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1. Pendahuluan 

 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, menimbulkan 

dampak bagi kehidupan manusia ke dalam era informasi. Informasi merupakan 

salah satu kebutuhan pokok bagi semua kelompok atau semua lapisan masyarakat. 

Informasi menjadi acuan bagi setiap masyarakat bukan hanya untuk pembuat 

keputusan seperti Direktur atau Manager yang memimpin suatu perusahaan tetapi 

juga dibutuhkan oleh pengambil keputusan tingkat menengah atau tingkat bawah 

seperti ketua kelompok, ketua organisasi atau mahasiswa. Disadari atau tidak 

setiap manusia membutuhkan akuntasi sebagai alat untuk mengambil keputusan,  

mereka sebagai pengambil keputusan membutuhkan data yang akurat sehingga 

akutansi dituntut untuk memberikan data yang akurat kepada para pengambil 

keputusan. Informasi  akuntasi pada intinya meliputi data keuangan dan data 

transaksi bisnis, yang dinyatakan dalam bentuk satuan nilai mata uang.  

Gereja merupakan salah satu lembaga keagamaan yg dikategorikan 

sebagai lembaga atau organiasasi non profit atau nirlaba yakni organisasi yang 

dalam kegiatan operasionalnya tidak mencari laba atau keuntungan. Gereja 

sebagai lembaga keagamaan tentu memiliki kegiatan manajemen yang terkait 

dengan sumber daya manusia dan juga keuangan. Sehingga gereja membutuhkan 

sistem akuntansi untuk mencatat setiap proses keuangan yang terjadi di dalam 

gereja. Tujuan dari penggunaan akuntasi adalah untuk melakukan perencanaan, 

pengendalian dan pemanfaatan sumber keuangan. Akuntansi merupakan alat yang 

paling maju untuk mengetahui kondisi sumber dana keuangan.  

Gereja GPIB Tamansari merupakan salah satu gereja yang besar di 

Salatiga dengan pemimpinnya adalah seorang pendeta. Gereja GPIB Tamansari  

dalam menjalankan kegiatan manajemen keuangan dibantu oleh bendahara dan 

seorang kasir. Setiap minggu gereja GPIB Tamansari memberikan informasi 

keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran kas dalam seminggu kepada 

jemaat. Metode pencatatan akuntansi yang selama ini dijalankan pada gereja 

GPIB adalah metode pencatatan akuntansi secara manual sehingga kemungkinan 

terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan dan keterlambatan dalam 

memberikan informasi. Dalam menjalankan aktivitasnya gereja membutuhkan 

kas, misalnya untuk pembelian barang, pembayaran listrik, telepon dan lain-lain, 

sehingga kas mempunyai peranan dalam kegiatan transaksi di dalam gereja. Kas 

merupakan aktiva yang paling rawan terhadap penyalahggunaan. Mengingat 

pentingnya peranan kas, maka gereja harus mengelolah penerimaan dan 

pengeluaran kas dengan baik. Gereja GPIB Tamansari memiliki dua kas yaitu kas 

besar pada bank dan kas kecil yang ada pada kasir. Sebelum mengeluarkan uang 

pada kas, kasir harus meminta persetujuan dari bendahara. Dalam pelaksanannya 

sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh kasir secara tidak sengaja misalnya 

kesalahan dalam mencatat jumlah kas yang diterima atau dikeluarkan.  

Dengan alasan tersebut, maka dibutuhkan sebuah sistem yang dapat 

mempermudah perhitungan data keuangan yang terdiri atas penerimaan kas dari 
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persembahan dan pengeluaran kas, serta menghasilkan laporan keuangan pada 

gereja. 

