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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Umum 

Perkembangan ekonomi di Indonesia pada saat ini sudah cukup pesat, hal ini 

sedikit banyak ditandai dengan banyak bermuculannya bidang-bidang usaha yang 

baru didirikan. Tentunya, kemunculan usaha-usaha baru ini cukup dapat mengatasi 

permasalahan yang selalu muncul dan menjadi topik utama di negeri ini, yaitu 

semakin bertambahnya pengangguran. Permasalahan tersebut dapat diatasi karena 

munculnya usaha-usaha baru tersebut sudah pasti memerlukan sumber daya manusia 

juga. Jadi usaha baru tersebut dapat menampung jumlah pengangguran yang selalu 

bertambah setiap tahunnya. 

Bidang usaha yang banyak bermunculan saat ini antara lain adalah perusahaan 

yang bergerak di bidang perdagangan, restoran, maupun bidang usaha yang cukup 

besar yaitu industri, serta bidang usaha yang lainnya.  

Sebagai dampak dari kemunculan adanya usaha yang baru muncul saat ini, 

tentunya setiap perusahaan melakukan berbagai upaya untuk membuat perusahaan 

tetap eksis, berkembang dan yang pasti agar dapat bersaing dengan perusahaan-

perusahaan lainnya. Untuk melakukan berbagai upaya tersebut tentunya memerlukan 

biaya yang tidak sedikit,  karena untuk mengatasinya perubahaan memerlukan adanya 

perbaikan sistem, pengembangan sistem bahkan mungkin pembuatan sistem yang 

1 
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baru, untuk mengatasi semua permasalahan yang mungkin timbul pada penggunaan 

sistem perusahaan yang lama. 

Sebagai perusahaan yang baru berdiri pada tanggal 25 Oktober 1978, Buana 

Printing sudah mampu bersaing dengan perusahaan yang baru muncul pada era 

reformasi ekonomi yaitu sekitar tahun 1998. hal ini ditandai dengan masih 

beroperasinya perusahaan ini hingga sekarang. Namun, penggunaan sistem yang 

digunakan pada perusahaan ini sebagian masih bersifat manual sehingga cukup 

menghambat kinerja perusahaan. Sehingga, masalah produksi pun sedikit banyak juga 

terhambat, yang akibatnya jumlah penjualan produk perusahaan juga menjadi minim, 

dan penerimaan kas perusahaan sebagai pemasok dana utama atau modal perusahaan 

pun menjadi berkurang. 

Untuk mengatasi permasalahan pada sistem penerimaan kas pada Buana 

Printing tentunya diperlukan pengembangan serta pembuatan sistem yang baru, 

khususnya sistem penerimaan kas yang baru. Berikut kami akan coba uraikan serta 

jelaskan mengenai sistem penerimaan kas pada perusahaan ini. Adapun judul dari 

laporan kuliah kerja praktek yang penulis uraikan berikut adalah “Analisa Sistem 

Penerimaan Kas Pada Buana Printing”. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan  

Maksud dari Penulisan Laporan Kuliah Kerja Praktek ini adalah : 

1. Untuk mengembangkan kemampuan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang 

telah penulis terima selama mengikuti perkuliahan. 
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2. Untuk memenuhi tugas penulisan laporan Kuliah Kerja Praktek pada Akademi 

Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika semester ke-V 

(lima). 

Sedangkan tujuan dari penulisan Laporan Kuliah Kerja Praktek ini yaitu  :  

a. Untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah KKP di Akademi Manajemen 

Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika semester V (lima). 

b. Sebagai bahan pembelajaran bagi para mahasiswa, yaitu sebagai tahap persiapan 

dalam menghadapi pembuatan Tugas Akhir nanti di semester VI (enam) nanti. 

c. Sebagai konsekwensi terhadap penerapan kurikulum pada jurusan Komputerisasi 

Akuntansi. (Pedoman Penyusunan Laporan KKP dan Praktikum Terpadu, WEB 

AMIK BSI, 2006) 

 

1.3 Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penulisan Laporan Kuliah Kerja 

Praktek ini, maka penulisan ini menggunakan beberapa metode sebagai sarana untuk 

membantu serta memudahkan penulis dalam penyusunan laporan. Berbagai macam 

metode yang penulis gunakan  yaitu sebagai berikut : 

1. Metode Observasi  

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lokasi sumber 

informasi terkait untuk memeperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penulisan. 
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2. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan langsung kepada narasumber yang terkait dengan 

permasalahan.  

3. Metode Penelitian Kepustakaan  

Penelitiuan ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku maupun catatan 

perkuliahan sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas. 

 

1.4 Ruang lingkup 

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Praktek 

ini, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada lingkup sistem penerimaan 

kas pada Buana Printing saja yaitu mulai dari proses penerimaan kas, pencatatatan 

penerimaan kas, pembukuan penerimaan kas sampai dengan pembuatan laporan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika Laporan Kuliah Kerja Praktek ini disajikan secara ringkas dan 

disusun dalam beberapa bab, dimana masing-masing bab akan menjelaskan hal-hal 

sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan gambaran umum tentang maksud 

dan tujuan, metode penelitian, ruang lingkup serta sistematika 

penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penulis membahas mengenai konsep dasar sistem serta 

peralatan pendukung (Tools System) yang digunakan. 

 

BAB III ANALISA SISTEM BERJALAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan pengertian secara umum tinjauan 

perusahaan yang terdiri dari sejarah berdirinya perusahaan dan 

struktur organisasi serta fungsi-fungsi yang ada di dalamnya, prosedur 

sistem berjalan, DAD sistem akuntansi berjalan, kamus data sistem 

akuntansi berjalan, spesifikasi sistem akuntansi berjalan (spesifikasi 

bentuk dokumen masukan, spesifikasi bentuk dokumen keluaran) dan 

permasalahan yang ada pada sistem tersebut serta alternatif 

pemecahan masalah. 

