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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, maka mendorong 

munculnya berbagai inovasi baru dalam penyajian komunikasi dan informasi yang 

dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Untuk menunjang pengndalian kas data 

persahaan, seluruh penerimaan dan pengeluaran uang pada perusahaan sebaiknya 

menggunakan cek, akan tetapi banyak pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil 

dan tidak efektif dan efisien bila menggunakan cek. Kas kecil adalah suatu 

jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan 

kegiatan pengeluaran kas secara rutin baik tunai maupun kredit berdasarkan 

ketentuan-ketentuan perusahaan yang bersangkutan. Kas kecil memiliki 2(dua) 

metode yaitu, Metode Fluktuasi dan Metode Imprest  (Mulyadi, 2001).  

CV Elang Mas merupakan sebuah perusahaan perseorangan yang bergerak 

dibidang Expedisi atau Pengiriman Barang, CV Elang memiliki 4(empat) bagian 

didalamnya yaitu, Bagian Customer Service, Bagian Administrasi, Bagian 

Kendaraan dan Bagian Kas Kecil. Pengelolaan pencatatan dana kas kecil pada CV 

Elang Mas berjalan secara komputerisasi, dimana setiap transaksi kas kecil dicatat 

dalam aplikasi Microsoft Excel, mulai dari catatan pengeluaran kas, pengajuan 

untuk pengisian kas kecil kembali serta pembuatan laporan masih dibuat dalam 

sheet ke sheet sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam pengelolaan 

kas kecil, dan sering terjadinya penggandaan data dalam pembuatan laporan yang 

diajukan kepada pimpinan setiap harinya.  
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Oleh karena itu Kas Kecil yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan 

sehari–hari yang gunanya untuk memperkecil atau menyesuaikan dengan 

perkiraan pengeluaran kas. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul 

“ANALISIS DAN PERANCANGAN PENGELOLAAN KAS KECIL  

MENGGUNAKAN METODE FLUKTUASI (STUDI KASUS : CV ELANG 

MAS)”. Penulis mengangkat judul ini agar diharapkan bisa membantu dan 

memudahkan admin dalam pengelolaan kas kecil dan menggunakan metode 

fluktuasi karena pengeluaran kas kecil yang terjadi langsung dibukukan oleh 

admin, sehingga saldo kas kecil dapat langsung diketahui sewaktu-waktu.   

 
 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana merancang pengelolaan kas kecil dengan menggunakan 

metode fluktuasi pada CV Elang Mas? 

2. Bagaimana mengelola data kas kecil dengan menggunakan program 

Delphi dan disimpan didalam database? 

 
1.3    Batasan Masalah 

Batasan masalah dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan 

dalam tugas akhir dan agar sistem yang dirancang lebih terarah. Batasan masalah 

dari penelitian dan perancangan sistem dibatasi pada hal-hal berikut : 

1. Hanya menginputkan scan nota pengeluaran kas kecil, menginputkan data 

buku kas kecil, dan pengajuan kembali kas kecil. 

2. Hanya mencetak buku kas kecil dan pengajuan kas kembali kepada 

pimpinan. 
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1.4   Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Aplikasi yang dirancang diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan 

data kas kecil dengan baik dan cepat. 

2. Menghasilkan pengembangan sistem berbasis desktop dengan 

menggunakan database management system sebagai media penyimpanan. 

 
1.5    Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menyusun suatu informasi yang sistematis dan terstruktur sehingga 

           aplikasi yang dibuat benar – benar bermanfaat bagi penggunanya. 

2. Mempermudah proses pencatatan keuangan berupa proses pengeloaan 

dana kas kecil dan mencetak laporan. 

3. Meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. 

 


