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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisai sekarang ini persaingan dalam dunia bisnis makin 

berkembang secara pesat untuk itu dituntut bagi perusahaan-perusahaan untuk 

melakukan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien untuk tetap 

mempertahankan eksistensinya. Untuk itu perlunya suatu informasi yang 

berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu sehingga 

keputusan yang tepat dapat dibuat sesuai dengan sistem informasi yang diterapkan 

oleh perusahaan. Dengan demikian pengelolaan sistem informasi dan 

pemanfaatan teknologi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh 

suatu perusahaan. Salah satu teknologi yang dapat digunakan oleh perusahaan 

atau suatu unit usaha dalam mengembangkan sistem adalah dengan pemanfaatan  

teknologi komputer 

Teknologi komputer memungkinkan suatu perusahaan untuk mengolah 

data secara cepat dan akurat sehinga mampu menghasilkan informasi yang 

terpercaya dan dapat meningkatkan efisiensi kerja dan kemampuan perusahaan. 

Hal ini juga diperlukan oleh Unit Produksi SMK Negeri 6 Palembang untuk bisa 

bersaing dan berkembang dalam dunia usaha, maka harus melakukan beberapa 

perbaikan dan pengembangan sistem yang telah ada dengan memanfaatkan 

teknologi informasi khususnya komputer agar tercapainya tujuan perusahaan atau 

unit usaha yang dijalankan. 

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen bertanggung jawab 

terhadap sistem pengeluaran kas dalam perusahaan yang dikelola. Seperti halnya 

pada Unit Pruduksi SMK Negeri 6 Palembang yang merupakan perusahaan  yang 

bergerak dibidang jasa boga (katering dan pastry), jasa busana, jasa kecantikan 

(salon), jasa sewa gedung aula dan hotel yang menjadi sarana praktik kerja 

langsung siswa dengan tujuan mencari laba dimana pencatatan pengeluaran kas 

yang dilakukan oleh bagian perbendaharaan cukup banyak seperti gaji karyawan, 

perlengkapan, peralatan, pembayaran beban-beban serta pengeluaran kas lain-lain. 
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Pengeluaran kas merupakan salah satu faktor bagi suatu perusahaan untuk 

melakukan pengembangan usahanya seperti berinvestasi dalam pembelian aset 

perusahaan, melakukan perawatan terhadap aset perusahaan. Kesalahan dalam 

pencatatan pengeluaran kas sangat berpengaruh pada laporan keuangan yaitu akan 

terjadi ketidakseimbangan dan kerugian dalam perusahaan. Dalam aktivitas 

pengeluaran kas yang dilakukan oleh Unit produksi SMK Negeri 6 Palembang 

masih menggunakan pencatatan manual sehingga pencatatan yang dilakukan 

kurang efisien karena memerlukan waktu yang cukup lama, dan kurang efektif 

karena pencatatan yang dilakukan dengan manual memungkinkan terjadinya 

kesalahan perhitungan. Selain itu, kegiatan pencatatan dan penyimpanan kas pada 

Unit Produksi SMK Negeri 6 Palembang hanya dilakukan oleh satu Fungsi yaitu 

Bendahara, hal ini tentu tidak baik karena dapat terjadi kecurangan pada sistem di 

perusahaan apabila fungsi penyimpanan kas dan fungsi pencatatan dilakukan oleh 

satu fungsi. 

Salah satu penyebab suatu perusahaan bisa bangkrut adalah karena laporan 

keuangan dalam perusahaan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam 

usaha. Keadaan tersebut dikarenakan kurang baiknya sistem yang ada didalam 

perusahaan atau unit usaha tersebut. Para karyawan yang tidak jujur sering 

melakukan penyelewengan dan kecurangan, perangkapan tugas oleh satu fungsi, 

pencurian aset perusahaan dan sebagainya dengan kata lain menggunakan kas 

untuk keperluan pribadi yang dapat mengakibatkan pengeluaran kas perusahaan 

meningkat dan harta perusahaan berkurang, baik dalam bentuk aset maupun 

bentuk konversi kas lainnya. 