  

2. Tinjauan Pustaka 

 

Penelitian terdahulu yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Sistem 

Informasi Akuntansi Nirlaba Pada Gereja X di Surabaya dengan menggunakan 

SQL Server 2000 sebagai database  dan menggunakan interface yang dibuat 

dengan software Borland Delphi 7.0. Sistem informasi akuntansi yang dibangun 

adalah sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas pada gereja X. Dengan 

adanya sistem terkomputerisasi maka pengendalian yang terjadi yaitu dapat 

mencegah  kesalahan dalam perhitungan dan  dapat memberikan informasi yang 

tepat dan cepat  bagi gereja [1]. 

Adapun penelitian sebelumnya yang berjudul Perancangan Dan 

Pembuatan Sistem Informasi Akuntansi Nirlaba Pada Keuskupan Surabaya. 

Sistem informasi akuntansi nirlaba ini dibuat dalam dua platform, yaitu website 

dan program desktop. Website menggunakan bahasa pemograman PHP 4 dan 

database menggunakan My SQL yang berfungsi untuk mengirimkan data dari 

paroki ke Keuskupan Surabaya dan program desktop dengan menggunakan 

Borland Delphi 7 yang berfungsi untuk mencatat setiap transaksi sampai pada 

pembuatan laporan keuangan dalam bentuk report [2]. 

Penelitian tentang perancangan aplikasi mengenai penerimaan dan 

pengeluaran kas pada organisasi non profit  pernah dilakukan dengan judul 

Analisa dan Rancang Sistem Informasi Akuntansi Terkomputerisasi Atas 

Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Gereja Bethany Puncak Permai Surabaya. 

Dalam penelitian tersebut  sistem infromasi akuntansi dibangun dengan 

menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0. dan menggunakan Microsoft Acess 

2002 untuk database. Dengan adanya sistem imformasi akuntansi yang 

terkomputerisasi atas penerimaan dan pengeluaran kas diharapkan kesalahan dan 

akibat human error dapat dikurangi, data terorganisasi dengan baik, dan dapat 

menyediakan informasi dengan cepat dan tepat bagi Gereja Bethany Puncak 

Permai [3]. 

Pada penelitian ini, akan dibangun sebuah sistem informasi akuntansi 

untuk penerimaan dan pengeluaran kas pada organiasasi non profit studi kasus 

GPIB Tamansari. Dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2012 dengan 

database MySQL. Sistem ini dibuat untuk membantu bagian akuntansi gereja 

GPIB agar dengan mudah mengelolah data transaksi dan menghasilkan laporan 

kas pada gereja dengan cepat dan tepat. 

Sistem informasi akuntansi merupakan struktur yang menyatu dalam suatu 

entitas, yang menggunakan sumber daya fisik dan komponen lain, untuk merubah 

data transaksi keuangan atau akuntansi menjadi informasi akuntansi dengan tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dari para pengguna atau pemakainya 

(users).  



3 
 

Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari lima komponen : 

1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan 

berbagai fungsi. 

2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang 

dilibatakan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data 

tentang aktivitas-aktivitas organisasi. 

3. Data tentang proses-proses bisnis organisasi. 

4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi. 

5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan 

pendukung (peripheral device), dan perlatan untuk komunikasi jaringan 

[4]. 

Peranan sistem informasi akuntansi dalam organisasi adalah untuk 

mengumpulkan dan mengindetifikasi data dan dokumen dari aktivitas-aktivitas 

organisasi. Peranan sistem informasi akuntansi dalam suatu organisasi adalah 

untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan keakuratan dan kekinian (up to 

date) catatan organisasi. 

Gereja adalah sebuah komunitas dimana orang-orang beriman atau orang-

orang kristen saling berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan. 

Selain dari sisi rohani gereja juga dipandang sebagai institusi sosial yaitu suatu 

perkumpulan yang dilembagakan oleh undang-undang, adat, atau kebiasaan atau 

juga dapat berarti perkumpulan, organisasi masyarakat yang berkenaan dengan 

masyarakat. Berdasarkan hal tersebut gereja dapat golongkan sebagai sebuah 

institusi atau lembaga. 

Gereja didefenisikan sebagai badan atau organisasi umat kristen yang 

sama kepercayaan, ajaran dan tata ibdahnya [5].  

