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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 PT. Inti Artha Solindo adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

pemasok suku cadang untuk perusahaan bidang produksi hasil olahan kelapa sawit. 

Kami berdiri sejak tahun 2018 dan bekerja sama dengan tenaga ahli dan 

profresional yang berpengalaman dibidangnya selama puluhan tahun. Saat ini, 

perusahaan masih menggunakan proses pencatatan data kas secara konvensional, 

yaitu dengan mencatat data transaksi kas ke dalam buku kas secara manual. Sistem 

pencatatan manual dari kas perusahaan ini menghadapi beberapa masalah, seperti 

kesulitan untuk melakukan proses rekapitulasi data kas, pihak manajemen 

perusahaan tidak dapat mengetahui sisa kas perusahaan secara langsung dan pihak 

manajemen perusahaan kesulitan dalam mengetahui biaya yang sering dikeluarkan 

oleh bagian kas dalam skala besar pada  periode tertentu. Hal ini 

mengakibatkan pihak manajemen perusahaan kesulitan dalam melakukan 

pengawasan terhadap kas perusahaan. Untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut, maka dapat dirancang sebuah sistem informasi penjualan yang berbasis 

web, sehingga pihak manajemen perusahaan dapat melakukan proses pengawasan 

terhadap kas perusahaan secara real time. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk merancang suatu 

sistem terkomputerisasi mengenai sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang 

dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul pada PT. Inti Artha Solindo. Oleh 

karena itu, penulis mengambil Skripsi dengan judul ”PERANCANGAN SISTEM 

INFORMASI MANAJEMEN KAS BERBASIS WEB STUDI KASUS : PT. 

INTI ARTHA SOLINDO ”. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka 

dapat dirumuskan beberapa masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana Sistem Informasi dapat membantu pengelolaan kas PT. Inti Artha 

Solindo? 
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2. Bagaimana Sistem Informasi dapat menyelesaikan masalah pengelolaan kas 

sehingga pengelolaan kas menjadi lebih baik dan terstruktur? 

3. Bagaimana mempercepat proses rekapitulasi data kas? 

4. Bagaimana menyediakan informasi sisa kas perusahaan secara langsung kepada 

pihak manajemen perusahaan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem informasi penerimaan 

dan pengeluaran kas berbasis web pada PT. Inti Artha Solindo. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Sistem usulan dapat mempercepat proses rekapitulasi data kas. 

2. Sistem usulan dapat menyediakan informasi sisa kas perusahaan secara 

langsung kepada pihak manajemen perusahaan. 

3. Sistem usulan mampu menyediakan informasi biaya yang dikeluarkan oleh 

bagian kas dalam skala pada periode tertentu. 

 

1.5.  Ruang Lingkup 

Agar penelitian lebih terarah dan untuk membatasi pembahasan masalah dalam 

sistem, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Prosedur Penerimaan Kas, mencakup administrasi proses pencatatan kas 

masuk.  

2. Prosedur Pengeluaran Kas, mencakup administrasi proses pencatatan kas 

keluar.  

3. Laporan yang dihasilkan oleh sistem mencakup laporan kas masuk, laporan arus 

kas, laporan kas keluar dan laporan arus kas.  

4. Aplikasi akan dirancang dengan menggunakan bahasa script PHP dan 

Javascript serta database akan dibuat dengan menggunakan aplikasi MySQL. 

 

1.6.  Sistematika Penulisan

Rincian isi dari laporan skripsi ini meliputi beberapa Bab, yaitu : 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Pada Bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat, batasan masalah dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada Bab ini berisi tentang teori yang berhubungan sistem informasi 

manajemen kas dan alat bantu pengembangan sistem serta bahasa 

program yang digunakan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang metode pengumpulan data, prosedur kerja dari 

sistem berjalan dan prosedur kerja dari sistem usulan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi penjabaran mengenai tampilan output dari sistem 

usulan yang dibuat serta pembahasan mengenai kelebihan dan 

kelemahan sistem. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini membahas tentang kesimpulan yang dapat diambil dan saran 

yang diberikan setelah selesai menyusun laporan skripsi. 


