BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dalam menghadapi era komputerisasi seperti sekarang ini, komputer
menjadi suatu kebutuhan pokok dalam perusahaan, sehingga banyak sekali
instansi pemerintah ataupun swasta yang melakukan pembenahan untuk
meningkatkan mutu dalam pelayanan mereka dengan menggunakan
komputer.

Karena

dengan

komputer

proses

yang

semula

belum

komputerisasi dan berulang-ulang akan dapat dilakukan secara efisien.
Didalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan
kedepan hendaknya dilakukan secara teratur dan teliti, diperlukan pula
sebuah administrasi bisnis yang baik dan teratur. Manajemen perusahaan
mengubah harta kas yang berasal dari pemilik perusahaan dan atau kreditur
menjadi harta lain yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan, harta tersebut
berupa

alat-alat

memanfaatkan

produksi/jasa

alat-alat

kemudian

produksi/jasa

manajemen

tersebut.

perusahaan

Selanjutnya

alat-alat

produksi/jasa dijual kepada konsumen yang akhirnya perusahaan kembali
menerima harta berupa kas.
Teknologi komputer sangatlah dibutuhkan sekali dalam setiap
pekerjaan yang dari sederhana sampai dengan proyek-proyek yang besar
atau kompleks, semuanya tergantung dengan teknologi komputer. Kini
banyak kita jumpai berbagai aplikasi yang menggunakan sistem-sistem
informasi yang berbasis komputer, misalnya dibidang perhotelan dimana
komputer mempunyai peranan penting untuk membantu proses sewa kamar
dari mulai tamu masuk (check-in) sampai tamu keluar (check-out) yang akan
menghasilkan penerimaan kas pada hotel tersebut dan serta proses
pengeluaran kas untuk keperluan biaya-biaya yang besangkutan dengan
operasional hotel tesebut. Dan sudah banyak bidang-bidang usaha baik
pemerintah maupun swasta yang menerapkan sistem komputer akuntansi
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sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas kerja, pelayanan dan
yang lebih utama adalah mencapai tujuan dari bidang usaha itu sendiri.
Hotel Pati

yang menjadi obyek penelitian, ternyata juga belum

memaksimalkan komputerisasi dalam kegiatan akuntansi, hanya sebatas
untuk mengolah data saja. Padahal yang kita tahu sebuah perusahaan tidak
lepas

dari

kegiatan

komputerisasi sistem

akuntansi.

Setidaknya

dengan

adanya

suatu

akuntansi akan memberikan kemudahan bagi

administrasi dalam proses pencatatan arus kas.
Hotel Pati menawarkan suatu pelayanan persewaan yaitu berupa
persewaan kamar inap tamu yang mana proses tersebut akan menghasilkan
suatu penerimaan kas berupa jasa sewa kamar. Kemudian terdapat proses
pengeluran kas untuk keperluan biaya-biaya yang bersangkutan dengan
peningkatan pelayanan pada hotel tersebut. Kegiatan keluar masuk kas
masih dilakukan secara manual setiap harinya dan tentunya ini akan
menimbulkan beberapa masalah, yaitu :
1. Keterlambatan dalam penyajian laporan;
2. Pencatatan data berulang-ulang sehingga mengakibatkan redudancy data;
3. Dengan adanya transaksi yang sangat banyak mengakibatkan kebosanan
bagi seorang akuntan, sehingga menurunkan kualitas kerja akuntan yang
mengakibatkan kurang ketelitian dalam pendataan.
Ini akan menjadi lebih ringan serta efektif apabila dengan adanya
komputerisasi. Untuk itu Hotel Pati didalam perkembangannya dituntut
untuk dapat mengadakan pengolahan data keuangan secara tepat, efisien
serta resiko akan kesalahan menjadi semakin kecil. Dan sistem
komputerisasi merupakan pilihan yang tepat didalam menunjang kelancaran
pelaksanaan sistem pengolahan data.
Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengurangi masalah – masalah
yang ada dengan mengambil sebuah judul : “ KOMPUTERISASI SISTEM
AKUNTANSI ARUS KAS PADA HOTEL PATI”.
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1.2

Perumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas maka dalam
penulisan laporan proyek akhir ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
Bagaimana merancang Komputerisasi Sistem Akuntansi Arus Kas yang baik
sehingga dapat memperkecil terjadinya kesalahan dan keliruan dalam
menangani pencatatan keluar masuknya kas serta pencatatan jurnal yang
selanjutnya menghasilkan laporan keuangan.

1.3 Pembatasan Masalah
Mengingat begitu luas dan kompleks masalah – masalah yang ada
serta agar tidak terlepas dari tujuan peyusunan Laporan Proyek akhir maka
penulis terlebih dahulu menyajikan lingkup permasalahan yang akan
dibahas, yaitu :
1. Penguraian proses pengolahan data tamu, pengolahan data kamar,
pengolahan data transaksi tamu check in sampai penglahan data transaksi
yang menyebabkan adanya aliran kas masuk dan keluar, dan pembuatan
laporan-laporan akuntansi yang relevan selanjutkan menghasilkan
laporan keuangan.
2. Pembuatan Program menggunakan bahasa pemprograman Microsoft
Visual FoxPro.