Gereja tidak menyediakan barang dan jasa untuk mendapatkan laba atau segala 

sesuatu yang dapat diukur dengan laba. 

a. Sumber daya berasal dari donor atau penyedia dalam hal ini anggotanya 

yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau keuntungan 

ekonomis. 

b. Tidak adanya saham  kepemilikan yang dapat diperjualbelikan, 

dipindahkan atau diambil kembali. 

c. Tidak ada pembagian sumber daya atau yang setara  dengan sumber daya 

itu kepada anggotanya. 

Gereja dikatakan bersifat keagamaan karena secara jelas dan nyata gereja 

menggunakan agama sebagai salah satu dasar pendiriannya. Dan gereja berdiri 

untuk kepentingan agama, sehingga gereja merupakan salah satu pusat 

keagamaan. 

Gereja adalah organisasi, atau lembaga nirlaba yang bersifat keagamaan. 

Sesuai dengan arti dari kata non profit atau nirlaba, sistem informasi akuntansi, 

sistem informasi akuntansi nirlaba diperuntukan bagi lembaga atau organisasi 

yang dalam kegiatannya tidak mencari laba atau keuntungan. 
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Sumber penerimaan kas pada organisasi nirlaba berasal dari anggotanya. 

Untuk organisasi non profit keagamaan seperti gereja sumber penerimaan kas 

berasal dari persembahan rutin ataupun persembahan khusus dari jemaat. Dimana 

penerimaan berupa persembahan rutin diterima dari kegiatan peribadahtan yang 

dilakukan oleh gereja. Sedangkan untuk persembahan khusus diterima pada saat 

atau moment tertentu seperti perpuluhan yang diberikan anggota jemaat setiap 

bulan, atau persembahan syukur yang diterima gereja dari anggota jemaat karena 

keberhasilan, HUT atau persembahan Natal yang dilaksanakan pada hari natal. 

Apabila kegiatan penerimaan telah selesai dilakukan maka data-data transaksi 

tersebut akan dicatat ke dalam buku kas. 

Pengeluaran untuk organisasi keagamaan seperti gereja biasanya dibagi 

dalam dua bagian yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran untuk pelaksanaan 

program atau non rutin.  Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang dilakukan 

oleh gereja setiap bulan atau yang sudah ada di dalam program yang telah disusun 

oleh gereja seperti: pengeluaran dari masing-masing bidang yang merupakan 

kebutuhan dari bidang tersebut, pembayaran gaji pegawai dan gaji hamba Tuhan 

setiap bulan, pembiayaan operasional kendaraan dan operasional gereja. 

Sedangkan untuk pengeluaran non rutin seperti: pengeluaran untuk event tertentu 

misalnya pengeluaran untuk perayaan natal, paskah dan lain-lain, pengeluaran 

untuk inventaris gereja, serta pengeluaran untuk pemeliharaan gedung gereja. 

Pembayaran untuk pengeluaran gereja adalah tunai. 

 

3.         Metode dan Perancangan  Sistem 

 

Penelitian atau research merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam 

memecahkan suatu permasalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian kualitatif deskriptif. 

Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Penelitian Lapangan 

Pada metode ini pengumpulan data dilakukan dengan mengamati secara 

langsung terhadap objek yang diteliti yaitu sirklus akuntansi pada GPIB 

Tamansari. Terdapat tiga jenis kegiatan pengumpulan data dalam 

penelitian lapangan ini yaitu :  

a. Pengamatan langsung atau Observasi 

Pada kegiatan ini pengumpulan data dilakukan dengan mengamati 

kegiatan dari bagian-bagian yang terkait dalam proses keuangan 

pada GPIB Tamansari. 

b. Wawancara atau interview 

Proses wawancara yaitu mengumpulkan data dengan melakukan 

tanya jawab dengan bendahara dan kasir mengenai proses 

keuangan pada GPIB Tamansari. 

c. Dokumentasi  
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Pengumpulan data pada kegiatan dokumentasi dilakukan dengan 

melihat data-data, catatan-catatan dan dokumen yang terkait 

dengan proses keuangan pada GPIB Tamansari. 

