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ABSTRAK
Kas Merupakan elemen aktiva yang paling likuid dan hampir semua transaksi pada
akhirnya akan berhubungan dengan kas. Pada prinsipnya kas merupakan aktiva lancar yang
mempunyai sifat mudah dipindah tangankan sehingga kas sangat mudah diselewengkan.
Pada CV. Focus Etania Zashika Karawang masih terdapat kekurangan dalam sistem
pengelolaan pencatatan kas kecil sehingga membutuhkan suatu program aplikasi dalam
pengelolaan pencatatan kas kecil untuk membantu kelancaran dalam pengolahan data-data
laporan pengelolaan pencatatan kas kecil. Oleh karena itu dibutuhkan sistem pengelolaan
pencatatan kas kecil. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
fuktuatif, sedangkan metode pengembangan sistem yang digunakan adalah System
Development Life Cycle (SDLC) model waterfall. Sistem ini dirancang dengan menggunakan
aplikasi Microsoft Visual Basic.Net dengan Microsoft SQL Server sebagai database atau
tempat penyimpanan data, dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu
perusahaan dalam pengelolaan data dan pencatatan laporan keuangaan pada CV. Focus
Etania Zashika Karawang.

Kata kunci: Kas, SDLC Waterfall, Visual Basic.Net

ABSTRACT
Cash is the most liquid element of assets and almost all transactions will eventually relate
to cash. In principle, cash is a current asset that is easily transferable so that cash is very easy
to be misused. On CV. Focus Etania Zashika Karawang there are still deficiencies in the petty
cash recording management system so that it requires an application program in the
management of petty cash records to help smooth the processing of petty cash recording
management report data. Therefore, a petty cash recording management system is needed.
The research method used in this study is a fluctuating method, while the system development
method used is the System Development Life Cycle (SDLC) waterfall model. This system is
designed using Microsoft Visual Basic.Net application with Microsoft SQL Server as a
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database or data storage area, with this system it is expected to help companies in managing
data and recording financial reports on CV. Focus Etania Zashika Karawang.

Key words: Cash, SDLC Waterfall, Visual Basic.Net

Pendahuluan
Peranan penggunanan ilmu teknologi dalam semua kegiatan perusahaan ialah efisiensi,
penghemat waktu dan biaya, meningkatkan efektifitas, penginputan transaksi menjadi lebih
mudah, serta mencapai hasil atau output laporan transaksi dengan benar dan akurat. Dunia
teknologi informasi saat ini terus mengalami seluruh aspek kehidupan manusia, untuk
menunjang aktivitas sehari – hari secara cepat, efisien dan akurat. Sistem informasi sudah
banyak digunakan di berbagai perusahaan, instansi, dan sekolah secara terkomputerisasi.
Kas merupakan elemen aktiva yang paling likuid dan hampir semua transaksi pada
akhirnya akan berhubungan dengan kas (Hasibuan, 2015). Kas suatu hal yang harus
diperhatikan dalam suatu perusahaan atau organisasi, baik perusahaan besar, menengah
maupun kecil. Sebab pada prinsipnya kas merupakan aktiva lancar yang mempunyai sifat
mudah dipindahkan tangankan sehingga kas sangat mudah diselewengkan.
Sistem informasi akuntansi membantu mengambil keputusan dan pengendalian di
dalam

