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1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pesatnya kemajuan perekonomian, semakin banyak pula muncul

perusahaan-perusahaan baru baik milik pemerintah maupun swasta dengan skala kecil atau

besar. Sebuah perusahaan yang beroperasi dengan cara menjual produk baik barang atau

jasakepada para pelanggan dengan tujuan memaksimalisasi laba. Informasi yang dihasilkan

oleh perusahaan diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk

keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.Sehingga untuk

mempertahankaneksistensi perusahaan ditengah persaingan yang ada tergantung pada

perlakuan akuntansi dananalisis-analisisnya, yang terangkum dalam sistem informasi

akuntansi (Winarni, 2015)

Salah satu sistem akuntansi yang ada dan harus digunakan oleh perusahaan adalah Sistem

Akuntansi Pengeluaran Kas. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas merupakan suatu kesatuan

unsur- unsur Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas yang saling bekerjasama diantaranya yaitu

fungsi- fungsi yang terkait, dokumen dan catatan yang digunakan serta Sistem Pengendalian

Itern yang mengatur kegiatan Pengeluaran Kas. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas yang

diterapkan oleh perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak diimbangi dengan

Sistem Pengendalian Intern yang baik pula. Pengendalian Intern dalam suatu perusahaan

meliputi struktur organisasi yang memerlukan pemisahan tanggung jawab, sistem otorisasi,

praktik yang sehat, serta karyawan yang memiliki kemampuan dibidangnya.Sistem

Pengendalian Intern dimaksudkan untuk menghindari tindakan kecurangan yang dilakukan

oleh karyawan.

PT Sari Segar Husada adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi

natadecoco, minyak, dan tepung terigu.Dalam proses pengolahan data oprasional perusahaan



sistem Fluctuation yang mana kas tidak selalu tetap dipertahankan jumlahnya untuk membiayai

kegiatan oprasional perusahaan sehari-hari seperti pembelian ATK, pembayaran listik, telpon,

dan air, pembayaran makan karyawan, pembelian bahan bakar kendaraan kantor. Pada saat ini

pengolahan data pengularan oprasional perusahaantelah dilakukan secara

terkomputerisasiyaitu dimulai dari karyawan yang melakukan pengeluaran oprasional dan

memberikan bukti pembelian pada bagian administrasi dan dilakukan perekapan kedalam

aplikasi spreadsheet yang dicetak laporan pengeluaran oprasional. Terdapat kendala yaitu

pembuatan filebaru setiap bulannya, yang akhirnya menyulitkan dalam pencarian data, dan

tidak adanya tempat penyimpanan data yang lebih efisien sehingga mengakibatkan rentan

kehilangan data dikarenakan terserang virus, tidak ada informasi jika terjadi kesalahan dalam

penginputan, tidak ada laporan perpriode. Biaya yang dikelola dalam pengeluaran oprasional

adalah biaya oprasional kantor seperti pembelian ATK, pembayaran rekening listrik,

pembelian bensin karyawan, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan

pengolahan data pengeluaran oprasional perusahaan, Maka dibutuhkan suatu sitem informasi

akuntasi pengeluaran oprasional perusahaan sehingga dapat mengolah data pengeluaran biaya

oprasional perusahaan dengan baik dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan

perusahaan mengenai pengeluaran oprasional. Maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul”PerancanganSistem Informasi Akuntansi Pengeluaran

Operasional Perusahaan (Study Kasus : PT Sari Segar Husada)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan

yang akan menjadi dasar penulisan adalah :

1. Bagaimana mengelola data pengeluaran operasional pada PT Sari Segar Husada?



2. Bagaimana merancang sistem informasi akuntasi pengeluaran operasional perusahan

pada PT Sari Segar Husada?

3. Bagaimana membuat sistem informasi akuntasi pengeluaran operasional perusahan

pada PT Sari Segar Husada?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini masalah yang dibahas

dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Sistem ini dibatasi pada ruang lingkup biaya operasional perusahaan seperti

pengeluaran kebutuhan kantor.

2. Metode kas menggunakan sistem Fluctuation (dana tidak tetap)

3. Perancangan sistem menggunakan UML.

4. Pengembangan sistem menggunakan Agile Development menggunakan Xp

Programming

5. Sistem akan menggunakan bahasa pemograman Borland DelphidanMYSQL sebagai

database.

6. Dimulai dari Input-an sistem yaitu data akun, data kas masuk, data kas keluar, data

pengeluaran operasional, dan menghasilkan Output-an sistem yaitu bukti kas keluar,

laporan oprasional, Jurnal serta Buku Besar.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengelola data pengeluaran oprasional perusahaan pada PT Sari Segar Husada.

2. Untukmerancang sebuahsysteminformasi akuntansi pengeluaran operasional

perusahaan pada PT Sari Segar Husada.



3. Untuk membuat sistem informasi akuntasi pengeluaran operasional perusahan pada PT

Sari Segar Husada

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah :

1. Dapat membantu perusahaan dalam mengelola data pengeluaran operasional pada PT

Sari Segar Husada.

2. Menghasilkan laporan yang dibutuhkan sesuai keinginan perusahaan.

3. Menambah wawasan mahasiswa dalam mengelola data operasional perusahaan.