2. Metode Kepustakaan 

Metode kepustakaan mendefiniskan bagaimana pengumpulan data 

dilakukan dengan mencari, membaca kemudian mempelajari buku-buku 

pustaka dan sumber-sumber referensi lain yang relevan dengan penelitian 

yaitu mengenai proses penerimaan kas dan pengeluaran kas pada 

organisasi non profit. 

Metode perancanan sistem menggunakan metode proses waterfall model. 

Gambar 1 menjelaskan arsitektur tahapan proses sebuah metode waterfall. 

 
Gambar 1 Tahapan Waterfall Model 

 

1. Tahap analisa kebutuhan (Requirement Analisis) 

Menggumpulkan kebutuhan user secara lengkap dan menganalisa 

kebutuhan tersebut serta mencari solusi dengan mengimplementasikan 

fungsi-fungsi di dalam sistem. Data-data diperoleh dengan melakukan 

observasi, dan wawancara terhadap objek penelitian dalam hal ini bagian 

keuangan pada gereja GPIB Tamansari untuk mengetahui masalah-

masalah yang dihadapi serta memberikan solusi melalui sistem yang akan 

dibangun. 

2. Tahap perancangan sistem dan aplikasi (System and Software Design) 

Setelah tahap analisa kebutuhan selesai maka pada tahap ke dua ini 

dilakukan perancangan sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas 

pada gereja GPIB Tamansari dengan menggunakan unified modelling 

language (UML), perancangan database dan perancangan tampilan antar 

muka pengguna atau user interface. 

3. Tahap implementasi sistem ( Implemetation System) 

Dalam tahap ini diterapkan sistem informasi penerimaan dan pengeluaran 

kas pada gereja GPIB Tamansari. 

4. Tahap Pengujian (Unit Testing) 
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Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat 

telah sesuai dengan desainnya dan masih terdapat kesalahan atau tidak. 

Pengujian aplikasi menggunakan black box testing dan usability testing. 

5. Tahap Operasi dan pemeliharaan (Operation dan Maintanance) 

Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software yang sudah 

jadi dioperasikan dan diakukan pemeliharan yang termasuk didalamnya 

melakukan pengembagan sistem. Karena sistem yang dibuat tidak selalu 

tetap dan membutuhkan penyesuaian ketika nantinya terjadi perubahan 

proses akuntansi pada Gereja GPIB Tamansari. 

 

Perancangan sistem bertujuan untuk melihat apakah sistem yang dirancang 

dapat memenuhi kebutuhan user serta melihat gambaran dari mana sistem itu 

dimulai yaitu dari analisa kebutuhan sampai pada tahap pembuatan fungsi-fungsi 

yang akan dijalankan pada program. 

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari 

sebuah sistem. Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor 

dengan sistem. 

 
Gambar 2 Use case Diagram  

 

Gambar 2 menjelaskan mengenai use case diagram, dimana terdapat empat 

aktor yaitu admin, kasir, bendahara dan ketua majelis jemaat. Admin mempunyai 

hak akses penuh untuk mengelolah data penerimaan, data pengeluaran, data user, 

dan laporan. Kasir memiliki hak akses untuk mengelolah data penerimaan, data 

pengeluaran, dan laporan. Bendahara dan Ketua Majelis Jemaat mempunyai hak 

akses melihat laporan arus kas dan laporan posisi keuangan. 

Laporan Arus Kas

Laporan Posisi Keuangan

Kelola User

Kelola Penerimaan

Kelola Pengeluaran

Admin

Kasir

Bendahara
 Laporan

Ketua MJ
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Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang 

sedang dirancang, bagaimana masing-masing aktivitas berawal, decision yang 

mungkin terjadi serta bagaimana mereka berakhir [6]  

 

Gambar 3 Activity Diagram Penerimaan 

 Gambar 3 menjelaskan aktivitas dari kasir ketika menginput atau edit data 

penerimaan. Setelah memilih menu penerimaan kasir akan memilih lagi sumber 

dana penerimaan apa yang akan diinputkan. Setelah kasir berhasil menambah atau 

edit data transaksi penerimaan makan data akan tersimpan.  