 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari semua hal yang telah 

dibahas dan saran- saran yang berhubungan dengan sistem. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Konsep Dasar Sistem 

Dalam mendefinisikan suatu sistem, terdapat dua pendekatan yaitu 

pendekatan yang menekankan pada prosedur dan pendekatan yang menekankan pada 

elemen atau komponennya. 

 

A.  Pengertian Sistem  

Sistem merupakan jalur kegiatan yang dibuat untuk diikuti dan dilaksanakan 

dalam sebuah perusahaan atau organisasi, sehingga kegiatan perusahaan atau 

organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar. 

Suatu sistem adalah kesatuan, dimana masing-masing unsur yang ada di 

dalamnya merupakan keseluruhan dari susunan kesatuan itu. Berdasarkan hal 

tersebut, banyak para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda mengenai 

definisi sistem. Menurut Moscove, “Sistem adalah suatu entity yang terdiri dari 

bagian-bagian yang saling berhubungan, yang bertujuan untuk mencapai tujuan 

tertentu”. Menurut Murdick, “Sistem adalah suatu kumpulan-kumpulan elemen yang 

dijadikan satu untuk tujuan umum”. 

Sedangkan menurut Cole Neuschel, “Sistem adalah suatu kerangka dari 

prosedur-prosedur yang berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang 

menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama perusahaan.” 
6
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Dari berbagai pendapat mengenai sistem di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesaikan suatu saran yang tertentu”. (Jerry Fitz Gerald, Analisa Design 

Sistem Informasi, Jogiyanto Hartono, 21001,1) 

Atau dapat juga diartikan bahwa “Sistem adalah seperangkat unsur-unsur 

yang terdiri dari manusia, alat-alat,  prosedur dan konsep yang dihimpun untuk 

maksud dan tujuan yang sama”. (Gordon B.Davis, Analisa Sistem Akuntansi, Tata 

Sutabri, S.Kom, 1997,7) 

 

B.  Karakteristik Sistem  

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang menjadi 

ciri pada suatu sistem. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Komponen sistem (Components) 

Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi membentuk suatu 

kesatuan, komponen sistem dapat berupa suatu subsistem. 

2. Batasan Sistem (Boundary) 

Merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang 

lainnya atau dengan lingkungan luarnya, batasan sistem ini memungkinkan suatu 

sistem dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisah. 
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3. Lingkungan Luar Sistem (Environment) 

Merupakan segala bentuk apapun yang berada di luar ruang lingkup atau batasan 

sistem yang mempengaruhi operasi sistem. 

4. Penghubung Sistem (Interface) 

Merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang 

lainnya. Melalui penghubung ini, memungkinkan sumber-sumber daya mengalir 

dari suatu subsistem dengan subsistem yang lainnya. 

5. Masukan Sistem (Input) 

Merupakan sutu energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang berupa 

pemeliharaan (Maintenance Input) dan sinyal ( Signal Input ) 

6. Keluaran Input ( Output ) 

Merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran 

yang berguna dan sisa pembuangan. 

7. Pengolah Sistem ( Process ) 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan yang akan mengubah 

masukan menjadi keluaran. 

8. Sasaran sistem (Objective) 

Suatu sistem mempunyai sasaran (objective) dan tujuan (goal) yang pasti, yang 

menentukan masukan dan keluaran sistem. 

 

C.  Klasifikasi Sistem 

Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang diantaranya 

sebagai berikut: 



 9

1.    Sistem Abstrak (Abstract Sistem) dan Sistem Fisik ( Physical Sistem ) 

2.    Sistem Alamiah (Nature Sistem) dan Sistem Buatan (Human Made Sistem) 

3.    Sistem Tertentu (Deterministic Sistem) dan Sistem Tak Tentu (Probabilistic 

Sistem) 

4.    Sistem Tertutup (Closed Sistem) dan Sistem Terbuka (Open Sistem) 

 

Tahapan dari daur hidup sistem, yaitu : 

1.    Mengenali adanya kebutuhan sistem 

2.    Pembangunan sistem 

3.    Pemasangan sistem 

4.    Pengoperasian sistem 

5.    Sistem menjadi usang 

 

D.  Pengertian informasi 

Informasi adalah data yang diklasifikasikan dan diolah, yang berguna dalam 

pengambilan keputusan. Informasi juga dapat diartikan yaitu, “Informasi adalah data 

yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang 

menerimanya”. (Jogiyanto Hartono, Analisis dan Design Sistem Informasi, 2001,8) 

Sumber dari informasi adalah data. Data adalah kenyataan yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata. Data merupakan 

suatu bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak, sehingga perlu 

diolah lebih lanjut melalui suatu model tertentu untuk menghasilkan informasi. 
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Nilai informasi (Value Of Information) ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat 

dan biaya mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih 

efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. 

Kualitas informasi tergantung dari 3 (tiga) hal, yaitu: 

1.    Akurat (Accurate)  

       Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan, 

dimana informasi harus jelas dan mencerminkan maksudnya. 

2.    Tepat Waktu (Timelines) 

Informasi yang datang kepada penerima tidak boleh terlambat, sebab informasi 

merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Jika informasi terlambat 

akan berakibat fatal bagi suatu organisasi. 

3.    Relevan (Relevance) 

       Informasi harus mempunyai manfaat untuk pemakainya. 

 

E.     Pengertian Sistem Informasi 

Informasi didapat dari suatu proses didalam suatu sistem yang disebut 

informasi (Information Processing Sistem). (Robert A.Leitch dan K.Roscoe Davis, 

Analisis Sistem Informasi  Jogiyanto Hartono, 2001,11) 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat 

manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi yang menyediakan pihak luar 

tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.  
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Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan 

istilah blok bangunan (Building Block), yang terdiri dari : 

1) Blok Masukan (Input Block) 

Merupakan input yang mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi, 

yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 

2) Blok Model (Model Block) 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika model matematika, yang akan 

memanipulasi data input dan data yang tersedia dalam basis data untuk 

memperoleh  keluaran yang diinginkan. 

