangan sistem. Salah satu model pengembangan sistem adalah system
development life cycle (SDLC)waterfall.

Gambar 2.1Model Waterfall
Sumber : Dennis A. (2012:77)
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a. Planning
Tahap perencanaan merupakan proses penting untuk mengetahui
mengapa sistem informasi harus dibuat dan menentukan bagaimana
cara membangun sistem tersebut, Langkah pertama dari proses
tersebut adalah dengan mengidentifikasi.
b. Analisys
Analisis sistem dilakukan untuk memberikan jawaban pertanyaan
siapa yang akan menggunakan sistem. Pada tahapan ini pembuat
sistem melakukan observasi dan pengamatan kemudian
mengidentifikasi dan mengembangkan konsep untuk sebuah sistem
baru.
c. Design
Merupakan tahap penerjemah dari keperluan atau data yang telah di
analisis kedalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pemakai, hal ini
berkaitan dengan program yang akan dibuat.
d. Implementation
Merupakan tahapan untuk menerjemahkan data atau pemecahan
masalah yang telah dirancang kedalam bahasa pemrograman komputer
yang telah ditentukan. Semua tahapan ini desain perangkat lunak
sebagai sebuah program lengkap.

2.9 Alat Pengembangan Sistem
Alat pengembangan sistem merupakan metode-metode yang akan digunakan
untuk mengembangkan suatu sistem informasi dengan mengikuti metode atau
prosedur-prosedur yang diberikan oleh suatu metodologi, maka pengembangan
sistem diharapkan akan dapat diselesaikan dengan berhasil. Berikut adalah alatalat dan teknik-teknik yang digunakan dalam pemodelan sistem pada penulisan
laporan praktek kerja lapangan ini.
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2.9.1 Bagan Alir Dokumen (Dokumen flowchart)
Bagan Alir Dokumen (Dokument Flowchart) adalah salah satu alat dan
teknik yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi, dokumen
flowchart merupakan bagan alir yang menunjukan arus dari laporan dan formulir
termasuk tembusannya. Simbol yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.9.1 Simbol-simbol dalam Bagan Alir Dokumen
No. Simbol

Keterangan

1.

Untuk menyatakan sambungan dari satu
proses

ke

proses

lainnya

dalam

halaman/lembar yang berbeda.
Simbol Offline Connector
2.

Untuk menyatakan suatu tindakan (proses)
yang tidak dilakukan oleh komputer.
Simbol Manual

3.

Untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu
yang menghasilkan dua kemungkinan
Simbol Decision/Logika

4.

jawaban, ya/tidak.
Untuk menyatakan penyediaan tempat
penyimpanan suatu pengolahan untuk

Simbol Predefined Proses
5.

memberi harga awal.
Untuk menyatakan permulaan atau akhir
suatu program.

Simbol Terminal
6.

Untuk menyatakan segala jenis operasi
yang diproses dengan menggunakan suatu
mesin yang mempunyai keyboard.
Simbol Keying Operation
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7.

Untuk menunjukkan bahwa data dalam
simbol ini akan disimpan ke suatu media
T
Simbol Off-Line Storage

8.

a
b

tertentu.
Untuk memasukkan data secara manual
dengan menggunakan online keyboard.

e Manual Input
Simbol
9.

l

Untuk menyatakan proses input dan output
tanpa tergantung dengan jenis peralatanya.

Simbol Input – Output
2
10.

Untuk menyatakan input berasal dari kartu
.

atau output ditulis ke kartu

2 Punched Card
Simbol
.
11.

Untuk menyatakan input berasal dari pita
S

12.

Simbol
i Magnetic – tape
Unit
m
b

magnetic atau output disimpan ke pita
magnetic.

Untuk menyatakan input berasal dari disk
atau output disimpan ke disk.

o Disk storage
Simbol
13.

l
-

Untuk mencetak laporan ke printer.

Simbol
Document
s
14.

i

Untuk menyatakan peralatan output yang
digunakan berupa layar (video, komputer).

m
Simbol Display
b
o
l
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Tabel 2.9.1 Simbol-simbol dalam Bagan Alir Dokumen ( Lanjutan )
15.

Untuk menyatakan sambungan dari satu
proses

ke

proses

lainnya

dalam

halaman/lembar yang sama.
SimbolConnector
16.

