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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Koperasi merupakan suatu organisasi yang mana mempunyai berbagai kegiatan 

tertentu guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pada umumnya tujuan suatu 

organisasi adalah untuk menghasilkan laba yang optimal. Hal ini dilakukan agar 

koperasi mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, memajukan dan 

mengembangkan usahanya. Setiap koperasi harus membuat keputusan bisnis yang 

baik. Umumnya suatu perusahaan pasti mempunyai kas. Kas merupakan komponen 

aktiva perusahaan yang paling mudah untuk diselewengkan. Pengendalian intern 

yang efektif terhadap kas sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan, termasuk juga 

dengan koperasi. Bagi suatu perusahaan, pengendalian intern terhadap penerimaan 

kas sangat penting untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan kas merupakan aktiva 

lancar yang paling mudah untuk diselewengkan. Selain itu, kas juga mempunyai 

karakteristik yang berbeda dengan jenis aktiva lainnya, diantaranya kas mudah 

dibawa kemana-mana dan mudah ditransfer dengan cepat. Pihak managemen harus 

mampu menjalankan pengendalian intern yang efektif terhadap penerimaan kas 

perusahaan. Manajemen juga perlu memastikan keakuratan catatan akuntansi yang 

berkaitan dengan kas. Manajemen mempunyai tanggung jawab utama untuk 

melindungi harta yang dimiliki perusahaan dan mencegah terjadinya penyelewengan 

terhadap penggunaan asset perusahaan yang sedang terjadi di perusahaan itu sendiri. 
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(organizing), melakukan pengarahan (actuating), dan melakukan pengawasan 

(controlling) terhadap kegiatan suatu perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, 

sangat mungkin terjadi bentuk-bentuk penyelewengan seperti melakukan 

perubahan perhitungannya. Selain itu, persekongkolan antar karyawan untuk 

melakukan kegiatan penyelewengan terhadap kas juga sangat mungkin terjadi. 

Melindungi kas dan menjamin keakuratan catatan akuntansi dalam sebuah 

perusahaan merupakan suatu keharusan. Sistem informasi merupakan suatu sistem 

komputer yang digunakan untuk mengolah data. Sistem informasi memiliki 

peranan yang penting bagi perusahaan, karena sistem informasi  menyediakan 

infomasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Sistem informasi ini tidak sekedar berfungsi untuk pengolah atau 

pemroses data, tetapi juga menjalankan fungsi pengumpulan data, pemroses atau 

pengolah data, keuangan data, pengendalian dan pengamanan data serta fungsi 

penyedia informasi. Seiring dengan perkembangan teknologinya, keberadaan 

sistem informasi yang memadai semakin dibutuhkan oleh pihak rumah sakit salah 

satunya yakni RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan. 

Dalam sistem penerimaan dan pengeluaran kas diperlukan adanya prosedur 

yang baik dan nantinya akan sesuai dengan kebijakan manajemen yang telah 

ditetapkan. Penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dilakukan diluar prosedur 

yang telah ditentukan, akan memungkinkan adanya penyelewengan, pencurian 

dan penggelapan kas. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik prosedur 

penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan, maka akan 

semakin dapat dipercaya besarnya akun kas yang dilaporkan pada laporan 

keuangan lembaga/perusahaan. Disamping itu, dengan penerapan prosedur 
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pengelolaan kas yang baik, maka kemungkinan tingkat penyelewengan dan 

penggelapan kas akan mudah ditelusuri, apalagi masalah pengeluaran kas, dimana 

telah diketahui kas adalah masalah yang paling rawan dan resiko hilangnya paling 

tinggi. 

Penerimaan kas di koperasi pada RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan 

bersumber pada customer yakni pada keluarga pasien yang berkunjung ke rumah 

sakit ataupun pada pengunjung/pegawai yang membeli sesuatu di koperasi. 

Sedangkan penerimaan kas pada rumah sakit bersumber dari pasien jalan maupun 

pasien rawat inap. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat judul “ Sistem 

Informasi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas di Koperasi Pada RSU 

Imelda Pekerja Medan Berbasis Web”. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana cara membuat sistem penerimaan dan pengeluaran kas secara 

akurat di koperasi pada RSU Imelda Pekerja Indonesia ? 

2. Bagaimana supaya proses pencatatan dan pembuatan laporan yang masih 

manual menjadi lebih terkomputerisasi ? 

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan batasan 

masalah sebagai berikut ini : 

1. Sistem Informasi penerimaan dan pengeluaran kas di koperasi pada RSU 

Imelda Pekerja Indonesia. 

2. Sistem yang dirancang berbasis web  
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas di 

koperasi pada RSU Imelda Pekerja Indonesia 

b. Untuk memudahkan bagian koperasi dalam membuat laporan penerimaan 

dan pengeluaran di koperasi pada RSU Imelda Pekerja Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian 

a Bagi Penulis, penelitian ini dapat mengembangkan dan 

mengimplementasikan pengetahuan penulis dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi pada suatu instansi..  

b Bagi Instansi, hasil dari penelitian yang penulis lakukan dapat digunakan 

sebagai pengolah data penerimaan kas dan pengeluaran kas di koperasi yang 

berada di RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan. Selain itu, penulis dapat 

menyumbangkan pemikiran untuk lebih mendayagunakan potensi instansi 

sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. 

c Bagi Universitas, sebagi sarana pendukung dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam menempah mahasiswa/mahasiswi yang kompeten dalam 

bidang teknologi informasi. 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian Lapangan (Fied Research), metode pengumpulan data dengan cara 

mendatangi langsung Rumah Sakit Imelda Medan . 
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2. Wawancara (Interview), metode pengumpulan data dengan cara melakukan 

tanya jawab untuk memperoleh keterangan dan mendapatkan informasi tentang 

penerimaan kas dan pengeluran kas di koperasi pada RSU Imelda Pekerja 

Indonesia Medan. 

3. Dokumen, yaitu melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari 

lembaga/instansi. Dokumen ini digunakan untuk mendukung kelengkapan data 

yang lain. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan Tugas Akhir, penulis membuat sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

ruang lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

pengumpulan data dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PERUSAHAAN 

Pada bab ini berisi tentang informasi dari perusahaan yang kita lakukan 

penelitian, dimana pada bab ini menjelaskan tentang sejarah dari 

perusahaan yang diteliti. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang teori-teori pendukung seperti informasi 

pengolahan data, pengertian dari komputerisasi, sistem dan informasi-

informasi lainnya yang mendukung hasil penelitian yang dilakukan pada 

sebuah perusahaan. 

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN 
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Pada bab ini berisi tentang gambaran secara umum dari RSU Imelda 

Pekerja Indonesia, sistem yang sedang berjalan atau digunakan di rumah 

sakit tepatnya pada koperasinya, perrmasalah yang dihadapi dan 

bagaimana penanganannya serta tampilan sistem yang akan diusulkan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil penulis dari 

hasi penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan. 

 


