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ABSTRAKSI 

 

Nur Rosmawati (11102739), Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Kas 
Pada PT. Asri Karya Binangun 

Dalam era globalisasi sekarang ini, teknologi informasi semakin maju yang 
menuntut kecepatan dan ketepatan dalam mengelola data serta informasi yang 
dihasilkan. Penggunaan komputer akan sangat membantu meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengelolaan data yang akan menghasilkan 
informasi yang cepat dan akurat. 

Pada saat ini PT. Asri Karya Binangun berupa perusahaan yang bergerak 
dalam bidang kontraktor dan maintenance lingkungan. Sistem yang ada pada PT. Asri 
Karya Binangun ini masih menggunakan alat pengolahan data yang sederhana seperti 
Microsoft Excel, mulai dari pencatatan data, sampai penyimpanan data-data lainnya 
yang berhubungan dengan proses penerimaan kas hingga sampai pembuatan laporan, 
sehingga memungkinkan pada saat proses berlangsung terjadi kesalahan dalam 
pencatatan, kurang akuratnya laporan yang dibuat dan keterlambatan dalam pencarian 
data-data yang diperlukan, sehingga membutuhkan sekali adanya suatu sistem 
informasi yang dapat menunjang dan memberikan kemudahan dalam penyajian data 
dan pembuatan laporan yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

Perancangan sistem informasi merupakan solusi yang terbaik untuk 
memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada pada perusahaan ini, serta dengan 
sistem yang terkomputerisasi diharapkan dapat tercapai suatu kegiatan yang efektif 
dan efisien dalam menunjang aktifitas pada perusahaan ini.   

 

Kata Kunci: Perancangan Sistem Informasi, Sistem Penerimaan Kas 

   

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 

Nur Rosmawati ( 11102739 ), Information System Design On The Cash Receipts 
PT. Asri Karya Binangun 

In this era of globalization, information technology is advancing that 
demands speed and accuaracy in managing the data and information generated.The 
use of computers will have increase the effectiveness and efficiency of the 
implementation of data management activities that will produce information quickly 
and accurately. 

At this point PT. Asri Karya Binangun a company engaged in contracting and 
maintenance environment. System that existed at PT. Asri Karya Binangun work is 
still using simple tools such as data processing Microsoft Excel, ranging from data 
recording, storage until other data related to process cash receipts through report 
generation, thus enabling the process when an error occurs in record keeping, lack of 
accuracy of statements made and the delay in the search for ther required data, thus 
requiring all presence of an information system that can support and facilitate the 
presentation of data and reports require by the company. 

Information system design is the best solution to solve the problems that exist 
in the company, as well as the computerized system is expected to achieve an effective 
and efficient activities in supporting the activities of this company. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Umum 

Di era globalisasi informasi dan teknologi yang semakin canggih serta 

perkembangan dunia usaha yang kian pesat dan meningkatnya persaingan antar 

perusahaan untuk mencapai profit dalam menjalankan usahanya, penerapan teknologi 

komputer yang disebut dengan sistem komputerisasi kini tidak dapat dihindari lagi. 

Sebut saja dibidang perkantoran, perdagangan dan lainnya yang sangat membutuhkan 

informasi dan pengolahan data yang cepat, akurat dan efisien harus segera 

diwujudkan. 

Saat ini sudah banyak perusahaan yang menggunakan sistem komputer 

untuk mendukung diperolehnya informasi, khususnya laporan penerimaan kas. Tetapi 

beberapa masih menggunakan sistem sederhana yang berurutan input, penyimpanan 

dan output. Proses seluruhnya belum digunakan dalam sistem yang diterapkan.  

Dalam kegiatan operasionalnya, PT Asri Karya Binangun yang bergerak 

dibidang kontraktor dan maintenance lingkungan, sistem pengolahan datanya masih 

menggunakan sistem yang masih sederhana, dan menemui beberapa kendala yaitu : 

proses pencatatan penerimaan kas datanya kurang efisien karena masih menggunakan 

aplikasi Microsoft Excel, kesulitan dalam pencarian data dan pembuatan laporan yang 

menggunakan sistem manual yang kurang akurat. 



 
 
 
 
 

Kendala tersebut disebabkan belum digunakannya sistem penerimaan kas 

yang sudah terkomputerisasi. Untuk itu, sangat diperlukan adanya sistem penerimaan 

kas yang sudah terkomputerisasi, sehingga kendala-kendala diatas dapat teratasi. 

Dengan sistem komputerisasi datanya akan akurat dan lebih efisien. 