 

 

Gambar 4 Activity Diagram Pengeluaran  

Star

pilih sub menu 

penerimaan

End

Persembahan

menampilkan 

halaman utama

Kolekte Persepuluhan Dana Program Sumbangan

input,edit data

Penerimaan 

Lain-Lain

Data tersimpan

sistemadmin

Star

Pilih menu 

pengeluaran

End

Menampilkan 

halaman utama

Bidang Teologi
Bidang 

Germasa

Bidang Pelkat & 

PPSDI

Bidang Pem. 

Ekonomi Gereja

Bidang Pelkes Bidang 

Inforkom

input,edit data

Data tersimpan

SistemKasir
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Gambar 4 menjelaskan aktivitas dari kasir ketika menginput atau edit data 

pengeluran. Setelah memilih menu pengeluaran kasir akan memilih lagi 

pengeluaran dari bidang mana yang akan diinout. Setelah kasir berhasil 

menambah atau edit dat transaksi pengeluaran maka data akan tersimpan. 

Class diagram menampilkan kelas-kelas yang berada dalam sistem, yang 

saling memiliki hubungan dan ketergantungan. 

 

 
Gambar 5 Class Diagram 

 

4.      Hasil dan Pembahasan 

 

Setelah tahapan analisa dan perancangan sistem selesai dilakukan, maka 

tahap berikutnya adalah tahap implementasi sistem sesuai dengan perancangan 

yang sudah dibuat. Sebelum masuk ke menu utama user harus melakukan login 

dengan memasukkan username dan password dengan benar. Form login mengatur 

hak akses dari pengguna sistem, terdapat empat hak akses pengguna yang terdapat 

didalam sistem yaitu administrator  memiliki wewenang penuh dalam mengakses 

dan mengelolah setiap menu yang ada pada sistem. Kasir diberikan hak akses 

dalam mengelolah menu penerimaan, pengeluaran, dan laporan. Bendahara dan 

pendeta diberikan hak akses untuk melihat menu laporan. 

Menu utama memiliki beberapa menu anatara lain: File, Penerimaan, 

Pengeluaran, Laporan, Master, Tools, dan Window. Menu-menu tersebut juga 

memiliki beberapa sub menu yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dari 

user.  
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Gambar 6  Menu Utama 

Form menu utama berisi menu-menu yaitu File, Penerimaan, Pengeluaran, 

Laporan, Master, Tool, dan Windows. Menu file memiliki sub menu logout dan 

exit untuk keluar dari aplikasi. Menu penerimaan berfungsi untuk mengolah data 

penerimaan yang terdiri dari sub menu yaitu Persembahan, Kolekte, Dana 

Program, Sumbangan, dan Pendapatan lain-lain. Menu pengeluaran berfungsi 

untuk mengolah data pengeluaran yang terdiri dari sub menu yaitu Bidang 

Teologi, Bidang Germasa, Bidang Pelkat dan PPSDI, Bidang Pembangunan 

Ekonomi Gereja, Bidang Pelkes dan Bidang Inforkom. Menu Laporan adalah 

menu yang menyediakan output dari proses-proses yang terjadi di dalam sistem. 

Laporan yang dihasilkan antara lain adalah: Laporan Dana Program, Laporan 

Persepuluhan, Laporan Sumbangan, Laporan Arus Kas, dan Laporan Posisi 

Keuangan. Menu master berfungsi untuk mengolah data-data master yaitu 

memiliki sub menu Data kode akun dan Data user. 