Oleh karena itu, peran sistem informasi akuntansi diperlukan oleh 

perusahaan untuk mengurangi kecurangan dalam suatu sistem dan sekaligus 

sebagai sumber daya untuk menjaga kekayaan perusahaan. Dengan bantuan 

teknologi komputer, secara khusus penggunaan aplikasi dari Microsoft Visual 

Basic 6.0 proses pengeluaran kas yang pada awalnya sangat sederhana dan tidak 

efisien kini telah dapat didistribusikan kedalam aplikasi secara efektif  karena 

pencatatan dilakukan dengan lebih terstruktur dan meminimalkan kesalahan 

perhitungan dan efisien karena pencatatan tidak menghabiskan banyak waktu 

sehingga meminimalkan pengeluaran kas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai 
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dampak peranan informasi akuntansi yang meningkat, maka dibutuhkan suatu 

sistem yang mengatur informasi akuntansi pengeluaran kas agar dapat 

memberikan keuntungan bagi perusahaan. Untuk memperoleh suatu informasi 

akuntansi yang diperlukan oleh manajemen maka diperlukan sistem akuntansi 

yang baik. Oleh karena itu perlu adanya sistem yang baik dan tepat untuk 

menghasilkan informasi yang bisa digunakan oleh manajemen dalam pengambilan 

keputusan. 

 Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan menyusun Laporan Akhir 

dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas 

Berbasis Komputer pada Unit Produksi SMK Negeri 6 Palembang”. 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Formulir dan catatan akuntansi yang digunakan Unit Produksi SMK Negeri 6 

Palembang belum baik dan benar untuk sistem akuntansi pengeluaran kas 

sehingga sistem pencatatan akuntansi sering terjadi kesalahan. 

2. Unit Produksi SMK Negeri 6 Palembang masih melakukan pencatatan 

akuntansi secara manual sehingga kurang efektif dan efisien. 

3. Belum tepatnya sistem pengendalian intern perusahaan dalam sistem akuntansi 

pengeluaran kas pada Unit Produksi SMK Negeri 6 Palembang sehingga 

penyelewengan dan kecurangan pada sistem dapat terjadi. 

 

 

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan 

 Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan, serta agar 

analisis menjadi terarah dan sesuai dengan masalah yang ada, maka penulis 

membatasi ruang lingkup pembahasannya hanya dengan membahas tentang 

perancangan sistem serta pengembangan sistem informasi pengeluaran kas pada 

Unit Produksi SMK Negeri 6 Palembang beserta program aplikasi pengeluaran 

kas berbasis komputer. Sehingga dapat memperbaiki sistem pengendalian intern 

pada Unit Produksi SMK Negeri 6 Palembang. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.4.1 Tujuan Penulisan 

 Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk merancang formulir dan catatan akuntansi yang baik dan benar 

untuk sistem akuntansi pengeluaran kas perusahaan. 

2. Untuk merancang sistem pencatatan akuntansi dari pencatatan manual 

menjadi pencatatan berbasis komputer. 

3. Untuk memberi masukan dan saran untuk sistem pengendalian yang baik 

dan benar untuk sistem akuntansi pengeluaran kas pada Unit Produksi 

SMK Negeri 6 Palembang. 

1.4.2 Manfaat Penulisan 

 Adapun manfaat penulisan laporan akhir adalah : 

1. Memperbaiki sistem pengeluaran kas dan Mempermudah proses 

pencatatan akuntansi khususnya untuk transaksi pengeluaran kas pada Unit 

Produksi SMK Negeri 6 Palembang dengan tersedianya sarana 

komputerisasi yang dapat memberikan kemudahan dalam bekerja dan 

memberikan informasi yang cepat dan tepat. 

2. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam 

penyusunan laporan akhir. 

3. Menjadikan laporan ini sebagai referensi bagi mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijaya khususnya Jurusan Akuntansi yang ingin mengkaji 

secara mendalam tentang topik yang dibahas. 