Untuk mengatasi kendala di atas penulis mengambil pokok permasalahan 

dengan judul  

“PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN KAS PADA 

PT ASRI KARYA BINANGUN”. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud dalam pembuatan tugas akhir ini yaitu:  

1. Memberikan suatu alternatif pemikiran dalam memperbaiki sistem 

penerimaan kas yang sudah ada dengan merancang sistem penerimaan kas 

yang terkomputerisasi sehingga dapat memberikan hasil yang lebih efektif, 

efisien dan akurat.  

2. Membentuk pola pikir yang inovatif, kreatif dan memiliki wawasan yang luas. 

Tujuan penulisan tugas akhir ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu 

syarat menyelesaikan program Diploma Tiga (D.III) pada jurusan Komputerisasi 

Akuntansi pada Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana 

Informatika. 

 

 



 
 
 
 
 

1.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis melakukan beberapa metode 

dalam proses pengumpulan data, antara lain : 

1. Observasi (Observasi)  

Proses pengamatan objek penelitian secara langsung di lapangan pada saat 

melakukan riset. Penulis melakukan pengamatan langsung ke perusahaan 

tersebut untuk mendapatkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan 

kegiatan penerimaann kas untuk mengetahui masalah yang terjadi pada sistem 

berjalan. 

2. Metode Wawancara (Interview)  

Suatu bentuk metode riset dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap 

orang yang mempunyai peran penting pada objek penelitian penulis.Penulis 

melakukan wawancara secara langsung kepada administrasi keuangan 

mengenai sistem penerimaan kas di PT. Asri Karya Binangun. 

3. Metode Studi Pustaka (Library)  

Mencari data dan fakta dengan mengkaji sumber-sumber pustaka yang 

berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan 

penulis untuk memperoleh aspek–aspek teoritis dalam pengumpulan data dan 

informasi dengan membaca buku–buku, catatan kuliah dan literatur– literatur 

yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir ini. 

 

 



 
 
 
 
 

1.4 Ruang Lingkup 

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup 

pembahasan masalah hanya mengenai penerimaan kas pada PT Asri Karya Binangun 

yang dimulai dari proses penerimaan SPK,  proses penagihan, proses pencairan dana, 

serta proses laporan penerimaan kas. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan penjabaran dari setiap isi bab yang 

ditulis didalam laporan secara global. Adapun penulisan tugas akhir ini dibagi 

menjadi limabab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi pembahasan umum, maksud dan tujuan, metode 

penelitian, ruang lingkup serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas konsep dasar sistem dan peralatan pendukung (Tool 

System) dari Diagram Alir Data (DAD), dan Kamus Data (Data 

Dictionary) yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini. 

BAB III ANALISA SISTEM BERJALAN 

Bab ini berisikan masalah umum, tinjauan organisasi, struktur 

organisasi, tugas dan fungsi organisasi, prosedur sistem berjalan, 

diagram alir data, spesifikasi sistem berjalan, bentuk dokumen 



 
 
 
 
 

masukan dan keluaran, permasalahan pokok serta alternatif pemecahan 

masalah. 

BAB IV RANCANGAN SISTEM USULAN 

Pada Bab ini dijelaskan tentang gambaran umum mengenai sistem 

yang diusulkan, prosedur sistem usulan, diagram alir data usulan yang 

meliputi spesifikasi dokumen masukan dan keluaran, spesifikasi file, 

normalisasi, spesifikasi program, struktur kode dan spesifikasi sistem 

komputer yang mengenai perangkat lunak, perangkat keras dan 

konfigurasi komputer yang digunakan dalam sistem usulan serta 

sistem usulan jadwal implementasi. 

BAB V PENUTUP 

Pada Bab ini berisi kesimpulan dari semua yang telah diuraikan dan 

saran-saran yang berguna untuk mengatasi permasalahan yang ada 

sehingga sistem dapat menjadi lebih baik. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Dasar Sistem 

Teori sistem secara umum yang pertama kali diuraikan oleh istilah 

“SISTEM” yang sekarang ini banyak dipakai, banyak orang berbicara mengenai 

karakteristik sistem dan daur hidup sistem, dan masih banyak lagi bentuk sistem yang 

ada sekarang ini. 

Sebuah sistem terdiri atas bagian-bagian atau komponen yang terpadu 

untuk suatu tujuan.Model dasar sistem ini dapat dikembangkan hingga menyertakan 

media penyimpanan. Sistem ini dapat terbuka atau tertutup akan tetapi sistem 

informasi biasanya adalah sistem terbuka yang artinya sistem tersebut dapat 

menerima beberapa masukan dari lingkungan luarnya. 