Untuk menyatakan sambungan dari satu
proses
Simbol Offline Connector

17.

ke

proses

lainnya

dalam

halaman/lembar yang berbeda.
Untuk menyatakan bahwa adanya transisi
suatu data/informasi dari satu lokasi ke
lokasi lainnya.

Simbol
CommunicationLink
18.

Untuk menyatakan jalannya arus suatu
proses.

Simbol Arus / Flow
Sumber : Romney, Marshall B. dan Paul Jhon Steinbart (2011 : 198-199).

2.9.2 Diagram Arus Data (Data Flow Diagram)
Data Flow Diagram (DFD) yaitu alat pembuatan model yang
memungkinkan professional sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang
dihubungkan satu sama lain dengan alur data baik secara manual.

15

Tabel 2.7
2.9.2
Simbol-simbol
Data
Flow
Diagram
Tabel
Simbol-simbol
Data
Flow
Diagram
SIMBOL

Dokumen

KETERANGAN

Proses pada permodelan perangkat lunak
yang akan diimplementasikan dengan
pemrograman terstruktur, permodelan ini
Proses

yang menjadi fungsi dikode program.
Nama yang diberikan berupa kata kerja.
File atau basisdata atau penyimpanan.
Tabel-tabel ini harus sesuai dengan
perancangan tabel-tabel pada basisdata

File

Entity Relationship Diagram, nama yang
biasa digunakan pada sebuah penyimpan
Entitas luar (Eksternal Entity), masukan
(input), Keluaran (Output) atau orang
yang

memakai/

berinteraksi

dengan

perangkat lunak yang dimodelkan atau
Entitas luar

sistem lain yang terkait dengan aliran
data dari sistem yang dimodelkan
Aliran data merupakan data yang dikirim
antar proses, dari penyimpanan ke proses
atau dari proses ke masukan (Input) atau
Keluaran (Output). Nama yang biasa

Aliran data

digunakan pada aliran Basis Databerupa
kata benda. Dapat di awali dengan kata.
Misalnya “data siswa”.

Sumber : Rossa A.S ,M. Shalahuddin (2014 : 71)
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2.9.3 Entity Relation Diagram
ERD (Entity Relation Diagram) adalah pemodelan awal basis data yang
paling banyak digunakan untuk permodelan basis data relasional. ERD dapat
menguji model dengan mengabadikan proses yang harus dilakukan. ERD
menggunakan sejumlah notasi dan simbol untuk menggambarkan struktur dan
hubungan antara data. Simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan Entity
Relationship Diagram terdiri dari:
Tabel 2.9.3 Simbol Entity Relationship Diagram (ERD)
No.

Simbol

1.

Keterangan
Entitas merupakan data inti yang akan

Nama Entitas

disimpan; bakal tabel padabasis data; benda
yang memiliki data dan harus disimpan

Entitas/ Entity

agar dapat diakses oleh aplikasi komputer;
penamaan entitas lebih kekata benda.

2.

Field atau kolom data yang butuh disimpan
Nama_atribut

dalam suatu entitas

Atribut
3.

Field atau kolom data yang butuh disimpan
Nama_Key
Atribut Kunci primer

4.

dalam suatu entitas dan digunakan sebagai
kunci akses record yang diinginkan
Field atau kolom data yang butuh disimpan

Nama_atribut
Atribut Multinilai
5

dalam suatu entitas yang dapat memiliki
nilai lebih dari satu
Relasi yang menghubungkan antar entitas;

Relasi

di awali kata kerja

Relasi
6
N

Penghubung antar relasi dan entitas

Asosiasi/ Association
Sumber : Rossa A.S ,M. Shalahuddin (2014 : 50)
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2.9.4 Relasi dalam Entity Relation Diagram (ERD)
Dalam Entity Relationship Diagram relasi yang bisa terjadi antara dua
entitas dapat dilihat dibawah ini :
Tabel 2.7.4 Hubungan Antar Entitas
No

Simbol

Keterangan

Satu relasi menghubungkan
1.

dua entitas
Binary

Satu relasi menghubungkan
tiga buah entitas
2.
Ternery

Satu relasi menghubungkan
banyak entitas
3.

N-ary
Sumber : Rossa A.S ,M. Shalahuddin (2014 : 52)
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2.10

Pengertian Database
Database adalah kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu

dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau
struktur tertentu. Database tersimpan di hardware komputer dengan software
tertentu. Database mempunyai peranan penting dalam sebuah sistem informasi,
diantaranya sebagai berikut:
1.