 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

1.5.1 Data yang Digunakan 

Penulisan ini dilakukan di Unit Produksi SMK Negeri 6 Palembang yang 

beralamat di Jl. Mayor Ruslan untuk laporan akhir “Perancangan Sistem 

Infromasi Akuntansi Pengeluaran Kas Berbasis Komputer pada Unit Produksi 

SMK Negeri 6 Palembang”. 

Dalam penulisan laporan akhir ini, penulis membutuhkan data yang 

relevan untuk dapat menganalisa dan melakukan perancangan sistem yang baru 
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pada perusahaan. Data tersebut digunakan sebagai alat untuk pengambilan 

keputusan-keputusan ataupun pemecahan permasalahan. 

Berdasarkan objek penulisan Laporan Akhir yaitu Unit Produksi SMK 

Negeri 6 Palembang, maka data-data yang diperoleh yaitu : 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh dari hasil observasi ke perusahaan dan 

wawancara langsung dengan pimpinan dan Bendahara Unit Produksi SMK 

Negeri 6 Palembang. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh adalah sejarah singkat Unit Produksi SMK Negeri 6 

Palembang, aktivitas perusahaan, struktur organisasi dan pembagian 

tugas karyawan Unit Produksi SMK Negeri 6 Palembang. 

Menurut Koutur (2007:184) ada beberapa cara yang dilakukan untuk 

memperoleh data primer diantaranya melalui : 

1. Wawancara: cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya 

dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data. 

2. Observasi: dilakukan  dengan  cara  mengamati  objek  yang  

merupakan sumber utama data. 

3. Kuisioner: pertanyaan  tertulis  yang  diberikan  kepada  responden  

untuk dijawab. 

 

Penulis mendapatkan data primer berupa dokumen yang ada di Unit 

Produksi SMK Negeri 6 Palembang seperti Bukti Pembayaran, serta catatan yang 

digunakan oleh Unit Produksi SMK Negeri 6 Palembang seperti Buku Pengeluaran 

Kas. Dokumen serta catatan tersebut rutin digunakan dalam kegiatan 

pengeluaran kas Unit Produksi SMK Negeri 6  Palembang 

Data sekunder yang dimaksud dalam penulisan laporan akhir ini adalah 

struktur organisasi dan pembagian tugas karyawan pada Unit Produksi SMK 

Negeri 6 Palembang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi langsung 

ke perusahaan dan melakukan wawancara terhadap karyawan Unit Produksi SMK 

Negeri 6 Palembang. Kegiatan observasi dan wawancara dilakukan agar 

perancangan sistem yang baru tepat sasaran dan dapat diimplementasikan dengan 

baik dalam kegiatan operasional perusahaan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

       Secara garis besar laporan akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya 

mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas, dimana tiap-tiap bab 

memiliki hubungan yang satu dengan yang lain. Untuk memberikan gambaran 

yang jelas, berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika pembahasan laporan 

akhir ini secara singkat yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini, penulis mengemukakan dasar serta permasalahan yang 

akan dibahas, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang 

lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan teori-teori dan literatur- 

literatur yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas 

masalah meliputi pengertian sistem informasi akuntansi berserta, kas, 

sistem akuntansi pengeluaran kas beserta unsur-unsur dan tahapanya. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini akan diberikan gambaran mengenai keadaan perusahaan, 

sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan pembagian tugas, 

kegiatan yang dilakukan perusahaan, serta komponen-komponen sistem 

akuntansi yang digunakan Unit Produksi SMK Negeri 6 Palembang. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan pengembangan sistem informasi akuntansi 

berbasis komputer. Dimulai dari tahap analisis sistem yang ada sampai 

perancangan sistem infromasi yang baru, dan hasil program aplikasi 

yang dirancang dengan Microsoft Visual Basic 6.0 untuk sistem 

informasi akuntansi pengeluaran kas. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bab terakhir dimana penulis memberikan kesimpulan 

dari isi pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab 

sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam 

pemecahan masalah dan penelitian yang akan datang. 