Sebelumnya penulis akan menjelaskan secara singkat tentang sistem, 

karakteristik sistem, klasifikasi sistem, daur hidup sistem dan alat bantu yang 

digunakan pada suatu proses kegiatan sistem. 

 

2.1.1  Pengertian Sistem 

Menurut Anthony(2005:7) “Suatu sistem merupakan suatu cara tertentu 

dan bersifat repentitif untuk melaksanakan suatu atau sekelompok aktifitas. Sistem 



 
 
 
 
 

memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, 

terkoordinasi, dan berulang yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu”.  

Menurut Sutabri (2005a:9) terdapat dua kelompok pendekatan di dalam 
mendefinisikan sistem yaitu menekankan pada prosedurnya dan yang 
menekankan pada komponen dan elemennya. prosedur, mendefinisikan 
sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan,berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan 
atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 

 
Sedangkan pendekatan sistem menurut komponen atau elemennya adalah 

suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen atau elemen-elemen yang saling 

berhubungan, berinteraksi untuk membentuk suatu satuan dalam mencapai tujuan 

tertentu. Kedua pendekatan tersebut benar hanya yang membedakan cara 

pendekatannya saja. 

Konsep sebuah sistem secara umum biasanya terdiri dari masukan (Input), 

proses (Process), dan keluaran (Output), selain itu juga sistem memiliki karakteristik 

atau sifat-sifat tertentu, yang membedakan bahwa hal tersebut biasa dikatakan 

sebagai suatu sistem. 

 

2.1.2 Karakteristik Sistem 

Karakteristik sistem menurut  Sutabri (2005b:11) terdiri dari : 

1. Komponen Sistem (Component) 

Suatu sistem terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi, 

artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan membentuk subsistem 

atau bagian-bagian dari sistem. 



 
 
 
 
 

2. Batasan Sistem (Boundary) 

Merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang 

lainnya atau lingkungannya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem 

dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukan suatu 

ruang lingkup (Scope) dari sistem tersebut. 

3. Lingkungan Luar Sistem (Environment) 

Apapun yang diluar batasan dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem 

lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem yang bersifat menguntungkan 

merupakan energi dari sistem yang harus ditahan dan dikendalikan jika tidak 

akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem tersebut. 

4. Penghubung sistem (Interface) 

Merupakan media penghubung antar subsistem dengan subsistem yang 

lainnya untuk membentuk satu kesatuan sehingga memungkinkan sumber-

sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. 

5. Masukkan sistem (Input) 

Energi yang dimasukkan ke dalam sistem masukkan perawatan (Maintenance 

Input) dan masukkan sinyal (Signal Input). 

6. Pengolahan Sistem (Proses) 

Bagian yang merubah masukkan menjadi keluaran. 

 

 

 



 
 
 
 
 

7. Keluaran Sistem (Output) 

Adalah hasil dari energi yang diolah dan di klasifikasikan menjadi keluaran 

yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukkan 

untuk subsistem masukkan yang lain atau kepala supra sistem. 

8. Sasaran Sistem (Objective) dan Tujuan Sistem (Goal) 

Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukkan yang dibutuhkan 

sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. 

 

2.1.3 Klasifikasi Sistem 

Dalam hal ini sistem dapat di klasifikasikan menurut Sutabri (2004a:14) 

sebagai berikut : 

1. Sistem Abstrak (Abstrack System) dan Sistem Fisik (Physical System) 

Sistem Abstrak yaitu sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang  tidak 

tampak secara fisik. Misalnya sistem Teologia, yaitu sistem yang berupa 

pemikiran-pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan 

sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. Misalnya sistem 

komputer, sistem akuntansi, sistem produksi dan lain sebagainya. 

2. Sistem Alamiah (Natural System) dan Sistem Buatan (Human System) 

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat 

manusia. Misalnya sistem perputaran bumi. Sistem buatan manusia adalah 

sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan manusia yang melibatkan 

interaksi manusia dengan mesin yang disebut dengan Human-Machine System 



 
 
 
 
 

atau ada yang menyebut dengan Man-Machine System. Sistem operasi 

merupakan contoh Man-Machine System, karena menyangkut penggunaan 

komputer yang berinteraksi dengan manusia. 

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

System) 

Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. 

Interaksi antara bagian-bagian yang dapat diprediksikan dengan pasti, 

sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Sistem komputer merupakan 

contoh dari sistem tertentu yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan 

program-program yang dapat dijalankan. Sistem tak tentu adalah sistem yang 

masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. 