1.4 Tujuan Proyek Akhir
Tujuan dala perancangan Sistem Komputerisasi Akuntansi Arus Kas
pada Hotel Pati adalah untuk menghasilkan Komputerisasi Sistem Akuntansi
Arus Kas Pada Hotel Pati dari saat penerimaan kas , kemudian pengeluran
kas serta pembuatan laporan-laporan akuntansi yang relevan selanjutkan
menghasilkan laporan keuangan.
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1.5 Manfaat Proyek Akhir
1.5.1 Bagi Penulis


Dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan yang
dimiliki, khususnya yang berhubungan dengan komputer.



Lebih memperdalam bahasa pemprograman komputer atau
aplikasi, khususnya bahasa komputer yang dipakai pada laporan
proyek akhir ini.



Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas diluar
pengetahuan yang ada dalam perkuliahan.

1.5.2 Bagi Akademik


Menambah

khasanah

pustaka

akademik

dengan

cara

mendokumentasikan laporan proyek akhir dalam perpustakaan
sehingga dapat menambah pengetahuan mahasiswa lain.


Sebagai acuan akademik untuk menilai sejauh mana kemampuan
mahasiswa dalam menyerap ilmu yang sudah diberikan oleh
pihak akademik.

1.5.3 Bagi Hotel


Member kemudahan bagi hotel dalam penyajian laporan-laporan
yang dibutuhkan karena lebih efisien waktu.



Mengurangi masalah kerangkapan data, sehingga tidak terjadi
kesalah pahaman antar data dan mengurangi penyimpanan file.



Mempermudah kinerja hotel terutama untuk proses penerimaan
dan pengeluaran kas sehingga menghasilkan input-output yang
akurat dan efisien serta laporan-laporan akuntansi dari laporan
keuangan yang relavan.

1.6 Metode Penelitian
Dalam penyusunan laporan proyek akhir ini penulis membagi metode
penelitian sebagai berikut :
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1.6.1 Objek Penelitian
Pada penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada Hotel
Pati

yang terletak dikota Pati yang berada dijalan Jl. Panglima

Sudirman No.60 Pati.

1.6.2 Jenis Data
Data-data yang akan dijadikan bahan dalam penelitian laporan
Proyek Akhir ini berupa :
1. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh
pihak yang memerlukan data seperti mengadakan survei
langsung dengan perusahaan yang bersangkutan
2. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung guna melengkapi
data primer yang meliputi ; penelitian keperpustakaan dan
catatan-catatan yang ada hubunganya dengan masalah yang akan
dibahas dan yang berkaitan dengan sistem pencatatan arus kas
yang terdiri dari penerimaan dan pengeluran kas.
1.6.3 Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang dikeluarkan dalam penyusunan laporan
proyek akhir ini metode – metode yang diperlukan adalah sebagai
berikut :
1. Wawancara
Mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang
bersangkutan.
2. Observasi
Mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan
yang diteliti sehingga memberikan informasi yang diperoleh
dapat lebih obyektif dan teliti.
3. Dokumentasi
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Teknik pengumpulan data dengan membaca data-data yang
berasal dari perusahaan.
1.6.4 Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif artinya
data yang didapatkan bukan berupa angka-angka dalam jumlah
matematis akan tetapi data tersebut merupakan dasar dari sebuah
informasi yang berkualitas. Analisa data ini berisikan penjelasan dan
penguraian data-data yang diperoleh dengan memandukan antara
teori-teori yang dipergunakan oleh Hotel Pati, dengan teori – teori
yang berkaitan dengan komputerisasi sistem akuntansi.
Pembuatan program ini penulis menggunakan bahasa pemprograman
Microsoft Visual FoxPro dengan disertai pengunaan alat analisa :
1. ERD ( Entity Relationship Diagram )
2. DD ( Data Dictionary )
3. DFD (Data Flow Diagram)
4. Perancangan DataBase ( Database Design )
5. HIPO (Hierarchy Plus Input Proses Output )
6. Perancangan Masukan Dan Keluaran ( Input Output Design )
7. Flow Of Document.

1.7 Sistematika Penulisan
Dalam penulisan laporan proyek akhir ini dilakukan secara
sistematika dalam beberapa bab, gambaran isi bab-bab tersebut sebagai
berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini membahas tentang latar belakang permasalahan,
perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan proyek akhir,
manfaat proyek akhir, metodologi penelitian, dan sistematika
penulisan.
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BAB II : LANDASAN TEORI
Pada bab ini akan dijelaskan tentang konsep dasar sistem dasar
komputerisasi, pengertian komputer, pengertian sistem informasi,
serta analisis, desain sistem, serta perancangan sistem.
BAB III : METODE PENELITIAN
Berisi uraian – uraian tentang kegiatan proyek akhir yanh
digunakan untuk mendapatkan data – data atau informasi yang
diperlukan.
BAB IV: PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI
Pada bab ini berisi tahapan-tahapan perancangan sistem,
implementasi dari hasil rancangan serta pembahasan kegiatan
proyek akhir, baik yang dilakukan secara global maupun terinci.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Berisi kesimpulan dan saran-saran yang ditunjukan kepada pihak
obyek penelitian.
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