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ABSTRACT 

This research aims to design and implement a computerized accounting system cash 

on Tri Mulya junior high school Semarang. Thus, indicates that the application of 

the Cash Accounting System Computerized an impact either be used to supplement 

the financial statements, is required by the school to use the Cash Accounting 

Computer Information Systems as a tool in the planning and management of 

operations in the Tri Mulya junior high school. 

 The method used was to interview and documentation, research was 

conducted on secondary Tri Mulya junior high school Semarang is located at Jl. 

Minto Jiwo Dalem 1 Semarang. Tri Mulya junior high school is one of the private 

educational institutions in the city of Semarang. The results of the study of the 

application of the accounting information system design is a computerized cash 

facilitate in recording cash transactions both incoming and outgoing cash, as well as 

providing school financial reports more complete and accurate compared with the 

old system on Tri Mulya junior high school. During the school is using a manual 

system in recording financial transactions, whereas cash accounting system by 

implementing computerized school will meminimaliskan risk in recording errors and 

obtain more accurate information and complete. 

Keywords: Accounting Information Systems, Nonprofit Financial Statements, 

Accounting Education. 

1. PENDAHULUAN : 

1.1 Identifikasi Masalah : 

 Bagaimana merancang sistem 

informasi akuntansi kas berbasis 

komputerisasi agar dapat 

melengkapi laporan keuangan pada 

SMP Tri Mulya. 

1.2 Tinjauan Pustaka 

Objek yang menjadi penelitian 

adalah sebuah lembaga pendidikan 

swasta, sekolah ini bernama SMP 

Tri Mulya yang berada di kota 

Semarang, tepatnya di jalan Minto 

Jiwo Dalem 1. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penulisan skripsi ini 

adalah untuk merancang sistem 

informasi kas secara 



terkomputerisasi pada SMP Tri 

Mulya. 

Sedangkan tujuan dari penelitian 

ini adalah : Untuk merancang 

sistem informasi akuntansi kas 

berbasis komputerisasi agar dapat 

melengkapi laporan keuangan pada 

SMP Tri Mulya 

1.4 Manfaat  

Memberikan solusi untuk pihak 

SMP Tri Mulya dalam 

menyelesaikan masalah yang 

dihadapi melalui penerapan 

komputerisasi sistem informasi 

kas, yaitu proses pencatatan 

transaksi dan pembuatan laporan 

keuangan. 

2. MODEL,ANALISA,DESAIN 

DAN IMPLEMENTASI 

2.1 Model 

1. Tahap Pengumpulan Data 

a. Studi lapangan 

- Wawancara 

- Survey 

- Dokumentasi 

b. Studi Pustaka 

2. Alat Perancangan  

- Decomposisi Diagram 

- Context Diagram 

- DFD 

- Kamus Data 

- ERD 

2.2 Proses dan Siklus Akuntansi 

Siklus Akuntansi Pendidikan 

Siklus akuntansi menurut 

Bastian (2006) dapat 

dikelompokkan dalam tiga 

tahap, yaitu : 

1. Tahap pencatatan, kegiatan 

pengidentifikasian dan 

pengukuran bukti transaksi, 

pencatatan bukti transaksi 

ke dalam buku harian atau 

jurnal. 

2. Tahap pengikhtisaran, 

penyusunan neraca saldo, 

pembuatan ayat jurnal, 

penyusunan kertas kerja, 

pembuatan ayat jurnal 

penutup, pembuatan ayat 

jurnal pembalik. 

3. Tahap pelaporan, laporan 

surplus/defisit, laporan arus 

kas, neraca , dan catatan 

atas laporan keuangan. 

2.3 Jurnal 

Proses pencatatan transaksi ke 

dalam jurnal disebut penjurnalan. 

2.4 Buku Besar 

Buku besar adalah buku yang 

berisi semua akun-akun yang ada 

dalam laporan keuangan. Buku ini 

mencatat perubahan akun dalam 

akhir periode. 

2.5 Laporan Keuangan 

Akuntansi Pendidikan 

Laporan Keuangan dalam 

Akuntansi Pendidikan Menurut 

Bastian (2006) Laporan keuangan 

adalah hasil akhir dari proses 

akuntansi yang menyajikan 

informasi yang berguna untuk 

pengambilan keputusan oleh 

berbagai pihak yang 

berkepentingan. Bentuk laporan 

keuangan dalam akuntansi sektor 

pendidikan adalah 

1. Laporan neraca 

2. Laporan surplus/defisit 

3. Laporan ekuitas 

4. Laporan arus kas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.6 Desain 

1. ERD (Entity Relationship 

Diagram) 

 

 
2. Relasi Tabel 

 
3. Diagram Konteks 

 
4. DFD (Data Flow Diagram) 

 
2.7 Implementasi 

1. Login 

 
2. Menu Utama 

 
3. Input Jenis Rekening 



 
4. Input Data Siswa 

 
5. Input Transaksi Kas Masuk 

Siswa 

 
6. Input Transaksi Non Siswa 

 
7. Input Transaksi Kas Keluar 

 
8. Tampilan Jurnal 

 
9. Tampilan Buku Besar 

 
10. Tampilan Laporan Surplus 

Defisit 

 
11. Tampilan Laporan Ekuitas 

 

 

 

 



 

 
12. Laporan Neraca 

 
13. Laporan Arus Kas 

 
14. Laporan Piutang Siswa 

 

 

 

 

 

 

 
3. Pembahasan (Manual Book) 

1. Desain Menu Login 

Menu ini digunakan sebagai 

kunci utama pembuka sistem 

kas terkomputerisasi. Menu 

login berfungsi untuk  security 

atau pengamanan sistem agar 

terhindar dari pencurian data. 