4. Sistem Tertutup (Close System) dan Sistem Terbuka (Open System) 

Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak 

terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Secara teoritis sistem tertutup ini 

ada, tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Yang ada 

hanyalah relative close system (secara relatif tertutup, tidak benar-benar 

tertutup). Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh 

dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukkan dan 

menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem lainnya. Karena 

sistem sifatnya terbuka dan terpengaruh oleh lingkungan  luarnya, maka suatu 

sistem harus mempunyai suatu sistem pengendalian yang baik. Sistem yang 



 
 
 
 
 

baik harus dirancang sedemikian rupa, sehingga secara relatif tertutup akan 

bekerja secara otomatis dan terbuka hanya untuk pengaruh yang baik saja. 

 

2.1.4  Daur Hidup Sistem 

Menurut Sutabri (2005c:14) siklus hidup sistem (System life cycle ) adalah 
proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem atau subsistem 
informasi berbasis komputer. Siklus hidup sistem terdiri dari serangkain 
tugas yang erat mengikuti langkah-langkah pendekatan sistem karena 
tugas-tugas tersebut mengikuti pola yang teratur dan dilakukan secara top 
down.  
 
Tahapan-tahapan dari daur hidup sistem adalah: 

1. Mengenali adanya kebutuhan 

Sebelum segalanya sesuatu terjadi ,timbul suatu kebutuhan atau problema 

yang harus dapat dikenali sebagai mana adanya. Kebutuhan dapat terjadi 

sebagai hasil perkembangan dari organisasi dan volume yang meningkat 

melebihi kapasitas dari sistem yang ada. 

2. Pembangunan sistem 

Suatu proses atau seperangkat prosedur yang harus dikuti untuk menganalisis 

kebutuhan yang timbul dan membangun suatu sistem untuk dapat memenuhi 

kebutuhan tersebut. 

3. Pemasangan sistem 

Setelah tahap pembangunan sistem selesai, sistem kemudian akan 

dioperasikan. Pemasangan sistem merupakan tahap yang penting pula dalam 

daur hidup sistem. 



 
 
 
 
 

4. Pengoperasian sistem 

Program-program komputer dan prosedur-prosedur pengoperasian yang 

membentuk suatu sitem informasi semuanya bersifat statis, sedangkan 

organisasi ditunjang oleh sistem informasi tadi. 

5. Sistem menjadi usang  

Kadang perubahan yang terjadi begitu drastis sehingga tidak dapat diatasi 

hanya dengan melakukan perbaikan-perbaikan pada sistem yang berjalan. 

Tibalah saatnya secara ekonomis dan teknis yang ada sudah tidak layak lagi 

untuk dioperasikan dan sistem baru perlu dibangun untuk menggantikannya. 

 

2.1.5  Konsep Dasar Sistem Informasi 

Menurut Sutabri (2005d:23) ”Informasi adalah data yang telah 

diklasifikasikan atau diolah atau diintepretasikan untuk digunakan dalam proses 

pengambilan keputusan”. Informasi sangat penting dalam suatu organisasi, suatu 

sistem yang kurang mendapatkan informasi akan menjadi luruh, kerdil dan akhirnya 

berakhir. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum adalah data-item. 

Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan 

nyata. Kejadian-kejadian (Event) adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. 

Didalam dunia bisnis, kejadian-kejadian  nyata sering terjadi adalah perubahan nilai 

yang disebut dengan transaksi. Misalnya penjualan adalah transaksi perubahan nilai 

barang menjadi nilai mata uang atau nilai piutang dagang. Kesatuan nyata (Fact dan 

Entity) adalah berupa suatu objek nyata seperti tempat, benda dan orang yang betul – 



 
 
 
 
 

betul ada dan  terjadi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang menggunakan 

teknologi komputer untuk menyajikan informasi kepada para pemakainya dalam 

pengambilan keputusan.  

Menurut Sutabri (2005e:42) Sistem informasi terdiri dari komponen-
komponen yang disebut blok bangunan ( building block ), yang terdiri dari 
blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data  
dan blok kendali. Sebagai suatu sistem, keenam blok tersebut masing-
masing  saling berinteraksi  satu dengan lain membentuk satu kesatuan 
untuk mencapai sasaran. 
 

1. Blok Masukan (Input Block) 

Input mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi. Input disini 

termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan 

dimasukkan, yang berupa dokumen-dokumen dasar. 

2. Blok model (Model Block) 

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

akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan dibasis data dengan 

cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

3. Blok keluaran (Output Block) 

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang 

berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen 

serta semua pemakai sistem. 

4. Blok teknologi (Technology Block) 

Teknologi merupakan kotak alat (tools box) dalam sistem informasi. 

