
BAB IV 

HASIL PRAKTEK KERJA DAN ANALISIS 

4.1 Permasalahan 

PT. Argo Manunggal Triasta merupakan suatu perusahaan yang bergerak 

dibidang Garment yang membutuhkan suatu sistem informasi yang baik. PT Argo 

Manunggal Triasta telah menggunakan komputer, di dalam pengolahan data dengan 

menggunakan microsoft office , akan tetapi penerapan pengolahan data elektronik 

tersebut belum dapat mewujudkan kelancaran dalam fungsi oprasional perusahaanya, 

dalam menangani pengolahan data khususnya mengenai kas kecil. Pengolahan kas kecil 

masih sangat sederhana hanya menggunakan ms.Excel dan pencatatan secara manual. 

Di samping itu sistem yang baik akan mendukung terciptanya internal control yang baik 

pula dan memberikan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggung jawabkan 

kebenaranya, dengan adanya internal control yang baik diharapkan dapat melindungi 

harta,kekayaan,organisasi,terciptanya kehandalan dan kecermatan data akuntansi serta 

meningktkan kepatuhan terhadap, kebijakan yang telah digariskan pimpinan. 

4.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan analisa permasalahan yang dilakukan oleh penulis, dapat 

disimpulkan bahwa sumber permasalahan yang terjadi adalah kurang efektif dan 

efisiennya sistem dalam penanganan kas kecil. Jadi penulis berpendapat bahwa 

diperlukan suatu sistem yang dapat mempermudah pekerjaan seorang staff Accounting 

dalam menangani kas kecil tersebut. Penulis merancang sebuah sistem informasi sebagai 

indikator untuk mempermudah dalam Penginputan data n yaitu Sitem Perancangan Kac 



Kecil. Dan karena Sistem tersebut khususnya dirancang untuk dipergunakan oleh Bagian 

Accounting. 

4.3 Prosedur Kas Kecil 

 Bagian kasir membuat permohonan pengisian dana kas kecil (mengisi formulir 

pengajuan dana kas kecil) kepada bagian manager keuangan perusahaan dengan 

melampirkan pembukuan kas kecil bulan sebelumnya yang telah disetujui oleh 

pimpinan. 

 Jika permohonan disetujui, bagian kasir menerima dana pengisian kas kecil dari 

Manager Keuangan berupa uang tunai, jika tidak disetujui Mengajukan 

permohonan ulang 

 Bagian Kasir mencatat penerimaan dana tersebut ke dalam Bukti Kas Masuk, 

ditandatangani oleh pimpinan . serta memberi nomor Bukti Kas masuk secara urut 

berdasarkan tanggal. 

 Mencatat pemasukan kedalam buku kas. 

 Bukti Kas Masuk disimpan pada map ordner. 

 Bagian kasir dapat mengeluarkan dana kas kecil sesuai dengan keperluan 

pengeluran rutin.  

 Setiap terjadi pengeluaran, bagian kasir  harus mencatat pengeluaran tersebut ke 

dalam Bukti Kas Keluar. 

 kemudian dijadikan satu Bukti Kas Keluar dengan bukti transaksi penggunaan 

uang seperti nota, faktur dan kuitansi. menulis nomor bukti secara urut 

berdasarkan tanggal. 

 Meminta tanda tangan pimpinan pada Bukti Kas Keluar. 



 Mencatat dan memasukkan data Bukti Kas Keluar ke dalam Buku Kas  

 Bagian Kasir Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan kas kecil 

lengkap dengan bukti-bukti transaksinya.  

 Meminta persetujuan pimpinan yang selanjutnya akan dilaporkan ke bagian 

keuangan untuk mendapatkan kembali pengisian dana kas kecil berikutnya 

4.4 Flowchart Prosedur Logistik di PT. Argo Manunggal Triasta  

(Flowchart Prosedur Logistik di PT. BAyuadji Nusantara Industries disajikan pada 

Lampiran 2A dan 2B 

4.5.Bagian Yag Terkait Dalam Prosedur Kas Kecil PT.Argo Manunggal Triasta 

a. Bagian Manager Accouting 

b. Bagian Accounting 

c. Pimpinan Perusahaan 

4.6  Dokumen yang Digunakan Dalam Prosedur Kas Kecil PT. Argo Manunggal 

Triasta 

a. Nota 

b. Faktur pembelian 

4.7  Catatan / File  Yang Digunakan Dalam Proedur Kas Kecil di PT Argo Manunggal 

Triasta 

 Buku Kas 

 Buku laporan Kas kecil 

 Nota Kas Kecil 

 