Menu ini hanya di pegang oleh 

pihak administrasi. 

2. Desain Menu Utama 

Menu utama berisi menu file, 

master, transaksi dan laporan. 

Merupakan tampilan awal 

pembuka sistem kas. 

3. Desain Input Jenis Rekening 

Desain input jenis rekening 

terdapat pada menu master, 

berfungsi sebagai penginputan 

data akun. Nama akun dan 

kode akun jika terdapat 

transaksi baru. 

4. Desain Input Data Siswa 

Menu ini digunakan sebagai 

proses penginputan data siswa 

yang akan membayar atau 

melakukan transaksi 

pembayaran SPI ataupun 

pembayaran SPP. 

5. Desain Input Kas Masuk 

Pembayaran Siswa 

Menu ini digunakan untuk 

proses input data bayar siswa, 

dimana terdapat pilihan 

pembayaran, yaitu pembayaran 

SPP dan SPI. Data siswa 



tersimpan secara otomatis, 

dengan jumlah bayar, 

tunggakan yang ada dan sisa 

tunggakan. 

6. Desain Input Kas Non-Siswa 

Desain input kas non-siswa ini 

merupakan proses menginput 

data penerimaan kas selain dari 

siswa, yaitu penerimaan dari 

dana bos, sumbangan orang 

tua, dan sumbangan lain-lain. 

7. Desain Inputan Kas Keluar 

Menu ini digunakan sebagai 

inputan data kas keluar, yaitu 

kas keluar dari pembayaran 

gaji, listrik, air dan telepon, 

pembayaran lain lain yang 

berhubungan dengan 

pengeluaran untuk kegiatan 

operasional sekolah. 

8. Laporan Jurnal 

Merupakan hasil dari proses 

transaksi kas masuk dan kas 

keluar yang di klasifikasikan 

sesuai dengan nama akun, 

tanggal transaksi, debet dan 

kredit. 

9. Laporan Buku Besar 

Merupakan laporan dari hasil 

pengklasifikasin / penjurnalan, 

yang kemudian di 

identifikasikan sesuai tanggal 

dan nomor akun di posting ke 

dalam buku besar. 

10. Laporan surplus defisit 

Laporan ini menunjukkan 

posisi jumlah pendapatan di 

kurangi dengan beban atau 

biaya belanja sekolah selama 

satu periode. Laporan surplus 

defisit digunakan untuk 

mengetahui keuangan sekolah 

mengalami surplus(laba) atau 

defisit(kerugian) selama 

periode tertentu. 

11. Laporan Ekuitas 

Merupakan hasil output / 

laporan keuangan yang 

digunakan pihak sekolah untuk 

mengetahui perubahan modal 

selama satu periode tertentu. 

12. Laporan Neraca 

Laporan ini merupakan hasil 

yang menunjukkan posisi 

keuangan, dimana dapat 

mengetahui jumlah harta yang 

dimiliki, total kewajiban yang 

harus di tanggung dan ekuitas 

di akhir periode.  

13. Laporan Arus Kas 

Merupakan laporan keuangan 

yang terbagi dari 3 aktivitas, 

yaitu operasi, investasi dan 

pendanaan. Laporan ini 

menunjukkan dari mana uang 

kas di peroleh dan bagaimana 

membelanjakannya selama satu 

periode. 

14. Laporan Piutang Siswa 

Merupakan laporan yang 

didapat dari penginputan 

transaksi bayar siswa. Jika 

siswa memiliki tunggakan 

pembayaran atau utang SPI 

atau SPP akan terekam dalam 

laporan piutang siswa. 

4. Kesimpulan dan Saran 

4.1 Kesimpulan : 

1. Proses pencatatan sistem kas 

yang masih manual pada SMP 

Tri Mulya dapat 

mengakibatkan beberapa 

kelemahan dalam kegiatan 

operasional di sekolah.  

Beberapa kelemahan yang 

dihadapi oleh pihak sekolah, 

khususnya pada bagian 

administrasi yaitu, kurang 

efektifnya waktu pada saat 

proses pencatatan transaksi 

hingga sampai pada pembuatan 

laporan keuangan. 

Ketidaktelitian dalam 



pencatatan yang dilakukan 

bagian administrasi, dapat 

mengakibatkan data kurang 

akurat karena hanya dicatat 

secara manual. Serta tidak 

adanya arsip file yang 

tersimpan secara aman. 

2. Dengan adanya penerapan 

rancangan sistem kas pada 

SMP Tri Mulya diharapkan 

bisa menutupi segala 

kekurangan yang ada 

disekolah. 

3. Perancangan sistem kas dengan 

berbasis komputerisasi 

meringankan pihak 

administrasi dalam melakukan 

input transaksi aliran dana 

masuk dan keluar, serta 

memudahkan administrator 

dalam pembuatan laporan 

keuangan. 

4.2 Saran : 

Dari kesimpulan tersebut, adapun 

saran-saran yang penulis berikan 

kepada pihak SMP Tri Mulya 

Semarang, yaitu : 

1. Proses pencatatan jika 

dilakukan dengan bantuan 

komputerisasi akan lebih 

efektif dan efisien. 

2. Perlu dilakukannya penerapan 

rancangan sistem infomasi 

akuntansi kas yang 

terkomputerisasi bagi SMP Tri 

Mulya, untuk mempermudah 

proses pencatatan semua 

transaksi serta pada pembuatan 

laporan keuangan sekolah. 
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