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan 



 
 
 
 
 

dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu 

pengendalian sistem secara keseluruhan. 

5. Blok basis data (Database Block) 

Basis data (database) merupakan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan diperangkat keras 

komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu 

disimpan didalam basis data untuk keperluan penyediaan lebih lanjut.Data 

didalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga informasi 

yang dihasilkan berkualitas. 

6. Blok kendali (Controls Block) 

Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti misalnya bencana 

alam, api, temperature, debu, kecurangan-kecurangan, kegagalan-kegagalan 

sistem itu sendiri, kesalahan-kesalahan, ketidakefisienan, sabotase dan lain 

sebagainya. Beberapa pengendali perlu dirancang dan diterapkan untuk 

meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi 

kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi. 

 

2.1.6 Definisi Sistem Informasi 

Sistem Informasi bukan merupakan hal baru. Yang baru adalah 

komputerisasinya. Sebelum ada komputer, teknik penyaluran informasi yang 

memungkinkan manajer merencanakan serta mengendalikan operasi telah ada. 

Komputer menambahkan satu atau dua dimensi, serta kecepatan, ketelitian serta 



 
 
 
 
 

penyediaan data dengan volume yang lebih besar yang memberikan bahan 

pertimbangan yang lebih banyak untuk mengambil keputusan. 

Menurut Sutabri (2004b:36) Sistem informasi adalah suatu sistem didalam 
suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi 
harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial 
dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk menyediakan kepada 
pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.  

 

2.1.7 Sistem Informasi Manajemen 

Sistem informasi manajemen (Management Information System) 

merupakan penerapan sistem informasi dalam organisasi untuk mendukung 

informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. 

Menurut Robert G. Murdick dalam Sutabri (2005f:91) ”Sistem  informasi 

manajemen (SIM) adalah  proses komunikasi dimana informasi masukan (input) 

direkam, disimpan dan diproses untuk menghasilkan ouput yang berupa keputusan 

tentang perencanaan , pengoperasian, dan pengawasan”. 

Menurut Gordon B. Davis dalam Sutabri (2005g:91) ”Sistem informasi 

manajemen (SIM) adalah sistem manusia atau mesin yang menyediakan informasi 

untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu 

organisasi”. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

2.1.8 Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Sutabri (2004c:1) “Informasi Akuntansi merupakan bagian 

terpenting dari seluruh informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi 

akuntansi terutama berhubungan dengan data keuangan dari suatu perusahaan”. 

Menurut Stephen A. Moscove dan Mark G. Simskin dalam Hartono 
(2005a:17) SIA adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, 
mengklasifikasikan, memproses, menganalisis, mengkomunikasikan 
informasi pengambilan keputusan dengan orientasi financial yang relevan 
bagi pihak-pihak luar dan pihak-pihak dalam perusahaan (secara prinsip 
adalah manajemen). 

 
Menurut Robert G.Murdick,Thomas C.Fuller dan Joel E.Ross dalam 
Hartono (2005b:17) SIA adalah kumpulan kegiatan-kegiatan dari 
organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi 
keuangan dan informasi yang disapatkan dari transaksi data untuk tujuan 
pelaporan internal kepada manajer untuk digunakan dalam pengendalian 
dan perencanaan sekarang dan operasi masa depan serta pelaporan 
eksternal kepada pemegang saham, pemerintah dan pihak-pihak luar 
lainya. 

 
Menurut Sutabri (2004d:4) daur transaksi merupakan contoh dari sistem 

informasi akuntansi. Adapun daur transaksi terdiri dari : 

1. Daur Pendapatan 

Transaksi akuntansi yang dihasilkan dari kejadian ekonomi yang 

menghasilakn pendapatan bagi entitas akuntansi. 

2. Daur Pengeluaran  

Transaksi akuntansi yang disebabkan oleh kejadian ekonomi yang diperlukan 

untuk memperoleh bahan dan perlengkapan bagi entitas akuntansi. 

 

 



 
 
 
 
 

3. Daur Konversi 

Transaksi akuntansi yang direkam ketika mengubah inventori yang dibeli 

menjadi produk jadi yang dapat dijual. 

4. Daur Finansial 

Transaksi akuntansi yang merekam perolehan modal dari para pemilik dan 

kreditor serta penggunaan kapital tersebut untuk memperoleh kekayaan yang 

diperlukan untuk menghasilkan pendapatan. 

