
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang masalah 

Perubahan teknologi yang semakin komplek sekarang berdampak pada sektor 

usaha yang semakin kompetitif, dikarenakan perkembangan teknologi yang begitu 

cepat sehingga menuntut keahlian perusahaan dalam mendistribusikan kebutuhan 

perusahaan dalam kegiatan operasional. Sistem informasi yang dirancang yang 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan  

tersebut bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi atau laporan yang tepat dan 

akurat.alasannya suatu sistem dapat membantu efektifivitas pengelolaan arus kas 

karena dengan mengelola arus kas dapat membantu perusahaan dalam mengontrol 

kondisi keuangan secara rutin pada perusahaan dalam suatu periode akuntansi. 

Sistem informasi akuntansi arus kas berbasis web ini adalah cara yang dipakai 

untuk mengontrol kondisi keuangan dalam perusahaan. 

PT Indah Jaya Makmur Sentosa merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam sektor distributor ban dan jasa servis kendaraan roda empat. PT 

Indah Jaya Makmur Sentosa bertempat dijalan. Z.A Pagar Alam No. 01 A 

Kedaton Bandar Lampung. Dengan nomer telp(07215610548). PT Indah Jaya 

Makmur Sentosa berdiri pada tanggal 01 januari 2010. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan proses pengelolaan data penerimaan kas  sudah 

dilakukan dengan terkomputerisasi yaitu dengan menggunakan excel, tetapi tidak 

melakukan penghitungan laporan keuangan sehingga tidak adanya laporan 

keuangan per periodik. Sehingga menyulitkan perusahaan dalam mengambil 

keputusan. 
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Solusi dari masalah diatas, maka dapat diatasi dengan membuat aplikasi arus 

kas berbasis web untuk mempermudah perusahaan dalam mengontrol keuangan 

dan juga dalam membuat keputusan.berdasarkan latar belakang masalah diatas 

maka dilakukan peneltian dengan judul “Sistem Informasi Akuntansi Arus Kas 

pada  PT Indah Jaya Makmur Sentosa” dengan diaharapkan dapat membantu 

perusahaan dalam mengambil keputusan untuk keberlangsungan kegiatan 

operasional PT Indah Jaya Makmur Sentosa. 

1.2  Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diindentifikasikan 

beberapa pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun sebuah sistem informasi akuntansi arus kas pada PT 

Indah Jaya Makmur Sentosa? 

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 

Penulis melakukan pembatasan masalah, yang mana hal ini dimaksudkan 

agar pembahasan tidak menyimpang dari topik permasalahan mengenai sistem 

informasi laporan keuangan arus kas pada PT Indah Jaya Makmur Sentosa. 

Batasan masalah dalam tugas akhir ini nantiya adalah sebagai berikut : 

1. Analisis sistem yang digunakan pada sistem informasi akuntansi arus kas yang 

diterapkan oleh PT Indah Jaya Makmur Sentosa. 
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2. Perancangan dan implementasi sistem informasi akuntansi arus kas berbasis 

web dirangcang berdasarkan kebutuhan perusahaan. 

3. Menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

4. Penggunaan database untuk menyimpan data hasil dari inputan yaitu 

menggunakan SQl yog. 

5. Framework yang digunakan adalah Laravel.  

6. Text Editor yang digunakan adalah Visual Studio. 

1.4 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui sistem informasi pencatatan akuntansi yang diterapkan oleh PT 

Indah Jaya Makmur Sentosa  

2. Merancang sistem informasi akuntansi arus kas berbasis web yang sesuai dan 

layak untuk PT Indah Jaya Makmur Sentosa. 

1.5  Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :  

1. Bermanfaat untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan 

bagi peneliti. 

2. Admin menjadi lebih hemat waktu dalam mengelola arus kas. Dan 

mempermudah bagian keuangan untuk memvalidasi dan mengawasi 

laporan. 

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

dalam database. 
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1.6  Metodologi penelitian 

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penulis menggunakan 3 metode studi 

yaitu : 

1. Tinjauan Pustaka (Library Search) : metode pengumpulan data dengan 

cara membaca, mencatat, menguutip, dan mengumpulkan data-data dari 

buku sebagai landasan penyusunan laporan tugas akhir. 

2. Wawancara (Interview) : merupakan wawancara kepada pihak SVP pada 

PT. Indah Jaya Makmur Sentosa. 

3. Dokumentasi (Dokumentation), metode dokumentasi merupakan metode 

pengumpulan data dengan menganalisis dokumen-dokumen tertulis. Hasil 

dari wawancara dapat dipercaya jika didukung dengan dokumen yang ada. 

1.7  Sistematika Penulisan 

Sistematika penuslisan tugas akhir dibagi menjadi 5 bab. Setiap bab 

mempunyai tujuan masing-masing. Berikut merupakan penjelasan tentang peran 

masing-masing bab : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab 2 ini merupakan teori-teori yang mendasari penelitian secara detail,dapat 

berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan dengan pembahasan 
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penelitian ini. Membahas tentang penelitian-penelitian atau jurnal terdahulu yang 

berhubungan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti dan membandingkan 

hasilnya dengan table. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini menguraikan tentang analisis yang sedang berjalan yang ada di 

PT Indah Jaya Makmur Sentosa, analisis hasil solusinya, analisis kebutuhan 

terhadap system yang akan diusulkan, analissi kelayakan system. Perancangan 

system yang akan dibangun secara rinci yeng meliputi perancangan umum, 

perancangan kode, serta perancangan basis data. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan tentang lingkungan implementasi (OS. Perangkat 

Lunak, dan bahasa pemrograman yang digunakan) file-file perancangan analisi 

dan relasi antar tabel. Pada bab ini juga dipaparkan hasil-hasil penelitian, hasil 

analisis, hasil desain, hasil testing, serta hasil implementasinya dalam bentuk 

teoritik baik secara kuantitatif, kualitatif atau secara statistik. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini kesimpulan berisikan penjelasan secara singkat dan jelas tentang 

hasil penelitain yang diperoleh sesuai dengan tujuan penulis. Kesimpulan 

didasarkan pada analisis dan pengujian yang ada dalam proses penelitian, 

sedangkan saran berisikan saran penulis perbaikan dan system yang dibuat penulis 

untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA  



6 
 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