Metode pencatatan akuntansi yang dilaksanakan pada Gereja GPIB 

Tamansari Salatiga adalah metode pencatatan cash basic dimana pencatatan 

dilakukan ketika uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Sumber dana pada 

Gereja GPIB Tamansari berasal dari jemaatnya. Sumber dana pada Gereja GPIB 

Tamansari dari dilihat pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 7  Penerimaan Gereja GPIB Tamansari 



10 
 

 

Pada Gambar 4 terlihat bahwa sumber dana pada Gereja GPIB Tamansari 

berasal dari jemaatnya, yaitu dari persembahan, persepuluhan, kolekte, dana 

program, sumbangan dan penerimaan lain-lain.  

 
Gambar 8  Form Persembahan 

 

Form persembahan pada Gambar 5 diatas digunakan untuk mengelolah 

data transaksi penerimaan persembahan yang terdiri dari syukur, dan perpuluhan. 

Data penerimaan persembahan terdiri dari tanggal transaksi, nomor transaksi, 

kode akun, total, dan keterangan.  

 

Gambar 9 Form Kolekte 

Form kolekte pada Gambar 6 digunakan untuk menginput data transaksi 

penerimaan kolekte berupa kolekte ibadah minggu, ibadah pelkat, dan ibadah 

sektor. Data penerimaan kolekter terdiri dari tanggal transaksi, nomor transaksi, 

kode akun, total, dan keterangan. 
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Untuk pengeluaran pada gereja GPIB Tamansari dikelompokkan 

berdasarkan pengeluaran per bidang.  

 

Gambar 10 Pengeluaran Gereja GPIB Tamansari 

Gambar 10 menjelaskan bahwa pengeluaran pada Gereja GPIB Tamansari 

berdasarkan pengeluaran bidang-bidang yang ada yaitu, bidang teologi, bidang 

germasa, bidang pelkes & ppsdi, bidang pembangunan ekonomi gereja, bidang 

pelkes dan bidang inforkom. 

 

 

Gambar 11 Form Bidang Teologi 

Form pengeluaran bidang teologi digunakan untuk menginput data 

transaksi pengeluaran dari bidang teologi seperti biaya pengetikan tata ibadah 

minggu, biaya fotocopy tata ibadah kenaikan, dan lain-lain. Data pengeluaran 

bidang teologi terdiri dari tanggal transaksi, nomor transaksi, kode akun, total, dan 

keterangan. 
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Gambar 12 Form Bidang Pelkat dan PPSDI 

Form pengeluaran bidang Pelkat dan PPSDI digunakan untuk menginput 

data transksi pengeluaran bidang pelkat dan PPSDI seperti biaya pelatih paduan 

suara PKLU.  Data pengeluaran bidang Pelkat dan PPSDI terdiri dari tanggal 

transaksi, nomor transaksi, kode akun, total, dan keterangan. 

 

Gambar 13 Form Bidang Inforkom 

Form pengeluaran bidang infrokom digunakan untuk menginput data 

transaksi pengeluaran dari bidang infrokom seperti biaya lembur pegawai, 

tunjangan pegawai, biaya RT gereja dan lain-lain. Data pengeluaran bidang pelkes 

terdiri dari tanggal transaksi, nomor transaksi, kode akun, total, dan keterangan. 

Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi 

mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode [7]. 

Laporan arus kas pada gereja GPIB Tamansari untuk penerimaan dikelompokan 

berdasarkan jenis penerimaan seperti semua transaksi persembahan dalam periode 

tertentu di kelompokan dan untuk pengeluaran dikelompokan berdasarkan bidang 

seperti semua transaksi pengeluaran dari bidang teologi pada pada periode 



13 
 

tertentu. Laporan arus kas akan memberikan informasi mengenai total penerimaan 

dan pengeluaran gereja GPIB Tamansari pada periode tertentu. Laporan arus kas 

pada gereja GPIB Tamansari dapat dilihat pada gambar-gambar dibawah ini. 

