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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat, hal 

tersebut tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini. Berbagai bidang termasuk 

lembaga pendidikan atau sekolah khususnya di beberapa SMA/SMK dan SMP telah 

merasakan dampak positif dari kemajuan teknologi, diantaranya adalah penggunaan 

AKS-SIMAKOM (Aplikasi Keuangan Sekolah Sistem Informasi Manajemen 

Keuangan Komite), dalam aplikasi tersebut dapat memperoleh informasi mengenai 

berbagai laporan khususnya laporan mengenai penerimaan kas secara cepat, tepat 

dan tepat.  

Menurut Rizal Effendi (2013:191) pengertian kas merupakan segala sesuatu 

(baik yang berbentuk uang atau bukan) yang dapat digunakan sebagai alat 

pembayaran atau alat pelunasan kewajiban. Pengalokasian keuangan harus dicatat 

dan dibukukan secara tepat, teliti, dan akurat. Karena, berdasarkan pembukuan 

tersebut akan dibuat laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Yang 

kemudian laporan tersebut akan dianalisis apakah kondisi keuangan sekolah stabil 

atau harus diperbaiki dalam pengelolaanya. 

TK PKK 53 GADINGHARJO merupakan salah satu sekolah yang terletak di 

Dusun Pranti, Kelurahan Gadingharjo, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, 

Yogyakarta. Dimana proses pembukuan atau pengolahan data keuangan di sekolah 

tersebut masih dilakukan secara manual, sehingga masih sering terjadi kesalahan 

dan kekeliruan terutama dalam pencatatan kas. Hal tersebut mengakibatkan 

kesalahan dalam pelaporan dan menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan 

keputusan karena harus mencari letak kesalahan, dan menghitung ulang catatan 

keuangan yang keliru tersebut. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama 

untuk pelaporan keuangan.  
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Untuk membantu pengelolaan kas di TK PKK 53 GADINGHARJO agar dapat 

dihasilkan laporan mengenai kas yang akurat, maka dibutuhkan sistem informasi 

pengelolaan kas.  

1.2 Tujuan  

 Tujuan dari pembuatan Proyek Akhir ini adalah dapat membuat sistem 

informasi pencatatan kas dan juga menyajikan laporan penerimaan dan pengeluaran 

kas. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat membantu pencatatan 

dan pelaporan kas oleh bendahara sekolah di TK PKK 53 GADINGHARJO. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang dan tujuan proyek akhir di atas 

dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas? 

2. Bagaimana menyajikan informasi berupa laporan penerimaan dan 

pengeluaran kas? 

3. Bagaimana menyajikan informasi berupa laporan detail penerimaan dan 

pengeluaran kas? 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penulisan ini adalah sistem pencatatan transaksi 

penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan secara tunai. Berdasarkan 

permasalahan di atas maka diperoleh batasan masalah sebagai berikut : 

1. Sistem ini dapat memasukkan dan mengedit data akun kecuali pada saldo. 

2. Sistem ini dapat memasukkan dan mengedit data siswa. 

3. Sistem ini dapat memasukkan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. 

4. Setiap inputan penerimaan maupun pengeluaran kas hanya dapat 

menginputkan satu akun di posisi debit dan satu akun di posisi kredit. 

5. Penerimaan dan pengeluaran kas tidak dilakukan secara transfer. 

6. Jurnal yang digunakan adalah jurnal khusus penerimaan dan pengeluaran 

kas. 
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7. Sistem ini dapat menampilkan laporan penerimaan dan pengeluaran kas 

per periode. 

8. Sistem ini dapat menampilkan laporan detail penerimaan dan 

pengeluaran kas per akun. 

Aplikasi pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas ini dapat dibatasi dalam 

pembuatan laporan meliputi: 

1. Daftar akun. 

2. Daftar siswa. 

3. Daftar Referensi Penerimaan Kas 

4. Daftar Referensi Pengeluaran Kas 

5. Jurnal penerimaan kas per periode. 

6. Jurnal pengeluaran kas per periode. 

7. Laporan penerimaan kas per periode. 

8. Laporan pengeluaran kas per periode. 

9. Laporan detail penerimaan kas. 

10. Laporan detail pengeluaran kas. 

11. Laporan buku besar kas per periode. 

 

 

  


