
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang Masalah

Teknologi internet memberikan kemudahan mengakses informasi-informasi

yang bermanfaat dengan biaya yang sangat murah dan tidak tergantung pada

lokasi, dimana pun dan kapanpun. Sistem informasi monitoring penerimaan dan

pengeluaran kas berbasis web merupakan suatu sistem yang dapat memberikan

informasi terhadap penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu perusahaan secara

online, bagaimana perkembangan suatu proyek yang dijalankan berjalan lancar

sesuai dengan mendapat keuntungan yang diharapkan. Perkembangan pengguna

teknologi juga meningkat pesat. Di dalam penelitian Celuch et al., 2007 tingkat

pertumbuhan via internet dari tahun 2001 hingga 2005 mencapai 68% di Amerika

Serikat, Eropa 91%, dan Asia 109%. Menariknya, 85% dari sistem teknologi

informasi (Widiana, et al , 2012), Sedangkan di Indonesia, menggunakan via

internet juga sangat pesat data yang di terbitkan oleh menkominfo menunjukan

bahwa nilai transaksi tahun 2013 mencapai Rp 130 triliyun dengan angka

pengguna internet 82 juta orang. Lembaga riset International Statistical

Classification (ICD) memperkirakan bahwa potensi bisnis melalui internet di

Indonesia akan tumbuh 42% pada tahun 2012-2015, dan merupakan salah satu

Negara dengan pertumbuhan bisnis internet terbesar untuk wilayah Asia-Pasific

(Sidharta, Suzanto, 2015).

De Arte Cafe adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang

makanan dan minuman yang ada di bandar lampung, yang beralamatkan pada
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Jalan Singosari, Nomor 21, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Didalam

bisnis restauran keuntungan sangat perlu diperhatikan. Laporan tentang hutang

dan piutang tertulis jelas dalam setiap laporan yang di buat, dan keuntungan yang

didapat pada setiap bulannya dapat terkontrol oleh pimpinan. Didalam sistem

informasi akuntansi hasil akhir proses dapat berupa laporan keuangan seperti

neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga

pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar

umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo yang lambat

penjualannya ( Mulyadi, 2013 ). Pada De Arte Cafe pengolahan data penerimaan

dan pengeluaran kas sudah menggunakan software microsoft excel.

Permasalahan sustem pencatatan masih menginputkan satu-satu pada

kolom-kolom di microsoft excel, sulitnya akses data dan informasi mengenai data

penerimaan dan pengeluaran kas, kemudian tingkat pengendalian yang kurang dan

rentan tindak manipulasi data, kemudian keinginan dari pimpinan perusahaan

untuk dapat memiliki suatu system yang dapat memberikan akses bagi pimpinan

untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pengolahan data penerimaan dan

pengeluaran kas pada perusahaan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas maka dibutuhkan software

atau aplikasi yang dapat membantu memudahkan admin keuangan dalam proses

pengolahan data penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan sistem akuntansi

dengan menggunakan aplikasi berbasis web dikarenakan untuk memberikan

kemudahan bagi pimpinan dalam melakukan monitoring tanpa harus terkendala

oleh jarak dan waktu, serta MySQL sebagai database agar data dapat dikelola
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dengan baik untuk mengatasi permasalahan terkait pengolahan data yang ada pada

perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengajukan usulan proposal

penelitian skripsi yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Monitoring

Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Studi Kasus De Arte Cafe”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :

1. Bagaimana melakukan suatu inovasi dalam melakukan pengolahan data

penerimaan dan pengeluaran kas berupa sistem informasi akuntansi

pengolahan data kas pada De Arte Cafe?

2. Bagaimana melakukan implementasi sistem yang dapat memonitoring

proses pengolahan data kas pada De Arte Cafe yang bersifat Respons

Time bagi pengguna sistem?

1.3. Batasan Masalah

Penulisan proposal ini disusun berdasarkan data yang diperoleh, maka

penulis membatasi permasalahan pada pengolahan data penerimaan dan

pengeluaran kas pada De Arte Cafe.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:
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Merancang dan Membangun Sitem Informasi penerimaan dan pengeluaran

kas berbasis web pada De Arte Cafe yang dapat yang dapat meningkatkan

pengendalian internal dan memperjelas pengolahan data.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian proposal skripsi ini adalah :

1. Dapat membantu proses pekerjaan dari bagian keuangan pada De Arte

Cafe.

2. Dapat mengurangi kesalahan dan tindak manipulasi data

3. Membantu dalam melakukan pengawasan pada aktifitas yang

berlangsung terkait penerimaan dan pengeluaran kas pada perusahaan.

1.6   Sistematika Penelitian

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiridari 6 bab yang saling berhubungan.

Sistematika penulisan tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini:

BAB І  PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB ІІ LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tinjauan pustaka, sistem, tujuan penyusunan Aplikasi Monitoring

Berbasis Web, Sistem Informasi Akutansi, penerimaan kas, struktur pengendalian

intern penerimaan kas, pengeluaran kas, MySQL, UML dan pengujian program.

BAB ІІІ METODOLOGI PENELITIAN
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Bab ini berisikan tentang kerangka pemikiran, tahapan penelitian, lokasi dan

objek penelitian, metode pengumpulan data, dan kerangka pengujian.

BAB ІV  ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini berisikan tentang analisis persyaratan, analisis kebutuhan sistem, design

pengguna, dan konstruksi.

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan hasil penelitian, pembahasan penelitian,

pengujian blackbox dan ISO 9126, lingkungan pengujian, penjadwalan penelitian.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran-saran penulis pada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