3) Blok Keluaran (Output Block) 

Produk dalam sistem informasi adalah keluaran yang berupa informasi yang    

berkualitas dan dokumentasi yang berguna. 

4) Blok Teknologi (Technology Block) 

Teknologi merupakan “kotak alat” (tool-box) dalam sistem informasi, teknologi 

terdiri dari 3 (tiga) bagian utama, yaitu : 

- Teknisi (brainware) 

- Perangkat lunak (software) 

- Perangkat keras (hard ware) 

5) Blok Basis Data (Database Block) 

Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan tersimpan di 

perangkat keras dan digunakan di perangkat lunak untuk memanipulasinya. 

Karena itu, data perlu disimpan dan diorganisasikan dalam basis data untuk 

menghasilkan informasi yang berkualitas. 
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6) Blok Kendali (Control Block) 

Blok yang digunakan untuk mengatasi hal-hal yang dapat merubah sistem, baik 

yang berupa sabotase, ketidak efisienan, kecurangan, kegagalan dan sebagainya. 

 

F.  Pengertian Sistem Informasi Manajemen 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan penerapan sistem informasi 

di dalam suatu organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan 

oleh tingkatan manajemen. 

Pengertian Sistem Informasi Manajemen yaitu, “Sistem Informasi 

Manajemen adalah sistem manusia atau mesin yang menyediakan informasi 

pengambilan keputusan suatu organisasi”. (Gordon B.Davis, Kerangka Dasar SIM, 

2001,15) 

 

G. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi berbasis komputer dikenal dengan istilah Sistem 

Informasi Akuntansi (SIA). “Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu set atau paket  

sumber daya informasi dan modal dalam suatu organisasi yang bertugas untuk 

menyiapkan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari kegiatan 

pengumpulan dan pengolahan data transaksi”. (Barry E. Cushing,Sistem Informasi 

Akuntansi dan Organisasi Perusahaan, 1992,16)  

“Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang 

bertugas mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisis, dan 

mengkomunikasikan informasi pengambilan keputusan dengan orientasi finansial 
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yang relevan bagi pihak-pihak luar dan pihak dalam perusahaan (secara prinsip 

adalah manajemen)”. (Stephen A.Moscove dan Mark G.Simkin,Analisis Desain 

Sistem Informaasi,  2001,17) 

SIA bertanggung jawab untuk memberikan informasi keuangan dan informasi 

lainnya dengan cara mengumpulkan dan mengolah data transaksi kemudian di 

distribusikan kepada pemakai. SIA dapat dipakai oleh perusahaan yang telah 

terkomputerisasi maupun perusahaan yang masih bersifat manual dalam pengolahan 

data akuntansinya. 

 

H.  Pengertian Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi berasal dari dua kata yaitu sistem, yang berarti suatu 

kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu, dan 

akuntansi merupakan bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi 

ekonomi suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu.  

“Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang 

dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengolahan perusahaan “. (Mulyadi, 

Kerangka Dasar SIA, 1997, 4) 

 

I. Sistem Penerimaan Kas  

Penerimaan Kas adalah segala bentuk penerimaan dana yang sumbernya 

diperoleh dari pemilik perusahaan ataupun yang sumbernya diperoleh dari sejumlah 

pembayaran dari customer terhadap produk yang telah di belinya, dimana semua 
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transaksi yang terjadi bersifat menambah jumlah uang kas atau dana ke dalam suatu 

perusahaan. 

Penerimaan kas seluruhnya dicatat pada bukti penerimaan kas yang 

disediakan khusus untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Semua bentuk 

penerimaan kas digunakan untuk kelancaran proses operasional maupun produktivitas 

perusahaan. Di dalam praktek perusahaan, semua dana yang diperoleh dari transaksi 

penerimaan kas dipergunakan juga untuk menggaji seluruh karyawan perusahaan. 

 

2.2 Peralatan Pendukung (Tools System) 

Didalam merancang sebuah sistem diperlukan suatu peralatan yang dapat 

mendukung terciptanya sebuah rancangan. Peralatan pendukung (Tools System) 

merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logika model dari 

suatu sistem dengan menggunakan simbol, lambang, diagram yang menunjukan 

secara tepat arti dan fungsinya.  

Adapun peralatan pendukung yang digunakan untuk merancang suatu sistem 

baru yaitu berupa Diagram Alir Data (DAD) dan Kamus Data. 

A.    Diagram Alir Data (DAD) 

Diagram alir data adalah suatu jaringan (network) yang menggambarkan suatu 

sistem automat atau komputerisasi manual atau gabungan dari keduanya dalam suatu 

sistem yang saling berhubungan, sesuai dengan aturan mainnya. Simbol-simbol yang 

digunakan dalam membuat diagram alir data adalah seperti yang ada di daftar simbol, 

dengan penjelasan sebagai berikut : 
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1. Kesatuan Luar (Eksternal Entity) 

       Simbol ini digunakan untuk menggambarkan asal tujuan data, simbol ini 

berbentuk bujur sangkar. 

2. Proses (Process) 

 Simbol ini dipakai untuk memproses pengolahan atau informasi data. Proses 

adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang atau mesin dari hasil suatu 

arus data yang akan keluar dari proses, simbol ini berbentuk lingkaran. 

3. Arus Data (Data Flow) 

 Simbol ini digunakan untuk menggambarkan aliran data yang berjalan atau 

mengalir diantara proses, simpanan data dan kesatuan luar, simbol ini berbentuk 

anak panah. 

4. Simpanan Data (Data Store) 

 Simbol ini menggambarkan suatu tempat untuk menyimpan atau mengambil data 

yang diperlukan, simbol ini berupa sepasang horizontal pararel yang tertutup di 

salah satu ujungnya. 

Langkah-langkah di dalam membuat diagram alir data dapat dibagi menjadi   

3 (tiga) tahap, yaitu terdiri dari : 

1. Diagram Konteks, yaitu diagram yang dibuat untuk menggambarkan sistem 

secara  global dari keseluruhan sistem yang ada. 