 

2.1.9 Sistem Penerimaan Kas 

Menurut Al.Haryono (2005:405) Jurnal penerimaan kas adalah jurnal 
yang disediakan khusus untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Untuk 
menghemat waktu pencatatan, maka jurnal ini dirancang dengan 
menyediakan sejumlah kolom dan hanya total rupiah setiap kolom yang 
akan dibukukan ke buku besar. Penyediaan sejumlah kolom ini 
diperlukan, karena apabila transaksi penerimaan kas berasal dari berbagai 
sumber, maka pengkreditan harus dilakukan pada beberapa buah rekening. 
 
Sebagai contoh, penerimaan kas pada sebuah perusahaan dikelompokkan 

menjadi 3 golongan yaitu: (1) penerimaan kas dari penjualan tunai, (2) penerimaan 

kas dari para debitur yang membayar kewajibannya, (3) penerimaan kas dari sumber-

sumber lain-lain. 

Transaksi kas merupakan transaksi utama dalam perusahaan, karena 

hampir semua transaksi perusahaan akan berakhir di penerimaan kas atau 

pengeluaran kas. Penerimaan kas dapat berupa bunga, deviden, setoran, modal, 

penjualan aktiva tetap dan investasi dan lain-lain. Bentuk dari penerimaan kas yaitu 

berupa uang tunai, cek, bilyet giro, bank draft. Adapun tujuan dari laporan 



 
 
 
 
 

penerimaan kas itu yaitu untuk mengetahui berapa jumlah kas yang dimiliki 

perusahaan dan berapa jumlah yang masih dipinjam oleh pihak lain. 

Untuk mencatat penerimaan kas dari pelanggan digunakan jurnal, yaitu 

sebagai berikut: 

 

2.2 Peralatan Pendukung ( Tool System ) 

Untuk membantu dalam penyusunan sebuah sistem maka diperlukan peralatan 

pendukung. Adapun peralatan pendukung guna untuk merancang sebuah sistem 

sebagai berikut : 

2.2.1 Diagram Alir Data 

Menurut Hartono (2005c:700) DFD (Data Flow Diagram) sering 
digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem 
baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan 
lingkungan fisik dimana data tersebut akan disimpan (misalnya lewat 
telpon, surat dan sebagainya) atau lingkungan fisik dimana data tersebut 
akan disimpan (misalnya file kartu, microfiche, hard disk, tape, diskette 
dan lain sebagainya). 
 
DAD merupakan alat yang digunakan pada metodologi pengembangan 

sistem yang tersruktur (structured analysis and design). DAD merupakan alat yang 

cukup populer saat ini, karena dapat menggambarkan arus data didalam sistem 

dengan struktur yang jelas. 

Tanggal Keterangan D K 

 Kas XXXXX  

 Pendapatan  XXXXX 



 
 
 
 
 

Sistem pengolahan data mempuyai dua komponen yaitu komponen data 

dan fungsi. Diagram alir data memberikan komponen-komponen sistem tetapi tidak 

memberi detail komponen-komponen tersebut. DAD adalah sebuah jaringan yang 

ditunjukan dengan proses-proses dan data-data yang dibangun dari beberapa simbol 

yang digunakan untuk mewakili. 

Beberapa simbol tersebut adalah : 

1. Kesatuan Luar (Eksternal Entity) atau Batas sistem (Boundary) 

Eksternal entity merupakan kesatuan dilingkungan luar sistem yang dapat 

berupa orang, organisasi atau sistem lainnya yang berada dilingkungan 

luarnya yang akan memberi input atau menerima output dari sistem. 

2. Arus Data (Data Flow) 

Arus data di DAD digambarkan simbol suatu panah. Arah data mengalir 

diantara proses, data store dan eksternal entity. Arus data dapat berupa 

masukan untuk sistem atau proses dari sistem. 

3. Proses (Proces) 

Proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang, mesin atau komputer dari 

hasil suatu arus data yang masuk kedalam proses untuk dihasilkan arus data 

yang akan keluar dari proses. Digambarkan dengan gambar lingkaran atau 

persegi empat tanpa sudut dan nama proses ditulis tegak. 

4. Penyimpanan  Data (Data Store) 

Data store digambarkan dengan dua garis sejajar atau dengan dua garis 

dengan salah satu sisi terbuka. Aliran data proses ke data store tidak memakai 



 
 
 
 
 

nama, namun demikian aliran data itu membaca atau menyimpan keluaran 

yang dihasilkan proses. 

Di dalam Hartono (2005d:708) penggambaran simpanan data di DAD 

perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut : 

1. Hanya proses saja yang berhubungan dengan simpanan data, karena yang 

menggunakan atau merubah data disimpanan data adalah suatu proses. 