Salah satu komponen yang paling penting. Hal itu dikarenakan database
merupakan dasar dalam menyediakan informasi.

2.

Mengurangi duplikasi data (data redudancy).

3.

Hubungan data dapat ditingkatkan (data relatability).

4.

Mengurangi pemborosan tempat simpanan luar.

5.

Efektif dan efisien.

6.

Relevan.

2.10.1 Jenis-jenis File database
Database IV meniliki 9 jenis file, yaitu:
1.

File Database (.DBF)
File database menyimpan data dalam satuan record dan field (baris dan
kolom). Tiap record berisikan satu kelompok informasi yang unik. File
dBASE dapat menampung hingga 1 triliun record. Tiap record dapat
berisikan 4000 bytes dan maksimum field 128 buah.

2.

File Memo Database (.DBT)
File memo database digunakan untuk menyimpan field memo. Tiap record
maksimum 128 field. Field memo dapat berisikan informasi seperti field
karakter, hanya lebih banyak, maksimum 4000 bytes.

3.

File Format (.FMT)
File format membuat bentuk layar yang dapat digunakan dalam
pemasukkan data dan mencetak keluaran.

4.

File Report (.FRM)
File ini berbentuk laporan yang dibutuhkan oleh perintah REPORT untuk
menghasilkan laporan-laporan.
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5.

File Label (.LBL)
File bentuk label berisikan informasi yang dibutuhkan oleh perintah
LABEL untuk mencetak label.

6.

File Memori (.MEM)
File memori berisikan 256 variabel memori, digunakan untuk menyimpan
isi variabel memori.

7.

File Indeks (.NDX)
File indeks berisi suatu tombol dan dihubungkan dengan nomor record
database sebagai suatu perintah logika.

8.

File Program (.PRG)
File program berisikan baris-baris perintah yang disimpan sebagai satu
program. Dibuat melalui perintah MODIFY COMMAND atau melalui
program pengolah kata dalam ragam non dokumen.

9.

File Teks (.TXT)
File teks digunakan sebagai antar muka antara dBASE dengan perangkat
lunak lainnya. File ini dalam format ASCII.
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BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan
Praktek Kerja Lapangan di laksanakan pada tanggal 03 April 2016 sampai
25 Mei 2016 di PT Multi Ekspres Transindo yang beralamat di Jl. Sultan Haji
Kota Sepang Kedaton Bandar Lampung.kegiatan saat melaksanakan pkl
menginput arus kas harian, mengarsipkan dokumen, merekap gaji bulanan,
mengabsen karyawan, dan operator.

4.2 Aktifitas/Kegiatan
Aktifitas yang dilakukan penulis pada saat melakuakan praktek kerja
lapangan ini adalah, penulis telah bekerja pada bagian administrasi dalam
melaksanakan tugasnya memasukan laporan arus kas harian pada PT Multi
Ekspres Transindo.
Tabel 4.2 Kegiatan Laporan PKL
No
1

2

Tanggal

Kegiatan

03 April 2016

Memberikan form pengajuan PKL kepada Pimpinan.

03 April sampai

Menginput Arus Kas Harian, Mengarsipkan Dokumen,

dengan 25 Mei

Operator, Merekap Gaji Bulanan, dan Mengabsen

2016

Karyawan.
Laporan kepada Pimpinan bahwa kegiatan PKL telah

3

20 Mei 2016

selesai, memberikan form kegitan PKL untuk
diotorisasi dan diberikan penilaian
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4.3

Analisis Sistem yang Berjalan
1. Bagian administrasi menyerahkan bukti stt dan uang untuk diserahkan
kebagian keuangan.
2. Bagian keungan akan melakukan pencatatan dalam buku lap.
Penerimaan kas.
3. Setiap hari, lap. Penerimaan kas akan diberikan kepada Pimpinan untuk
di otorisasi.
4. Setelah itu, diberikan kembali kepada bagian keuangan. Lalu, bagian
keuangan akan mengarsipkan lap. Penerimaan Kas masuk yang telah
diotorisasi menurut tanggal.
5. Dan kegiatan selesai.
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4.3.1 Flowchart Sistem Yang Berjalan