2. Diagram Nol, yaitu diagram yang dibuat untuk menggambarkan tahapan proses 

secara lebih terperinci dari tahapan proses pada diagram konteks. 

3. Diagram Detail, yaitu diagram yang dibuat untuk menggambarkan arus data 

secara lebih mendetail lagi dari tahapan proses yang ada didalam diagram nol. 
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B.     Kamus Data (Data Dictionary) 

Kamus data atau data dictionary atau disebut juga dengan istilah Sistem Data 

Dictionary adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari 

suatu sistem informasi. 

Kamus data harus dapat mencerminkan keterangan yang jelas tentang data 

yang dicatat. Adapun isi dari kamus data adalah sebagai berikut : 

1) Nama Arus Data    

Nama arus data dicatat dikamus data, sehingga mereka yang membaca DAD 

(Diagram Alir Data) dan memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang suatu arus 

data tertentu didiagram alir data langsung dapat mencarinya dengan mudah di 

dalam kamus data. 

2) Alias  

   Alias atau nama lain dari data harus ditulis karena data yang sama, mempunyai 

nama yang berbeda untuk orang atau departemen yang satu dengan yang lain.  

3) Tipe Data 

      Bentuk data perlu dicatat di dalam kamus data, karena dapat digunakan untuk 

mengelompokkan kamus data ke dalam kegunaannya sewaktu perencanaan 

sistem. 

4) Arus Data 

      Arus data menunjukkan darimana data mengalir dan kemana data menuju. 

5) Penjelasan 

      Untuk memperjelas makna dari arus data yang dicatat di kamus data, maka bagian 

penjelasan dapat diisi dengan keterangan-keterangan tentang arus data. 
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6) Periode 

       Periode menunjukkaan kapan terjadinya arus data. 

7) Volume 

       Mencakup volume rata-rata dan volume puncak dari arus data. 

8) Struktur Data  

Struktur data menunjukkan arus data yang dicatat pada kamus data yang terdiri 

dari item-item atau elemen-elemen data. 

Selain hal-hal tersebut diatas, kamus data juga mempunyai sebuah bentuk 

untuk mempersingkat arti atau makna dari simbol yang dijelaskan, yang disebut 

dengan notasi. Notasi pada kamus data dibagi menjadi dua macam yaitu : 

a.   Notasi Tipe Data 

Notasi ini digunakan untuk membuat spesifikasi format input maupun output 

suatu data. Notasi yang umum digunakan adalah seperti pada tabel sebagai 

berikut :  

Tabel II.1 Notasi Tipe Data 

NOTASI ARTI 

X Setiap Karakter 

9 Angka Numerik 

A Karakter Alphabet 

Z Angka Nol ditampilkan sebagai spasi kosong 

. Titik sebagai pemisah ribuan 

, Koma sebagai pemisah pecahan 

- Hypen sebagai tanda penghubung  

/ Slash sebagai tanda pembagi 
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b.    Notasi Struktur Data   

Notasi ini digunakan untuk membuat spesifikasi elemen data. Dimana notasi yang 

umum digunakan adalah sebagai berikut : 

Tabel II.2 Notasi Struktur Data 

NOTASI ARTI 

= Terdiri dari 

+ And (dan) 

( ) Pilihan ( boleh Ya atau Tidak ) 

{ } Iterasi / pengulang proses 

[ ] Pilih salah satu pilihan 

I Pemisah pilihan diantara tanda [ ] 

* Keterangan atau catatan  

@ Petunjuk (Key Field ) 
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BAB III 

ANALISA SISTEM BERJALAN 

 

 

3.1 Umum 

Usaha percetakan di Indonesia cukup berkembang dan memiliki prospek 

bisnis yang baik. Percetakan meliputi pencetakan di atas kertas atau bahan lain yang 

lebih tebal seperti karton. Perusahaan yang melayani jasa percetakan tersebut 

menerima order dari pelanggannya berupa materi yang sudah jadi ataupun yang 

masih mentah. Jika materi tersebut sudah dalam bentuk jadi maka percetakan dapat 

langsung melakukan proses pencetakan pada mesin cetak sesuai dengan ukuran kertas 

yang diinginkan dan warna yang sesuai. Jika materi tersebut masih mentah maka 

harus diolah lagi oleh percetakan hingga siap untuk dicetak. 

 

3.2 Tinjauan Perusahaan 

Buana Printing adalah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan. Pada 

awalnya perusahaan ini lebih memfokuskan pada usaha percetakan. Namun dalam 

perjalanannya perusahaan ini juga menambah unit kerja dalam bidang desain grafis 

sehingga Buana Printing memiliki usaha percetakan dan desain grafis. Dengan dua 

jenis usaha ini maka perusahaan dapat lebih banyak mendapatkan pelanggan.  
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3.2.1 Sejarah Perusahaan 

Buana Printing didirikan pada tanggal 25 Oktober 1978 oleh Budi Tjahjono 

Prawiro. Buana Printing memulai usahanya sebagai perusahan percetakan. Setelah 

bertahun-tahun, perusahaan ini mengembangkan bidang usahanya lebih dari sekedar 

percetakan. Buana Printing juga menawarkan jasa di bidang desain grafis. Tujuannya 

adalah memberikan jasa layanan yang terbaik. 

Dengan adanya pertumbuhan industri jasa, Buana Printing tetap konsisten 

dengan usaha percetakannya yang dilengkapi dengan teknologi digital pada 

Departemen Prepress dan mesin cetak yang modern beserta sumber daya manusia 

yang terampil dan terlatih. Dalam pengembangannya, Buana Printing memiliki visi: 

ketepatan, keakuratan, dan dapat diandalkan. Visi ini dicapai tanpa mengabaikan 

komitmen untuk menghasilkan kualitas cetak yang baik dan pelayanan yang 

maksimal terhadap pelanggan. 