2. Arus data yang menuju ke simpanan data dari suatu proses menunjukkan 

proses update terhadap data yang tersimpan disimpanan data. 

3. Arus data yang berasal dari simpanan data ke suatu proses menunjukkan 

bahwa proses tersebut menggunakan data yang ada di simpanan data. 

4. Untuk Suatu Proses yang melakukan kedua-duanya, yaitu menggunakan dan 

update simpanan data . 

Diagram Alir Data merupakan simbol-simbol yang menyusun suatu 

prosedur dari sebuah sistem dan memasukkan arus data atau dokumen-dokumennya. 

Diagram Alir Data terisi atas beberapa diagram yang masing-masing menunjukkan 

tingkatan suatu proses, adapun diagram tersebut meliputi sebagai berikut : 

1. Diagram Konteks 

Diagram ini dibuat untuk menggambarkan sumber suatu tujuan data yang 

akan diproses atau dengan kata lain diagram tersebut untuk menggambarkan 

sistem secara umum atau global dari seluruh sistem yang ada. 

 

 



 
 
 
 
 

2. Diagram Nol 

Diagram yang dibuat untuk menggambarkan tahapan proses yang terdapat 

dalam diagram konteks. 

3. Diagram Detail 

Diagram ini dibuat untuk menggambarkan tahapan proses yang terdapat 

dalam diagram nol. 

 Syarat atau ketentuan pembuatan Diagram Alir Data (DAD) untuk 

membuat model sistem adalah sebagai berikut : 

1. Di dalam diagram alir data tidak boleh menghubungkan antara external entity 

dengan external entity lainnya secara langsung. 

2. Di dalam diagram alir data tidak boleh menghubungkan antara data store 

yang lainnya secara langsung. 

3. Di dalam diagram alir data tidak boleh menghubungkan external entity 

dengan data store secara langsung atau sebaliknya. 

4. Setiap proses harus ada flow yang masuk dan juga ada data yang keluar. 

5. Kesalahan umum dalam pembuatan DAD. 

Bentuk kesalahan-kesalahan umum pembuatan DAD : 

1. Black Hole 

Adalah kesalahan pada proses yang  memiliki input tetapi tidak memiliki 

output. Karena data masuk ke dalam proses dan lenyap tidak berbekas seperti 

dimasukkan kedalam lubang hitam yang dalam sekali. 

 



 
 
 
 
 

2. Miracle 

Adalah kesalahan pada proses menghasilkan output tetapi tidak pernah 

menerima input. Karena secara ajaib dihasilkan output tanpa pernah menerima 

input.  

 

2.2.2 Kamus Data 

Kamus data adalah katalog fakta dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari 

suatu sistem informasi. Kamus data dibuat berdasarkan arus data yang ada pada 

flowchart dan mencerminkan keterangan yang jelas tentang data dicatatnya untuk 

maksud keperluan itu. 

Menurut Hartono (2005e:726) maka kamus data harus memuat hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Nama Arus Data 

Nama arus data yang harus dicatat ke kamus data sehingga mereka yang 

membaca diagram alir data dan memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang 

suatu arus data tertentu dapat langsung dicari dengan mudah. 

2. Alias 

Nama lain dari data yang dituliskan. Alias perlu ditulis karena data yang sama 

mempunyai nama yang berbeda. 

3. Bentuk Data 

Telah diketahui, bahwa arus data dapat mengalir dari hasil suatu proses ke 

proses lainnya. Data yang mengalir ini biasanya dalam bentuk laporan serta 



 
 
 
 
 

dokumentasi, hasil cetakan komputer, dengan demikian bentuk dari data yang 

mengalir dapat berupa dokumen dasar atau formulir. 

4. Arus Data 

Menunjukkan dari mana data mengalir, data kemana, data menuju, keterangan 

arus data ini perlu dicata dikamus data, supaya memudahkan mencari arus 

data didalam data diagram alir data (DAD). 

5. Penjelasan 

Untuk lebih memperjelas lagi tentang makna dari arus data yang dicatat di 

kamus data, maka bagian penjelasan dapat diisi dengan keterangan tentang 

arus data tersebut. 

6. Periode  

Menunjukkan kapan terjadinya arus data ini. Periode perlu dicatat dikamus 

data karena dapat diperlukan untuk mengidentifikasikan kapan input data 

harus dimasukkan kedalam sistem, kapan proses program harus dilakukan dan 

kapan laporan harus dihasilkan. 

7. Volume 

Volume perlu dicatat, kamus data adalah tentang volume rata-rata atau 

volume puncak dari arus data. Volume rata-rata menunjukkan banyaknya arus 

data yang mengalir dalam suatu periode tertentu. 