Gambar4.3.1 Flowchart Sistem Berjalan
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4.3.2 Analisis Sistem yang Berjalan
1. Bagian administrasi menyerahkan bukti pengeluaran yang didapat dari
pengeluaran supir untuk diserahkan kebagian keuangan.
2. Bagian keungan akan melakukan pencatatan dalam bukti pengeluaran dan
buku lap. Pengeluaran kas.
3. Setiap hari, Bukti pengeluaran dan lap. Pengeluaran kas akan diberikan
kepada Pimpinan untuk di otorisasi.
4. Setelah itu, diberikan kembali kepada bagian keuangan. Lalu, bagian
keuangan akan mengarsipkan lap. Pengeluaran kas yang telah diotorisasi
menurut tanggal.
5. Dan kegiatan selesai.
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4.3.2 Flowchart Sistem Yang Berjalan
Pengeluaran
Admin

Keuangan

Pimpinan

1

2

Mulai
Bukti
Pengeluaran

Didapat dari
pengeluaran yng
dilakukan supir

Bukti
Pengeluaran

Bukti Kas
Keluar
Laporan Kas
Keluar

Mencatat Kas
Keluar
OTORISASI
BuktiPengeluaran

1

Bukti Kas
Keluar
Laporan Kas
Keluar

Bukti Kas Keluar
yg telah di OT
Laporan kas
keluar yg telah di
OT

T

2
3

3

Bukti kas keluar
yg telah di OT
Laporan kas yg
telah di OT

Selesai

Gambar4.3.2 Flowchart Sistem Berjalan
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4.4

Analisis PIECES
Analasis kebutuhan sistem yang digunakan adalah AnalisisPIECES

dimana tahapan tersebut yaitu :
Tabel 4.4PIECES
Aspek

Sistem Lama

UsulanSistemBaru

Analis is

Pengolahan data arus kas Sistem pengolahan data arus

Kinerja

masih

(Performance)

manual

dilakukan
dan

menimbulkan

secara kas

dapat

berpotensi pekerjaaan

mempercepat
sesuai

dengan

kesalahan keinginan perusahaan dan lebih

dalam pemrosesan data dan efisien.
memakan banyak waktu.
Analisis

Data

tidak

mudah

untuk Data akan lebih cepat, mudah

Informasi

menerima informasi baru dan dan kapan saja bias diakses.

(Information)

membutuhkan proses yang
cukup lama.

Analisis

Biaya yang digunakan untuk

Sistem pengolahan secara

Ekonomi

system pengolahan data tidak

otomatis dengan waktu yang

(Economy)

sedikit dikarenakan terlalu

singkat yang bias

banyak pembelian alat tulis

meminimalkan biaya yang di

dan sebagainya.

keluarkan untuk pengadaan alat
tulis dans ebagainya.
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Tabel 4.4 PIECES
Analisis

Control keamanan kurang

Control keamanan baik dan

Keamanan

dan banyak terjadi

minimnya kecurangan yang

(Controling)

kecurangan yang dilakukan

dilakukan oleh para

oleh para pegawai,tidak

pegawai,data langsung

sedikit juga terjadi

disimpan kedalam database.

kehilangan data dalam
pengarsipannya.

Analisis

Beban kerja yang

Sistem yang baru diharapkan

Efisiensi

ditimbulkan lebih banyak,

bisa menghemat waktu dan

(Eficiency)

seperti proses pendataan pada mempersingkat suatu beban
bagian-bagian dan

kerja

pembuatan laporan-laporan
serta pengarsipan data.
Layanan

Dari segi pelayanan terhadap Sistem

(Service)

karyawan

baik

pembuatan

laporan

bias

member

tetapi pelayanan terhadap karyawan
masih denganlebih baikdancepat.

membutuhkan waktu yang
lama.

yang
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4.5 Usulan Desain Pengembangan Sistem
Dalam pengembangan system informasi penerimaan dan pengeluaran kas
harian, mengunakan metode SDLC (System Development Life Cycle) yaitu,
meliputi perencanaan, analisis dan desain.
4.5.1 Perencanaan
Dalam

tahap

perencanaan

system

ini,

dilakukan

pengamatan,

pengumpulan data dan wawancara terlebih dahulu.Setelah itu memperkirakan
kebutuhan-kebutuhan sumber daya sebagai pendukung untuk pengembangan
system ini.Sumber daya pendukung diantaranya terdiri dari kebutuhan Fungsional
dan Non Fungsional.
1.

Kebutuhan Fungsional
Analisis kebutuhanfungsional dilakukan untuk memberikan gambaran

mengenai permasalahan dan prosedur yang sedang berjalan saat ini di PT Multi
Ekspres Transindo meliputi:
a. Input data.
b. Menyimpan data.
c. Mengolah data melalui database.
d. Mencetak laporan.

