
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan accounting digunakan menjadi salah satu penilaian kinerja 

accounting perusahaan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan 

dalam melaksanakan tugas .serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, laporan accounting menjadi tolak ukur untuk dapat mengetahui suatu 

aktivitas yang berjalan sesuai dengan anggaran yang telah disusun dari awal 

terlaksana atau tidak. 

Laporan arus kas merupakan suatu bagian penting dalam sebuah laporan 

accounting, karena laporan arus kas yang berfungsi untuk mengetahui masuk dan 

keluarnya kas yang ada di perusahaan. Maka setiap perusahaan diwajibkan 

menyusun laporan arus kas dan menjadikan laporan  accounting sebagai bagian 

yang tidak dapat terpisahkan dari laporan accounting untuk setiap periode 

penyajian laporan accounting. Laba bersih yang dihasilkan suatu perusahaan 

belum menjamin bahwa perusahaan tersebut memiliki uang kas yang cukup. 

Untuk menjalankan operasi, melakukan investasi, dan membayar hutang, 

perusahaan benar-benar harus memiliki kas bukan memiliki laba bersih. Karena 

itu, bagi investor sangat penting untuk menganalisis sampai sejauh mana 

efesiensi perusahaan dalam mengelola kasnya. Tujuan utama laporan arus kas 

adalah menyajikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran 

kas suatu perusahaan selama satu periode. 
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PT. Aero Travelindo Utama adalah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa yaitu Biro Perjalanan Wisata yang sudah berdiri sejak tahun 2018. 

Yang menyediakan tempat destinasi di beberapa tempat seperti Trip Pulau 

Pahawang, Trip Pulau Tegal Mas, Trip Teluk Kiluan, Trip Pantai Gigi Hiu, Trip 

Pesisir Barat, Study Tour/ Study Wisata Sekolah, City Tour dan Trip Way 

Kambas. PT. Aero Travelindo Utama menerima kas atas pendapatan jasa yang 

diperoleh dari konsumen, kemudian dicatat oleh bagian accounting untuk 

membuat laporan penerimaan kas tetapi pencatatan kas masih menggunakan 

sistem manual, yang dimana semua pencatatan masih ditulis dalam pembukuan 

atau kertas, yang memungkinkan terjadi permasalahan dengan hilangnya buku  

atau bukti transaksi. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah yang 

terjadi di PT. Aero Travelindo Utama dalam pengelolaan arus kas agar lebih 

akurat dan tepat waktu, data yang aman dan tidak mudah hilang. Melalui metode 

langsung  dapat mengetahui permasalahan yang terjadi dengan mengumpulkan 

semua cek cek dan bukti bukti transaksi. Berdasarkan permasalahan diatas, 

penulis bermaksud untuk mengembangkan sistem informasi accounting yang 

seharusnya dipakai untuk perusahaan. Dengan menggunakan sistem berbasis 

offline, sehingga dapat mempermudah dalam proses pengelolaan data karena 

tidak akan terjadi server down atau error. Sistem yang dihasilkan diharapkan 

bermanfaat dan mampu mengatasi semua permasalahan dalam proses 

pencatatan data accounting dan pembuatan laporan accounting. Selain itu 

sistem ini juga diharapkan agar dapat membuat kerja lebih efektif dan efisien. 
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Melihat latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul “ Sistem 

Informasi Akuntasi Arus Kas pada PT. Aero Travelindo Utama” 

1.2   Rumusan Masalalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana membangun aplikasi Arus Kas pada PT. Aero Travelindo 

Utama? 

2. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat membantu mempermudah 

bagian admin dalam mengelola arus kas dan bagian accounting untuk 

memvalidasi sebuah laporan? 

1.3   Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah: 

1. Data yang digunakan untuk mengukur arus kas  perusahaan 

menggunakan bukti bukti penerimaan kas dan pengeluaran kas pada 

PT. Aero Travelindo Utama. 

2. Pembuatan program ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

menggunakan database MySQL. 

3. Pengolahan sistem hanya dapat dijalankan oleh  admin, accounting  

dan pimpinan. 
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1.4    Tujuan Penelitian 

  Tujuan penulisan laporan akhir studi ini adalah: 

1. Sistem yang dibangun agar dapat mempermudah perusahaan dalam 

pengawasan penggunaan keluar masuknya arus kas. 

2. Mempermudah admin dalam pengelolaan arus kas dan mempermudah 

bagian accounting dalam memvalidasi laporan kas. 

1.5    Manfaat Penelitian 

1. Bermanfaat untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan 

bagi peneliti.  

2. Admin menjadi hemat waktu dalam mengelola arus kas serta bagian 

accounting menjadi lebih mudah dalam mengawasi dan memvalidasi 

laporan. 

3. Transaksi keluar masuk kas menjadi lebih terjaga dan tersimpan rapih 

dalam database. 

 

1.6   Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan laporan tugas 

akhir ini, yaitu: 

1. Tinjaun Pustaka (Literatur Review), Metode tinjauan pustaka yaitu 

pengumpulan data dengan membaca buku-buku kemudian mempelajari 

dengan cara mencari sumber teori pengetahuan yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas, sebagai refrensi dalam penyusunan 

laporan akhir.  

2. Wawancara (Interview), Metode wawancara yaitu pengumpulan data 

dengan cara melakukan tanya jawab secara virtual kepada pihak 
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perusahaan yang terkait dengan permasalahan yang terjadi diperusahaan 

yang berhubungan dengan judul laporan yang dibuat. 

3. Dokumentasi (Documentation), Metode dokumentasi merupakan metode 

pengumpulan data dengan menganilisis dokumen-dokumen tertulis. 

Hasil dari pengumpulan data wawancara akan dapat dipercaya jika 

didukung dengan dokumen yang ada. 

1.7  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan akhir studi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penulis, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUN PUSTAKA 

Pada bab ini merupakan pengungkapan dari dasar teori-teori yang mendasari 

pembahasan secara detail, dapat berupa definisi atau pengertian dan model 

yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang akan diteliti. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan dan tahapan 

analisis sistem yang sedang berjalan dan pengembangan sistem yang dibuat 

pada perusahaan 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang cara menggunakan sistem, evaluasi sistem 

dan menampilkan hasil dari penulisan. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini membahas tentang hasil kesimpulan yang dibahas dalam bab 

sebelumnya  dan memberikan saran-saran terkait dari tugas akhir ini. 

Kesimpulan didasarkan pada analisi dan pengujian yang ada dalam proses 

penelitian, sedangkan saran berisikan saran dari penulis serta perbaikan pada 

sistem yang dibuat penulis untuk penelitian berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