 

4.8. Rancangan Global Sistem Informasi Kas Kecil di PT Argo Manunggal Triasta 



Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis merancang sebuah sistem yang baru yaitu 

Sistem Pencatatan Kas Kecil. Sistem ini dirancang untuk mempermudah dan 

mempercepat proses pengolahan data Kas. Hal ini dapat memperingkas pekerjaan user 

dalam melakukan penginputan data.  

Sistem ini dirancang menggunakan dengan menggunakan bootstrap sebagai 

Developer Application dan PHPmyAdmin sebagai databasenya. Sistem ini dilengkapi 

dengan sistem Login yaitu dengan menggunakan password. Sehingga hanya user yang 

berhak yang dapat mengakses sistem ini. Sistem ini dirancang untuk mempermudah user 

dalam menggunakannya, sehingga dalam mengoperasikan sistem ini tidak diperlukan 

tenaga ahli. User hanya memerlukan sedikit waktu unutk memperlajarinya. 

4.9. Implementasi 

Implementasi sistem merupakan tahap yang menentukan dalam perancangan 

sistem secara keseluruhan, karena apabila desain sistem yang telah dibuat secara 

detail meliputi desain sistem, desain input, dan desain output tidak diterapkan rasanya 

percuma. Untuk itu penulis merancang form atau user interface untuk mepermudah 

user dalam melakukan penginputan dan penyimpanan. 

Berikut ini adalah  adalah tabel beserta fields yang digunakan dalam perancangan 

database, antara lain : 

 

 Tabel_user 

Fields Type 

Username INT 

Password Varchar 



                    Tabel 4.1. Tabel User 

 

 Tabel Rekening 

Fields Type 

Kode_rekening Varchar 

Bagian Varchar 

nama_rekening Varchar 

Deskripsi Varchar 

                        Table 4.2 Tabel Rekening 

 

 Tabel Saldo 

Fields Type 

Id Int 

Periode Varchar 

Tahun Varchar 

Kode Varchar 

Jumlah Int 

                                                           Table 4.3 Tabel saldo 

 

  Table kas_keluarAMT1 

 

 

 

 

 

                                                Table 4.4 Tabel kas_keluarAMT1 

 

  Table kas_keluarAMT2 

Fields Type 

Id Int 

Tanggal Varchar 

Bagian Varchar 

Koderekening Varchar 

Jumlah Varchar 

Keterangan Varchar 

Fields Type 

Id Int 

Tanggal Varchar 

Bagian Varchar 



 

 

 

                                                  Table 4.5 tabel kas_keluarAMT1 

 Table Divisi 

 

 

 

                                                    Table 4.6 Table Divisi 

Dari tabel-tabel di atas beberapa akan dihubungkan satu sama lain dengan 

suatu  relasi sehingga sistem informasi yang dirancang penulis dapat berjalan 

dengan baik 

4.10  Rancangan User Interface Sistem Informasi Logistik di PT Argo Manunggal         

Triasta 

Berikut adalah form-form yang terdapat di dalam Sistem Kas Kecil yang 

dirancang oleh penulis antara lain :  

1. Form LogIn  

Untuk meningkatkan keamanan dan hanya user yang berhak mengakses sistem ini 

dan mencegah penggantian data oleh pihak – pihak yang tidak berwenang. Maka 

penulis membuat Form Login untuk memenuhi kriteria keamanan pada suatu sistem. 