organisasi

perusahaan

serta

menghasilkan

informasi

yang

dibutuhkan

perusahaan.Sistem akuntansi penerimaan kas berasal dari dua sumber utama, yaitu
penerimaan dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang atau dari penjualan kredit
(Silalahi et al., 2020).
CV. Focus Etania Zhasika Karawang merupakan salah satu usaha yang bergerak
dibidang jasa Konsultan Management seperti, Konsultan Pajak, Konsultan Keuangan,
Konsultan Administrasi Akuntansi dan lainnya. Sistem pencatatan penerimaan dan
pengeluaran kas kecil yang digunakan belum menggunakan system program komputerisasi
dan metode yang digunakan adalah system fluktuatif. Maka dengan ini dibutuhkan suatu
sistem akuntansi untuk proses pengelolaan keuanganya, agar dapat mencegah suatu
penyimpangan dan dapat digunakan juga sebagai alat untuk mengendalikan pengelolaan
keuangan (Kas) secara terkomputerisasi. Permasalahan yang sering dihadapi oleh
perusahaan atau organisasi dalam pelaporan keuangan karena kurangnya dalam penyajian
data yang akurat. CV. Focus Etania Zashika Karawang dalam pembuatan laporan belum
menerapkan system penerimaan dan pengeluaran kas yang memadai karena perusahaan
masih menggunakan Miscrosoft Office Excel. Dalam system penerimaan dan pengeluaran kas
diperusahaan belum berjalan secara efektif dan efisien karena belum menerapkan system
penyusunan.
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Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat rancangan system dengan
menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic.Net. Visual Basic.Net merupakan salah satu
bahasa pemrograman yang terdapat pada paket program aplikasi Visual Studio.Net yang
menyediakan tools bagi para pengembang untuk membangun aplikasi yang berjalan di .Net
Framework (Nugraha et al., 2018). Sedangkan untuk penyimpanan data digunakan Microsoft
SQL Server sebagai databasenya. Aplikasi ini dirancang dengan harapan dapat meminimalisir
kesalahan dalam pencatatan, ketidak sesuaian jumlah kas real dengan jumlah kas yang ada
dicatatan serta kecepatan dan ketepatan dalam mengolah informasi yang dilakukan oleh CV.
Focus Etania Zashika Karawang.

Materi dan Metode
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode System
Development Life Cycle (SDLC) merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membuat
sistem dengan menggunakan berbagai macam model dan model yang penulis gunakan pada
penelitian ini adalah model pengembangan Waterfall (Air Terjun) (Setiyani, 2018). Model
SDLC air terjun (waterfall) sering juga disebut model sekuensial linier (sequential linear) atau
alur hidup klasik (classic life cycle). Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup
perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengkodean,
pengujian, dan tahap pendukung (support) (Iriadi et al., 2019).

Gambar 1.
Sumber: (A.S & M.Shalahudin., 2015)

Hasil dan Pembahasan
1.

Analisis Permasalahan dan Solusi
Berdasarkan pengamatan penulis terhadap sistem yang berjalan di CV. Focus Etania

Zashika Karawang, diperoleh suatu informasi tentang permasalahan yang berkaitan dengan
pengolahan data untuk laporan realisasi pengelolaan pencatatan kas kecil yang belum efektif
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dalam membuat laporan keuangan khususnya pengelolaan pencatatan kas kecil pada CV.
Focus Etania Zashika Karawang antara lain :
a.

Pembuatan laporan keuangan pengelolaan pencatatan kas kecil di CV. Focus Etania
Zashika Karawang masih menggunakan Microsof Excel.

b.

Belum menerapkan sistem akuntansi secara terkomputerisasi yang dapat mengatur
catatan, dokumen dan laporan yang berhubungan dengan pengelolaan pencatatan kas
kecil pada perusahaan sehingga untuk mencari informasi tersebut membutuhkan waktu
yang lama sehingga mejadi kurang efektif dan efisien.
Berdasarkan identifikasi permasalahan yang terdapat pada sistem pengolahan

pencatatan kas kecil pada CV. Focus Etania Zashika Karawang. Maka penulis mencoba
memberikan solusi permasalahan yang ada pada CV. Focus Etania Zashika Karawang
sebagai berikut
a.

Membuat aplikasi sistem komputerisasi dalam pengolahan data pencatatan kas kecil,
dengan harapan agar mempermudah admin / kasir dalam hal pengendalian dan
pengecekan data.

b.

Laporan pengelolaan pencatatan kas kecil dapat dibuat sesuai periode akuntansi yang
ada pada CV. Focus Etania Zashika Karawang.

2.

Desain Sistem Usulan
Perancangan pada sistem penerimaan dan pengeluaran kas mencakup perancangan

diagram konteks, perancangan diagram overview, perancangan diagram rinci, entity
relationship diagram, perancangan kamus data dan perancangan database.
a.