 

3.2.2 Struktur Organisasi dan Fungsi 

Di dalam suatu organisasi atau perusahaan, masalah organisasi memegang 

peranan yang sangat penting. Setiap perusahaan harus mempunyai organisasi yang 

baik agar kordinasi dan tata kerja dapat tergambar dengan jelas, sehingga dapat 

berfungsi dengan maksimal. Bentuk organisasi ada berbagai macam dan untuk 

memilih yang terbaik sangat tergantung dengan situasi dan kondisi masing-masing 

perusahaan atau organisasi serta tujuan yang ingin dicapai.  

Struktur organisasi yang baik harus dapat menggambarkan fungsi-fungsi, 

pengelompokan kerja masing-masing personil atau bagian. Peranan dari struktur 
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organisasi menunjukkan tipe atau bentuk organisasi yang dipergunakan, juga 

merupakan perwujudan hubungan fungsi-fungsi wewenang dan tanggung jawab 

terhadap pelaksanaan tugas masing-masing personil atau bagian. 

Sebagaimana penjelasan diatas, Buana Printing juga berusaha menggunakan 

struktur organisasi yang baik. Berikut adalah gambar struktur organisasi serta fungsi 

tiap personil atau bagian yang ada Buana Printing : 
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Struktur Organisasi Buana Printing 
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Berikut ini adalah fungsi dan wewenang dari tiap bagian yang terdapat pada 

struktur organisasi Buana Printing, antara lain : 

1. Komisaris 

Merupakan pengawas jalannya perusahaan. Komisaris perusahaan juga 

merupakan pemilik Buana Printing. 

Tugasnya : 

a. Mengawasi jalannya perusahaan secara umum. 

b. Bertanggung jawab, dan penanggung resiko terhadap maju mundurnya, serta 

keuntungan maupun kerugian yang dihadapi perusahaan. 

c. Mencari dana sebagai tambahan modal untuk perusahaan. 

2. Direktur 

Merupakan pimpinan yang bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan 

sehari-hari. Memimpin serta membawahi bagian-bagian dalam perusahaan. 

Tugasnya : 

a. Bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan sehari-hari. 

b. Mengawasi jalannya perusahaan sesuai prosedur serta ketetapan perusahaan 

yang berlaku. 

c. Sebagai penghubung antara bagian lain dengan komisaris perusahaan 

d. Menyusun, melaksanakan dan meningkatkan jumlah, mutu produksi, serta 

penggunaan sarana dan prasarana yang perusahaan.  

e. Bertanggung jawab terhadap kuantitas dan kualitas produksi. 

f. Memimpin rapat perusahaan. 

g. Mengontrol kedisiplinan seluruh bawahannya. 



 23

h. Mengesahkan dan mengirim laporan perusahaan kepada komisaris 

perusahaan. 

3. Kepala Administrasi 

Merupakan kepala bagian yang mengatur semua administrasi perusahaan yang 

mencakup surat-menyurat, sumber daya manusia serta perlengkapan aset yang 

dimiliki oleh perusahaan. Kepala administrasi juga mengerjakan bagian ekspedisi 

yang bertujuan  untuk mengirim dan penerimaan barang. 

Tugasnya : 

a. Memberikan perusahaan tata administrasi yang baik sehingga perusahaan 

dapat mengetahui mengenai surat-menyurat yang masuk dan keluar.  

b. Melaksanakan tugas perekrutan dan pembinaan sumber daya manusia di 

perusahaan sehingga dapat diketahui dengan jelas mengenai jumlah personel 

yang ada maupun yang keluar.   

c. Mengawasi proses ekspedisi agar pengiriman barang tersebut dapat sampai ke 

tempat tujuan dengan baik.  

4. Kepala Accounting 

Merupakan kepala bagian yang mengatur seluruh arus dana dan keuangan 

perusahaan.  

Tugasnya: 

a. Mengawasi dan mengatur seluruh arus dana dan keuangan perusahaan. 

b. Mencatat dan mengelola keuangan perusahaan. 

c. Mengurus dan membayar seluruh gaji karyawan perusahaan. 

d. Menyusun dan membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan.. 
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5. Kepala Produksi 

Merupakan kepala bagian yang mengawasi serta mengatur jalannya produksi 

perusahaan. Sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap mutu serta kuntitas 

produk yang dihasilkan sampai dengan proses akhir produksi. 

Tugasnya : 

a. Bertanggung jawab terhadap kuantitas dan kualitas produksi. 

b. Menginstruksikan kepada koordinator secara langsung tugas-tugas para 

koordinator sesuai bagiannya.  

c. Mengontrol dan mengawasi kedisiplinan jalannya proses produksi. 

6. Kepala Purchasing 

Merupakan kepala bagian yang mengawasi dan mengatur semua kebutuhan pokok 

perusahaan termasuk kebutuhan bahan baku. 

Tugasnya: 

a. Menghubungi dan mengatur proses pembelian kebutuhan pokok perusahaan 

kepada para supplier. 

b. Bertanggung jawab terhadap ketepatan waktu pengiriman kebutuhan pokok 

perusahaan. 

c. Melakukan negosiasi dalam pembelian kebutuhan pokok perusahaan. 

d. Membayar tagihan kepada supplier, setelah dana tagihan pembelian disetujui 

dan diberikan oleh bagian accounting. 

7. Staf Administrasi 

Merupakan bagian yang membantu Kepala Administrasi dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya. 
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Tugas bagian ini yaitu : 

a. Membantu Kepala administrasi dalam menyusun tata kelola administrasi 

perusahaan sehingga surat-menyurat dapat dilaksanakan dengan baik.  

b. Mendata perekrutan dan pembinaan sumber daya manusia di perusahaan 

sehingga dapat diketahui dengan jelas mengenai jumlah personel yang ada 

maupun yang keluar.   

c. Menjalankan proses ekspedisi agar pengiriman barang tersebut dapat sampai 

ke tempat tujuan dengan baik.  

8. Staf Accounting 

Merupakan bagian yang mengatur seluruh arus dana dan keuangan perusahaan. 