Form login ini terdiri dari textbox user name dan textbox password. Textbox user 

Koderekening Varchar 

Jumlah Varchar 

Keterangan Varchar 

Divisi 

fileds Type 

kode_divisi Varchar 

nama_divisi Varchar 



name berfungsi untuk mengisi nama user dan textbox password berfungsi untuk 

mengisi password user. Textbox password mempunyai password character * 

(bintang) supaya tidak ada yang bisa membaca password user tersebut saat user 

sedang login. Form Login sebagai berikut : 

 

                                                Gambar 4.1 Form LogIn 

 

2. Form Menu Utama. 

Untuk memudahkan user dalam memilih setiap menu yang ada dalam Sistem 

Kas kecil PT Argo Manunggal Triasta  maka penulis merancang sebuah Form 

Menu. Dimana dalam setiap menu terdapat sub – sub menu yang akan 

berhubungan dengan form – form yang sudah disediakan.: 

 



 

                                               Gambar 4.2 Form Menu 

3. Form Master Data 

Didalam menu Master Data terdapat dua sub menu  yang  tersedia yaitu sebagai 

berikut : 

 

 

                                               Gambar 4.3 Form Materdata 

 

a. Menu Setsaldo 

Menu SetSaldo adalah menu yang hanya berfungsi untuk menambah saldo 



 

                                                  Gambar 4.4 Form Saldo 

b. Menu Data Saldo 

Menu DataSaldo adalah tampilan data saldo yang telah kita inputkan 

 

                       Gambar 4.5 Form DataSaldo 

 

Terdapat 2 fungsi pada menu tersebut yaitu : 

1. Edit, yang berfungsi untuk mengedit data saldo jika terjadi kesalahan 

                        



              Gambar 4.6 Form Edit DataSaldo 

 

2. Hapus, yang berfungsi untuk Menghapus DataSaldo yang tersedia 

 

     Gambar 4.7 Form hapus DataSaldo 

 

c. Menu Rekening 

Menu rekening adalah menu yang disedikana untuk menambah Data Rekening 

baru. 

 

                                         Gambar 4.8 Form Rekening 

 

d. Menu DataRekening 

Menu DataRekening adalah menu yang disedaikan untuk melihat DataREkening 

yang telah diinput 



 

                               Gambar 4.9 Form Data Rekening 

Terdapat 2 fungsi pada menu tersebut yaitu : 

1. Edit, yang berfungsi untuk mengedit Data Rekening jika terjadi 

kesalahan 

 

                  Gambar 4.10Form Edit DataRekening 

 

2. Hapus, yang berfungsi untuk Menghapus DataRekening yang tersedia 

 

              Gambar4.11FormHapus DataRekening 

 

 

 



e. Menu KasKeluar 

Menu KasKeluar Adalah menu yang dibuat untuk menginputkan pengeluaran kas 

AMT1 ataupun AMT2 dengan menu sebagai berikut : 

    

 

                                  Gambar 4.12 Form Kas Keluar 

 

1. Kas KeluarAMT1 

KasKeluarAMT1 adalah menu yang dibuat untuk penginputan 

pengeluaran kas Pada AMT1.menu tersebut ada dua pilihan yaitu 

Tambah dan kembali. 

 Tambah adalah pilihan yang disediakan untuk inputan jika 

ingin menambah 

 Kembali adalah pilhan yang disediakan untuk membatalkan 

Inputan 

 

 Gambar4.13 form Kas keluarAMT1 

 



2. KasKeluarAMT2 

KasKeluarAMT2 adalah menu yang dibuat untuk penginputan 

pengeluaran kas Pada AMT2. 

 Tambah adalah pilihan yang disediakan untuk inputan jika 

ingin menambah 

 Kembali adalah pilhan yang disediakan untuk membatalkan 

Inputan 

 

    Gambar 4.14 form Kas keluar AMT2 

f. Menu DataKasKeluar 

MenuDataKasKeluar dalah menu yang menyedikan data-data yang telah diinput 

dari kaskeluar amt1 maupun amt2. 

 

                      Gambar 4.15 form DataKasKeluar 

 

 



1. Data kasKeluarAMT1 

 

                            Gambar 4.16 Form DatakaskeluarAMT1 

2. Data KasKeluarAMT2 

 

            Gambar 4.17 Form DataKasKeluarAMT2 

 

g. Menu Nota  

Menu nota adalah menu yang menjediakan bukti dari kas kecil yang terdiri dari 2 

bagian yait nota AMT1 dan AMT2. 

 



 Gambar4.18 form Nota 

 

1. Menu Nota AMT1.Nota yang menyedikan data-data pada amt1 yang telah 

diinput dan dibuat nota. 

 

 Gambar 4.19 form nota AMT1 

2. Menu Nota AMT2. Nota yang menyedikan data-data pada AMT2 yang telah 

diinput dan dibuat nota. 

 

Gambar4.20 Form Nota AMT2 

 

 



 