 
Gambar 14  Laporan Arus Kas 

 

Tahapan analisis dilakukan untuk membandingkan ketepatan perhitungan  

antara sistem yang dibangun dengan proses manual  yang digunakan pada gereja 

GPIB Tamansari. Untuk proses perhitungan manual bukti-bukti transaksi 

penerimaan dan pengeluaran kas dicatat ke buku kas kemudian transaksi-transaksi 

tersebut dipisahkan berdasarkan sumber penerimaan serta pengeluarannya dan 

kemudian dihitung untuk menghasilkan laporan arus kas berdasarkan periode 

yang ditentukan. Perhitungan data transaksi keuangan dalam periode tertentu 

menggunakan microsoft office excel. 
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Gambar 15  Perhitungan Laporan Keuangan Secara Manual 

Gambar diatas adalah contoh laporan keuangan gereja GPIB Tamansari 

dalam periode 04 Mei – 10 Mei 2013. Terlihat bahwa saldo awal pada periode ini 

adalah Rp. 3.631.619,- dengan total penerimaan sebesar Rp. 27.468.019,- total 

pengeluaran sebesar Rp. 16.540.950,- dan saldo akhir pada periode tersebut 

adalah Rp. 10.927.069,- saldo ini akan digunakan sebagai saldo awal pada periode 

berikutnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan sistem yang dibangun 

menggunakan data transaksi pada periode yang sama [8]. 

 

Gambar 16  Laporan Arus Kas 
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Hasil perhitungan sistem dapat dilihat pada output laporan arus kas pada 

Gambar 21. Berdasarkan hasil perhitungan pada Gambar 21 diatas, maka hasil 

perhitungan menggunakan sistem terkomputerisasi diperoleh nilai yang sama 

saldo awal pada periode 4 Mei – 10 Mei 2013 adalah Rp. 3.631.619,- dan saldo 

pada periode tersebut adalah adalah Rp. 10.927.069,- serta total penerimaan 

sebesar Rp. 27.468.019,- dan total pengeluaran sebesar Rp. 16.540.950,-. Hasil 

perhitungan sistem yang diperoleh sama dengan hasil perhitungan manual yang 

dilakukan staf akuntansi pada gereja GPIB Tamanasari dengan menggunakan 

microsoft office excel. Informasi menggenai posisi keuangan gereja dapat 

diketahui dengan cepat dan akurat karena kasir pada gereja GPIB Tamansari 

hanya perlu untuk mengginput bukti-bukti transaksi ke bagiannya masing-masing 

dan data transaksi tersebut akan menghasilkan laporan keuangan pada periode 

yang ditentukan. 

Setelah melakukan implementasi sistem tahap selanjutnya adalah 

pengujian sistem yang telah dibangun. Pengujian dilakukan untuk mengetahui 

apakah sistem yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan masih terdapat 

kesalahan atau tidak. Pengujian yang dilakukan menggunakan dua teknik yaitu 

black box testing dan usability testing. 

 Black box testing adalah pengujian sistem yang dilakukan dengan cara 

menguji tiap-tiap fungsi yang ada pada aplikasi apakah sudah berjalan dengan 

baik. Pengujian pada sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas meliputi 

menu untuk kasir, bendahara, pendeta dan admin.  

Tabel. 1 Hasil Pegujian Black Box 

No Pengujian Inputan Hasil Uji Status Uji 

1 Login Username dan 

password 

Login berhasil Valid 

2 Penerimaan Data persembahan, 

data kolekte, data dana 

program, data 

sumbangan, data 

penerimaan lain-lain. 

 

Data berhasil 

tersimpan 

Valid 

3 Pengeluaran Data bidang teologi, 

data bidang germasa, 

data bidang pelkat & 

ppsdi, data bidang 

pem. Ekonomi gereja, 

data bidang pelkes, 

data bidang inforkom. 