Tugas bagian ini yaitu. 

a. Mencatat dana masuk maupun dana keluar perusahaan. 

b. Membuat laporan keuangan harian. 

c. Membantu kepala accounting dalam penyusunan laporan keuangan bulanan, 

serta penggajian karyawan. 

9. Koordinator 

Melaksanakan tugas-tugas yang diinstruksikan oleh Kepala Produksi sesuai 

dengan kualitas instruksi. Koordinator pada Buana Printing terdiri dari: 

Koordinator design grafis, Koordinator pra cetak, Koodinator cetak, dan 

Koordinator Finishing. 

Tugasnya yaitu : 

a. Mengintruksikan tugas-tugas kepada para opertor. 

b. Mengawasi kedisiplinan kerja para operator. 
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c. Mengawasi jalannya proses produksi dan mesin-mesin yang berhubungan 

dengan proses produksi perusahaan. 

d. Melaporkan apabila ada hambatan atau kerusakan mesin kepada Kepala 

Produksi, agar segera mendapat tindakan perbaikan. 

10. Staf Purchasing 

Merupakan staf yang membantu dalam pelaksanaan tugas Kepala Purchasing, 

Tugas bagian ini : 

a. Melakukan pembelian bahan baku kepada supplier. 

b. Menyusun laporan tagihan pembelian supplier, untuk dilaporkan ke bagian 

accounting agar ditindaklanjuti pembayarannya. 

11. Operator 

Merupakan orang-orang (karyawan) yang membantu proses produksi untuk 

menghasilkan produk sampai dengan proses finishing. 

Tugas bagian ini : 

a. Melakukan perintah serta pekerjaan yang telah ditentukan oleh atasannya, 

yaitu Koordinator dan Kepala Produksi. 

b. Bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan yang diinstruksikan  atasannya.  

 

3.3 Prosedur Sistem Akuntansi Berjalan 

Prosedur sistem Penerimaan Kas pada Buana Printing adalah sebagai berikut : 

a) Proses Penerimaan Kas 

Setiap kali terjadi transaksi penerimaan kas, baik itu yang berasal dari penjualan, 

maupun pembayaran hutang kepada pemilik perusahaan, maka bagian accounting 
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mencatatnya dalam buku kas harian perusahaan, dan membuatkan kwitansinya 

sebanyak rangkap 3 (tiga). Dimana rangkap 1 (satu) untuk pemberi dana, 2 (dua) 

lagi untuk bagian accounting. 

b) Proses Pencatatan Penerimaan Kas 

Bagian accounting mencatat transaksi seluruh dana yang masuk setiap hari di 

perusahaan. Kemudian dana yang telah diterima tersebut dibuatkan bukti 

penerimaan kasnya, berupa kwitansi. Lalu proses pencatatan penerimaan kas ini 

dibuat laporannya setiap bulan.  

c) Proses Pembukuan Catatan Penerimaan Kas 

Kwitansi rangkap 2 (dua ) penerimaan tersebut disimpan dalam Arsip Penerimaan 

Kas dan satunya untuk membuat laporan Buku Besar.  

d) Proses Pembuatan  Buku Besar 

Setiap akhir bulan, bagian accounting membuatkan laporan keuangan dalam 

bentuk Buku Besar. Seluruh data yang ada untuk membuat laporan, diperoleh dari 

kwitansi yang telah tersimpan di dalam Arsip Penerimaan Kas. Kemudian berkas 

tersebut diinput, dan setelah selesai menjadi buku besar kemudian dibuat menjadi 

laporan keuangan perusahaan. Bagian Accounting membuat Laporan Laba Rugi 

sehingga diketahui laba bersih (rugi) perusahaan. Lalu dibuat Neraca perusahaan 

yang mengambarkan sisi debet dan kredit perusahaan. Sisi debet terdiri dari aset 

dan sisi kredit terdiri dari kewajiban dan modal. Laporan keuangan tersebut 

dibuat copynya sebanyak 3 (tiga) lembar. Laporan keuangan yang asli dismpan di 

Bagian Accounting. Sedangkan dua lembar copy lainnya diberikan kepada 

Direktur dan Komisaris Perusahaan untuk dimintai persetujuan.  
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3.4 Diagram Alir Data (DAD) Sistem Akuntansi Berjalan 

A. Diagram Konteks 

Berikut ini adalah gambar Diagram Konteks Sistem Akuntansi Berjalan 

Buana Printing, sebagaimana yang tampak pada gambar III. 2 yaitu : 
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Gambar III.2 
Diagram Konteks 
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B. Diagram Nol 

Berikut ini adalah gambar Diagram Nol Sistem Akuntansi Berjalan Buana 

Printing, sebagaimana yang tampak pada gambar III. 3 yaitu : 
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C. Diagram Detail 

Berikut ini adalah gambar Diagram Konteks Sistem Akuntansi Berjalan 

Buana Printing, sebagaimana yang tampak pada gambar III. 4, berikut ini, yaitu : 
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3.4 Kamus data Sistem Akuntansi Berjalan 

1. Nama Arus Data   :  Kwitansi 

 Alias                     :  Kwitansi 

                  Bentuk Data        :  Cetakan Manual 

                Arus Data             :  Customer / komisaris – Proses 1.0 

                                                   Accounting  – Proses 2.0 

                                                   Proses 2.0 – Accounting 

                   Penjelasan            :  Sebagai Bukti Penerimaan Kas 

 Periode                  :  Setiap kali transaksi 

 Struktur Data        =  Header + Content+ Footer 

 Header =  Judul+Nomor Kwitansi 

 Keterangan :  Judul *Kop Kwitansi* 

    Nomor Kwitansi *Nomor Kwitansi* 

                 Content = Sudah Terima Dari *Berisi nama pemberi dana* 

      Besar_Uang  + Untuk_Pembayaran 

  Besar Uang  *Berisi jumlah uang disetor 

dalam kalimat* 

  Untuk Pembayaran *Berisi jenis pembayaran* 

 Footer                   = Besar_Uang. + Tanggal + Tanggal + Paraf  

   Besar Uang *Berisi jumlah uang dalam rupiah* 

   Tanggal *Tanggal + Bulan + Tahun 
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    Paraf             *Tanda Tangan Bagian 