Diagram Konteks
Diagram konteks atau biasa disebut context diagram merupakan suatu diagram alir yang

paling tinggi yang memuat proses sistem secara keseluruhan. Diagram konteks
menggambarkan keterkaitan dari seluruh masukan dan keluaran sistem (Rosdiana et al.,
2019).
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Gambar 2. Diagram Konteks

b.

Diagram Flow Document
Data Flow Diagram (DFD) adalah Diagram yang menggunakan notasi simbol untuk

menggambarkan arus data system (Anugrah, 2018). DFD adalah model logika data atau
proses yang dibuat untuk menggambarkan darimana asal data, kemana tujuan data yang
keluar dari sistem, dimana data disimpan, proses apa yang dihasilkan data tersebut dan
interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data (Susanto &
Widiyanto, 2021).

Gambar 3. Diagram Flow Document

c.

Entity Relationship Diagram
Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan Suatu model yang digunakan untuk

mendesain data dengan tujuan menggambarkan data yang berelasi dengan sebuah database.
Desain ERD digunakan untuk mengetahui berapa entitas dan dan atribut yang digunakan serta
mengetahui relasi antar entitas dan atribut dari sebuah database (Mukodimah et al., 2019).
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Gambar 4. Entity Relationship Diagram

3.

Implementasi Sistem (Pengodean)
Implementasi merupakan tahap meletakan sistem sehingga siap untuk dioperasikan.

Implementasi bertujuan untuk mengkonfirmasi modul-modul perancangan, sehingga
pengguna dapat memberikan masukan kepada pembangun sistem. Berikut ini adalah
implementasi antar muka sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas, yaitu :
a.

Form Start Up
Pada tampilan Form Start Up merupakan tampilan awal pada saat membuka program

aplikasi.

Gambar 5. Form Start Up
b.

Form Login
Pada tampilan form login merupakan halaman untuk mengakses program aplikasi

menggunakan username dan password yang sudah terdafar sebelumnya.
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Gambar 6. Form Login
c.

Form Menu Utama
Pada tampilan Form Menu Utama merupakan halaman utama dari sistem program

aplikasi penerimaan dan pengeluaran kas, pada form menu utama ini terdapat beberapa
menu untuk mengelola data penerimaan dan pengeluran kas.

Gambar 7. Form Menu Utama
d.

Form Pemasukan / Penerimaan Dana Kas
Pada tampilan Form Pemasukan Dana ini, berfungsi untuk mencatat jenis data

pemasukan dana kas seperti kode kas dan jenis kas masuknya.

Gambar 8. Form Pemasukan Dana Kas
e.

Form Pengeluaran Kas
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Pada tampilan Form Pengeluaran Kas ini fungsinya sama seperti Form Penerimaan Kas
yang mencatat kode pengeluaran dan jenis pengeluaran kas.

Gambar 9. Form Pengeluaran Kas
f.

Form Transaksi
Pada tampilan Form Transaksi berikut ini akan menampilkan semua data yang sudah di

input pada Form Pemasukan Dana Kas dan Form Pengeluaran Dana kas, selanjutnya data
yang sudah di tampilkan akan dilengkapi pada from ini contohnya seperti mengisi keterangan,
nominal dan lain sebagainya.

Gambar 10. Form Transaksi
g.

Form Cetak Data / Laporan
Selanjutnya pada tampilan Form Cetak Data / Laporan, akan menampilkan semua data

transkasi yang sudah di input pada Form Transaksi menjadi laporan penerimaan dan
pengeluaran kas.
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Gambar 11. Form Cetak Data

Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulis memperoleh
pembelajaran dalam tugas akhir di CV. Focus Etania Zashika Karawang mengenai sistem
informasi akuntansi pengeloaan pencatatan kas kecil, maka penulis mengambil kesimpulan
sebagai berikut :
a.

Pengelolaan dan sistem pencatatan kas kecil sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum, tetapi dalam pengelolaannya belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan,
baik dalam pengelolaan data maupun laporannya.

b.

Peneliti sudah merancang sebuah program aplikasi pengelolaan pencatatan kas kecil.
Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi pada pengelolaan sistem pengelolaan
pencatatan kas kecil, diharapkan dapat membantu untuk mempermudah pengelolaan
data yang dibutuhkan.
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