 

Data berhasil 

tersimpan 

Valid 

4 Laporan Tanggal periode Tampilkan 

laporan 

Valid 
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5 Master Data kode akun Data berhasil 

tersimpan 

Valid 

6 Tools Data user (pengguna) Data berhasil 

tersimpan 

Valid 

7 Logout  Keluar dari 

aplikasi dan harus 

login kembali 

untuk masuk. 

Valid 

 

Usability testing merupakan pengujian yang dilakukan pada pengguna 

sistem. Pengujian ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada pengguna 

sistem yang dibangun dalam hal ini kuesioner diberikan kepada Hanita Resti 

Wulandari yang menjabat sebagai kasir, Pnt. Endah  Sutriyarso yang menjabat 

sebagai bendahara dan Pdt. Miss Pelitimu-Sono Bogar yang menjabat sebagai 

ketua majelis jemaat pada gereja GPIB Tamansari. Setiap pengguna memiliki 

tugasnya masing-masing. Kasir memiliki tugas untuk menginput semua data 

transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pada gereja GPIB Tamansari, 

sedangkan bendahara dan pendeta yang menjabat sebagai ketua majelis jemaat 

mempunyai tugas untuk mengontrol sertiap laporan keuangan yang dihasilkan dari 

sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas. 

 Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui akibat yang timbul ketika 

aplikasi ini diterapkan pada gereja GPIB Tamansari serta seberapa besar peran 

aplikasi ini dalam membantu gereja dalam memproses setiap transaksi yang 

terjadi. 

Kuesioner dibuat dengan sepuluh pertanyaan dengan pilihan ganda. Setiap 

pilihan jawaban pada pertanyaan memiliki skornya yaitu dari 1 sampai 5. Skor 

satu untuk jawaban negatif dan skor lima untuk jawaban paling positif. 

Interval = 
       

           
 

Keterangan:  

Maksimum :  Nilai jawaban tertinggi 

Minimum :  Nilai jawaban terendah 

Klasifikasi : Klasifikasi yang dibuat, dalam hal ini ditetapkan sebanyak 5    

klasisfikasi 
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Dengn demikian diketahui bahwa; 

I = 
   

 
  

    = 0,8 

Tabel. 2 Interval Kategori Jawaban 

Tingkat Skala Interval Kategori Jawaban 

1 1,00-1,80 Sangat Tidak Setuju 

2 1,81-2,60 Tidak Setuju 

3 2,61-3,40 Ragu-Ragu 

4 3,41-4,20 Setuju 

5 4,21-5,00 Sangat Tidak Setuju 

 

Tabel. 3 Hasil Perhitungan Kuesioner 

Soal Responden Rata-Rata 

a b c 

1 5 4 3 12/3 = 4 

2 5 4 3 12/3 = 4 

3 4 4 4 12/3 = 4 

4 5 5 3 13/3 =4,3 

5 4 4 3 11/3 = 3,7 

6 4 4 3 11/3 = 3,7 

7 4 4 4 12/3 = 4 

8 5 4 3 12/3 = 4 

9 4 4 4 12/3 = 4 

10 4 4 3 11/3 = 3,7 

Total 44 41 35 118 

 

 Berdasarkan  hasil perhitungan kuesioner yang terlihat pada Tabel.2 maka 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengguna (user) setuju untuk menggunakan 

sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas pada gereja GPIB Tamanasari. 
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5.        Simpulan 

Setelah melakukan tahap analisa, perancangan, implementasi dan 

pengujian sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas pada organisasi non 

profit maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang dirancang untuk 

melihat penerimaan dan pengeluaran kas dari GPIB Tamansari Salatiga dapat 

diterapkan dengan baik, dan diterima dalam lingkup organisasi gereja dalam hal 

ini yang merupakan basis dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Output dari 

sistem ini adalah laporan keuangan yang memudahkan gereja untuk mengetahui 

keuangan gereja pada periode yang diinginkan, sistem ini sendiri merupkan sistem 

pertama yang coba untuk diterapkan pada gereja GPIB Tamansari Salatiga, selain 

itu sistem ini secara langsung dapat mengurangi human error.  
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