Accounting* 

 

2. Nama Arus Data : Bukti Penerimaan Kas 

 Alias                      :  Bukti Penerimaan Kas 

                  Bentuk Data        :  Cetakan Manual 

                Arus Data             :  Accounting – Proses 3.0 

                                                   Proses 3.0 – Arsip Penerimaan Kas 

              Penjelasan            :  Sebagai Bukti Dana Kas telah diterima 

 Periode                  :  Setiap kali transaksi 

 Struktur Data        =  Header + Content+ Footer 

               Header = Judul+Logo perusahaan 

  Judul *Judul Dokumen* 

  Logo Perusahaan     *Logo Buana Printing* 

 Content =  Diterima_Dari + Sebesar + Terbilang + Dng_Giro/ 

Cek / Cash + Untuk_Pembayaran  

  Keterangan:  

  Diterima dari  *Berisi nama pemberi dana* 

  Terbilang *Berisi jumlah uang dalam  

kalimat* 

  Dng Giro / Cek / Cash *Berisi Nomor Cek atau Giro* 

  Untuk Pembayaran *Berisi jenis pembayaran* 

  Nama Tempat  *Jakarta* 
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  Tanggal  *Berisi pembuatan bukti, 

Tanggal + Bulan + Tahun* 

 Footer                   =  Nama_tempat + Tanggal_Pembayaran+ 

    Diperiksa_Oleh + Yg_Menerima + Yg_Menyerahkan 

   Keterangan: 

    Diperiksa Oleh *Tanda tangan Kepala 

Accounting* 

    Yang Menerima *Tanda Tangan Bagian 

Accounting* 

    Yang Menyerahkan *Tanda Tangan Pemberi Dana* 

 

3. Nama Arus Data : Laporan Penerimaan Kas Harian 

Alias : Laporan Kas Masuk Harian 

Bentuk Data : Cetakan Komputer 

Arus data : Proses 1.0 - Proses 2.0 

  Accounting - Proses 2.0 

  Proses 2.0  – Accounting 

Penjelasan : Sebagai Laporan Penerimaan Kas Selama Sebulan  

Periode : Satu bulan Sekali 

Struktur Data : Header + Content + Footer 

Header  = Logo_Perusahaan + Judul + Perkiraan + No._Acc + 

Periode 

  Logo_Perusahaan *Buana Printing* 
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  Judul *Laporan Penerimaan Kas Harian* 

  Perkiraan *Berisi Nama Perkiraan* 

  No. Acc *Berisi Kode Perkiraan* 

  Periode *Bulan + Tahun* 

Content : 1{No + Tanggal + No._Acc. + Ref + Keterangan + 

Debet + Kredit + Saldo}14 

   Keterangan: 

  No. *Berisi Nomor Urut Transaksi* 

  Tanggal *Berisi Tanggal Transaksi* 

  No. Acc. *Berisi Kode Perkiraan* 

  Ref. *Berisi Kode Referensi Perkiraan* 

  Keterangan *Berisi Transaksi Penerimaan 

Kas* 

  Debet *Nominal Dana Masuk* 

  Kredit *Nominal Dana Keluar* 

  Saldo *Saldo Akhir Penerimaan Kas* 

Footer : Tanggal + Mengetahui + Mengesahkan 

  Tanggal *Berisi Tanggal Pembuatan 

Laporan* 

  Mengetahui *Tanda Tangan Direktur* 

  Mengesahkan *Tanda Tangan Kepala 

Accounting* 
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4. Nama Arus Data : Laporan Buku Besar  

 Alias                     :  Laporan Penerimaan Kas Bulanan 

                  Bentuk Data        :  Cetakan Komputer 

                Arus Data             :  Proses 4.0 – Arsip Laporan Penerimaan Kas 

   Proses 4.0 - Laporan Penerimaan Kas  

   Laporan Penerimaan Kas - Direktur 

 Penjelasan            :  Sebagai Laporan Bulanan Penerimaan Kas 

 Periode                  :  Setiap bulan 

 Struktur Data        =  Header + Content 

               Header = Logo_Perusahaan + Perkiraan + No_Acc. 

  Logo_Perusahaan   *Buana Printing * 

  Perkiraan         *Berisi Nama Perkiraan* 

  No. Acc.            *Berisi Kode Perkiraan* 

 Format = Tabel   

 Content =  1{Periode + No_Voucher + Acc. + Keterangan + 

Debet + Kredit + Saldo}N 

  Periode  *Bulan*     

    *Tanggal + Bulan + Tahun* 

  No. Voucher  *Berisi Kode Voucher / 

Dokumen* 

  Acc.  *Berisi Kode Perkiraan* 

  Keterangan  *Berisi Keterangan Transaksi* 

  Debet  *Nominal Dana Yang Masuk* 
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  Kredit  *Nominal Dana Yang Keluar* 

  Saldo  *Nominal Saldo Akhir* 

  

3.5 Spesifikasi Sistem Akuntansi Berjalan 

Spesifikasi sistem akuntansi berjalan adalah rangkaian dari proses-proses 

yang terjadi didalam sistem berjalan yang memerlukan dokumen masukan (input) 

untuk mendukung terhadap jalannya proses untuk menghasilkan dokumen keluaran 

(output).  

Adapun spesifikasi sistem penerimaan kas yang ada pada Buana Printing 

meliputi hal-hal sebagai berikut :  

 

3.5.1 Spesifikasi Bentuk Dokumen Masukan 

Dokumen masukan adalah sebagai bentuk dokumen masukan yang akan 

diolah dalam suatu proses agar dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

Adapun dokumen masukan tersebut adalah : 

a. Nama Dokumen :  Kwitansi 

Fungsi :  Sebagai bukti adanya penerimaan dana kepada kas 

perusahaan.  