2.

Kebutuhan Non Fungsional
Analisis kebutuhan non fungsional dilakukan untuk mengetahui spesifikasi

kebutuhan untuk sistem. Spesifikasi kebutuhan melibatkan analisis perangkat
keras/hardware,analisis perangkat lunak/software,analisis pengguna/user.
A.

Perangkat Keras (Hardware)
a. Personal Computer (PC) dengan spesifikasi processor Dual Core 2.6
Ghz
b. Hard Disk 256 GB
c. Monitor
d. Memory RAM 1 GB
e. Keyboard
f.Mouse, dan lain-lain
g. Printer
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B.

PerangkatLunak(software)
a. Visual Basic 6.0
b. MySQL

4.6

Desain
Desain system merupakan tahap yang menentukan proses dan data yang

diperlukan oleh system baru. Desain system ini merupakan gambaran secara
menyeluruh mengenai urutan pengolahan data dari persiapan desain sampai
menghasilkan laporan yang dibutuhkan.
4.6.1 Diagram Konteks
Diagram konteks merupakan gambaran sistem secara umum. Analisis dan
Diagram Konteks (Context Diagram) menggambarkan bagaimana arah aliran
informasi didalam suatu sistem yang berjalan, jika digambarkan dalam Analisis
dan Diagram Konteks maka Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Harian Pada
PT Multi Ekspres Transindo dapat dilihat pada gambar 4.6.1 berikut ini :

Gambar 4.6.1 Diagram Konteks
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4.6.2 Data Flow Diagram Level 0
Data Flow Diagram (DFD) merupakan alat pembuatan model yang
memungkinkan professional system informasi sebagai jaringan program
fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur secara komputerisasi.
Data flow diagram level 0 Perancangan Sistem Informasi Penerimaan dan
Pengeluaran Arus Kas Harian Pada PT Multi Ekspres Transindo dapat dilihat
pada gambar 4.6.2 berikut ini :

Gambar 4.6.2 DFD Level 0
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4.6.3 Entity Relation Diagram
Entity Relationship Diagram merupakan salah satu model yang berisi
komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing
merepresentasikan seluruh faktor dari sistem yang sedang dirancang, dengan
menggunakan ERD (Entity Relationship Diagram) maka sistem yang kita rancang
dapat digambarkan secara sistematis.
Desain database merupakan desain dari bentuk relasi antar tabel
yang terdapat dalam sistem yang baru, dalam ER-Diagram digambarkan
hubungan beberapa file yang digunakan dalam Sistem Infromasi Peneriman dan
Pengeluaran Kas Pada PT Multi Ekspres Transindo. ERD (Entity Relationship
Diagram) Sistem Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Harian Pada PT
Multi Ekspres Transindo dapat dilihat pada gambar 4.6.3 berikut ini :

Gambar 4.6.3 Entity Relation Diagram

37

4.6.4 Relasi Antar Tabel
Relasi antar tabel merupakan model basis data yang mudah untuk
diterapkan karena model basis data ini menujukkan suatu cara atau mekanisme
yang digunakan untuk mengelola data secara fisik dan memori sekunder yang
akan berdampak pula pada bagaimana kita mengelompokkan dan berbentuk
keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang kita rancang. Sistem Informasi
Penerimaan dan Pengeluaran Arus Kas Harian Pada PT Multi Ekspres Transindo
dapat dilihat pada gambar 4.6.4 berikut ini :

Gambar 4.6.4 Relasi Antar Tabel
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4.7

Rancangan Tampilan

4.7.1 Rancangan Form Login

Gambar 4.7.1 RancanganForm Login
Form login ini merupakan tempat untuk admin meng-input-kan laporan arus
kas harian.
4.7.2 Rancangan Form Menu Utama

Gambar 4.7.2 RancanganFormMenu
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Form menu utama ini merupakan tempat untuk mengakses form lain yang
ada dalam system ini. Dalam form ini terdapat empat menu yaitu menu supir,menu
penerimaan kas, menu pengeluaran kas dan cetak laporan.
1. Menu supir terdapat sub menu input data supir.
2. Menu penerimaan kas terdapat sub menu input penerimaan kas.
3. Menu pengeluaran kas terdapat sub menu input pengeluaran kas.
4. Cetak Laporan terdapat input berupa laporan harian.
4.7.3 Rancangan Form Data Supir