Sumber :  Accounting 

Tujuan :  Customer, Komisaris, ataupun Investor  

Media :  Kertas 

 Format :  Lampiran A.1 
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b. Nama Dokumen : Bukti Penerimaan Kas 

Fungsi :  Sebagai bukti telah diterimanya atau dicairkannya sejumlah 

dana masuk kepada kas perusahaan.  

Sumber :  Accounting 

Tujuan :  Arsip Penerimaan Kas 

Media :  Kertas 

 Format :  Lampiran A.2 

 

3.5.2 Spesifikasi Bentuk Dokumen Keluaran 

Dokumen keluaran adalah segala bentuk dokumen dari hasil proses 

pengolahan dokumen masukan yang terjadi pada suatu sistem. Adapun dokumen 

keluaran tersebut adalah : 

a. Nama Dokumen :  Laporan Penerimaan Kas Harian 

 Fungsi :  Sebagai Laporan Transaksi Penerimaan Kas Selama                  

1 (satu) bulan 

 Sumber :  Accounting 

 Tujuan :  Kepala Accounting 

 Media :  Kertas 

 Format :  Lampiran B.1 

 

b. Nama Dokumen  : Laporan  Buku Besar / Penerimaan Kas Bulanan 

Fungsi : Sebagai Laporan serta Pembanding antara Transaksi 

Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas Selama Sebulan  
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 Sumber :  Accounting 

 Tujuan :  Arsip Laporan Penerimaan Kas 

 Media :  Kertas 

 Format :  Lampiran B.2 

 

3.6 Permasalahan 

Dari hasil pengamatan serta uraian yang telah penulis paparkan diats, dapat 

diambil kesimpulan bahwa dalam proses penerimaan kas yang terjadi di Buana 

Printing masih dilakukan secara manual. 

Dengan dilakukan proses pengolahan data dalam penerimaan kas yang masih 

secara manual, hal ini menjadi tidak efektif dan efisien untuk kinerja perusahaan, 

sehingga dapat menghambat dan memperlambat dalam proses perhitungan, juga  

membutuhkan waktu yang lama dalam pencarian data dan penyusunan  suatu laporan. 

 

3.7 Alternatif Pemecahannya 

Didalam mengelola suatu perusahaan tentunya selalu ada hambatan dan 

kesulitan, yang seringkali pula dapat menyebabkan terjadinya suatu bentuk kesalahan. 

Hambatan ataupun kesulitan tersebut baik itu di bidang produksi perusahaan, sumber 

daya manusianya atau mesin produksi, maupun juga di bidang manajemen atau 

keuangan perusahaan.  

Untuk mengatasi berbagai hambatan maupun kesulitan yang dihadapi 

perusahaan, tentunya diperlukan adanya perubahan ataupun perbaikan di segala 

sektor yang mendukung kinerja perusahaan tersebut.  



 39

Untuk memecahkan masalah yang ada di Buana Printing, khususnya pada 

bagian yang mengelola penerimaan kas, seperti yang halnya yang dijelaskan pada 

laporan KKP ini, hendaknya perusahaan tersebut menggunakan sistem yang telah 

terkomputerisasi sehingga permasalahan yang sering terjadi dapat teratasi dengan 

baik, dan juga dengan menggunakan sistem komputerisasi maka juga dapat 

mempermudah dalam penggunaanya serta mengefisiensikan proses kerja agar lebih 

baik serta cepat. Selain itu, apabila sebuah perusahaan telah menggunakan sistem 

yang terkomputerisasi dapat meminimalisasi adanya kecurangan juga kesalahan yang 

disebabkan oleh kesalahan manusia (human error). 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1 Kesimpulan 

Setelah melihat permasalahan sistem yang sedang berjalan pada Buana 

Printing, khususnya dalam sistem penerimaan kasnya, penulis mengambil kesimpulan 

bahwa : 

a. Sistem penerimaan kas yang sudah berjalan sampai saat ini masih dilakukan  

secara manual. 

b. Dengan sistem yang masih manual, maka proses penerimaan kas menjadi tidak 

efektif dan  efisien sehingga menimbulkan hambatan dalam pembuatan laporan 

karena membutuhkan waktu yang lam dalam pencarian data. 

c. Terkadang adanya sistem yang masih manual dapat menimbulkan adanya 

manipulasi serta kecurangan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. 

 

4.2. Saran saran 

Saran dan kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan beberapa saran   

dengan harapan dapat bermanfaat dan dapat membuat sistem dapat berjalan dengan 

baik. Saran penulis adalah sebagai berikut : 
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a.  Untuk mengatasi masalah yang terjadi pada sistem berjalan, maka penulis   

mengusulkan agar sistem penerimaan kas dilakukan secara terkomputerisasi, agar 

pengolahan data penerimaan kas tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. 

b. Dalam melakukan pengolahan data harus dilakukan seteliti mungkin untuk       

mencegah terjadinya kesalahan yang akan menyebabkan kekacauan. 

c. Untuk menjaga keamanan data sebaiknya digunakan back-up data sebagai 

cadangan apabila terjadi masalah pada hard disk. 

d. Untuk menjaga keamanan sistem penerimaan kas sebaiknya diberikan password 

kepada pegawai yang berhak mengakses data-data penerimaan kas agar data 

tersebut tidak dapat dimanipulasi oleh sembarang orang. 

e. Selain itu sistem yang sudah terkomputerisasi juga perlu dilakukan pemeliharaan 

hardware dan software. Pemeliharaan hardware berupa kebersihan , pemeliharaan 

software seperti pemeriksaan dan pembersihan yang dilakukan oleh teknisi 

komputer. 

Demikianlah saran yang dapat penulis berikan untuk mengatasi permasalahan 

yang timbul pada sistem penerimaan kas pada Buana Printing. Penulis menyadari 

bahwa saran yang penulis berikan tidak terlalu berperan terhadap kemajuan 

perusahaan tanpa kerjasama dari semua pihak, namun penulis berharap saran yang 

penulis berikan dapat lebih meningkatkan efisiensi kerja sehingga dapat 

mempermudah pelaksanaan tugas pihak- pihak yang bersangkutan. 
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