Gambar 4.7.3 Rancangan Form Data Supir

Didalam form data supir terdapat beberapa field yang harus dipenuhi dan
tombol-tombol yang memiliki fungsi berbeda.
1. Tombol simpan digunakan untuk menyimpan data-data dalam field
yang telah diisi kedalam database.
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2. Tombol baru digunakan jika ingin meng-input-kan data baru.
3. Tombol hapus untuk menghapus data yang ada dalamdatabase.
4. Tombol edit digunakan untuk mengedit data yang sudahdisimpan.
5. Tombol keluar untuk keluar dari program.
4.7.4 Rancangan Form Penerimaan Kas

Gambar 4.8.4 RancanganForm Penerimaan Kas
Didalam form Penerimaan Kas terdapat beberapa field yang harus
dipenuhi dan tombol-tombol yang memilikifungsiberbeda.
1. Tombo lsimpan digunakan untuk menyimpan data-data dalamfield yang
telah diisi ke dalam database.
2. Tombol baru digunakan jika ingin meng-input-kan data baru.
3. Tombol hapus untuk menghapus data yang ada dalamdatabase.
4. Tombol edit digunakan untuk mengedit data yang sudahdisimpan.
5. Tombol Keluar digunakan untuk keluar dari program.
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4.7.5 Rancangan Form Pengeluaran Kas

Gambar 4.7.5 Rancangan Form Pengeluaran Kas
Didalam formPengeluaran Kas terdapat beberapa field yang harus dipenuhi
dan tombol-tombol yang memiliki fungsi berbeda.
1. Tombol simpan digunakan untuk menyimpan data-data dalam field
yang telah diisi ke dalam database.
2. Tombol baru digunakan jika ingin meng-input-kan data baru.
3. Tombol hapus untuk menghapus data yang ada dalamdatabase.
4. Tombol edit digunakan untuk mengedit data yang sudahdisimpan.
5. Tombol Keluar digunakan untuk keluar dari program.

42

4.7.6 Rancangan Form Cetak Laporan

Gambar 4.7.6 Rancangan Form Cetak Laporan
Didalam form absensi pegaawai terdapat beberapa field yang harus dipenuhi
dan tombol-tombol yang memiliki fungsi berbeda.
1. Tombolcetak untuk mencetak laporan.
2. Tombol lihat diguanakan untuk melihat data yang tersimpan di
database.
3. Tombol Keluar digunakan untuk keluar dari program.
4.8

RancanganLaporan

4.8.1 Rancangan Laporan Arus Kas Harian

Gambar 4.8.1 RancanganForm Laporan Arus Kas Harian
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4.9

Penjadwalan
Penjadwalan merupakan urutan kegiatan yang dilakukan dalam suatu

pembuatan sistem, dimulai dari tahap awal hingga tahap akhir pembuatan sistem
tersebut. Di bawah ini adalah penjadwalan pembuatan sistem yang dapat dilihat
pada tabel 4.10 di bawah ini:
Tabel 4.9 Penjadwalan

No

Uraian
Kegiatan

1 Wawancara
2 Pengamatan
Tinjauan
3
Pustaka
4 Analisis Sistem
5 Perancangan
6 Penyusunan

Waktu Kegiatan 2014-2015
Januari

2

3

4

Februari

1

2 3

Waktu Kegiatan 2016/2017
Maret

4

1 2

3

4

1

April

Mei

2

2

3 4 1

3

Juni

4

1

2

3

4

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Simpulan
Berdasarkan pembahasan hasil praktik kerja lapangan tentang Sistem

Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Arus Kas Harian Pada PT Multi Ekspres
Transindo, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Sistem Informasi Penerimaan
dan Pengeluaran Arus Kas Harian Pada PT Multi Ekspres Transindo
menggunakan model pengembangan sistem waterfall, dengan merancang sistem
menggunakan diagram konteks, data flow diagram, Entity Relationship Diagram
dan Relasi Antar Tabel sebagai rancangan database. Serta menampilkan tampilan
Sistem Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Harian Pada PT Multi Ekspres
Transindo.

5.2

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan
untuk pengembangan lebih lanjut dari sistem ini yaitu, sistem yang dibangun
penulis ini hanya sebatas perancangan, diharapkan untuk penulis selanjutnya
untukbisa dikembangkan dan diimplementasikan dengan aplikasi program.