8. Struktur Data 

Menunjukkan arus data yang dicatat pada kamus data yang terdiri dari item-

item atau elemen-elemen data. 



 
 
 
 
 

2.2.3 Notasi Pada Kamus Data 

Untuk menunjukkan informasi didalam membuat spesifikasi elemen data 

ataupun spesifikasi format input atau output suatu data dipergunakan notasi-notasi 

sebagai berikut: 

1. Notasi Tipe Data 

Digunakan untuk membuat spesifikasi format input maupun output suatu data. 

 
Tabel II.1. Notasi Tipe Data 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber Sutabri (2004e:172) 

 

2. Notasi Struktur Data 

Notasi struktur data digunakan untuk membuat spesifikasi elemen data. Notasi 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

Notasi Keterangan 
X Setiap karakter 
9 Angka numeric 
a Karakter alphabet 
Z Angka nol yang ditampilkan dalam seperti spasi kosong 
. Titik, sebagai pemisah ribuan 
, Koma, sebagai pemisah pecahan 
˜ Hypen, sebagai tanda penghubung 
/ Slash, sebagai tanda pembagi 



 
 
 
 
 

Tabel II.2 Notasi Struktur Data 
 

Notasi Keterangan 
= Terdiri dari (consist of) 
+ Dan (AND) 
() Pilihan (Ya atau Tidak) 
{} Pengulangan proses (Iterasi) 
[] Salah satu (memilih salah satu elemen data didalam kurung 

Braket ini) 
* Keterangan atau catatan  
@ Petunjuk (Key field) 

Sumber Sutabri  (2004f:172) 

2.2.4 Normalisasi 

Menurut Hanif (2007:129) bahwa “normalisasi adalah teknik yang 

digunakan untuk memvalidasi model data”.  

Bila ada kesulitan dalam pengujian tersebut maka relasi tersebut dapat 

dipecah pada beberapa tabel lagi atau dengan kata lain perancangan yang dilakukan 

belum mendapatkan suatu database yang optimal.  

Salah satu alasan mengadakan normalisasi adalah untuk memastikan 

bahwa model data relasional dapat berjalan dengan baik. Ini berarti bahwa struktur 

yang tidak normal tidak akan berjalan, tetapi akan mengakibatkan beberapa masalah 

ketika program aplikasi berusaha untuk mengubah sistem landas data.  

Teknik normalisasi merupakan suatu teknik yang menstrukturkan data 

dalam cara tertentu untuk membantu mengurangi atau mencegah timbulnya masalah 

yang berhubungan dengan pengolahan data dalam database dan akan menghasillkan 

struktur record yang konsisten secara logika yang mudah untuk dimengerti dan 



 
 
 
 
 

sederhana dalam pemeliharaannya. Pada proses normalisasi perlu dikenal definisi dari 

tahapan dalam normalisasi yaitu sebagai berikut : 

1. Bentuk Tidak Normal (Unnormalized Form)  

Bentuk ini merupakan data yang akan direkam, tidak ada keharusan mengikuti 

format tertentu, dapat saja tidak lengkap atau terduplikasi. Data 

dikelompokkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya.  

2. Bentuk Normal Kesatu (1NF/First Normal Form)  

Suatu relasi 1NF jika dan hanya jika dari setiap relasi dari setiap atributnya 

bersifat atomik. Atom adalah zat terkecil yang masih memiliki sifat induknya, 

bila dipecah lagi maka ia tidak memiliki sifat induknya. Bentuk normal kesatu 

ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

a. Setiap data dibentuk dalam file datar (flat file), data dibentuk dalam satu 

record demi satu record. Nilai dari file berupa atomic value, yaitu tidak 

ada satu set yang berulang atau bernilai ganda, hanya satu arti saja dan 

juga bukanlah pecahan kata sehingga memiliki arti yang lain. 

b. Tiap file hanya memiliki satu pengertian, bukan merupakan kumpulan 

kata yang mempunyai arti ganda. 

c. Mempunyai ketergantungan parsial.  

3. Bentuk Normal Kedua (2NF/Second Normal Form)  

Bentuk normal kedua mempunyai syarat yaitu bentuk data telah memenuhi 

kriteria bentuk normal bentuk kesatu. Atribut bukan kunci haruslah 

bergantung secara fungsi pada kunci utama, menghilangkan ketergantungan 



 
 
 
 
 

parsial, mempunyai hubunngan transitif, artinya hubungan yang memiliki 

lebih dari satu kunci. 

4. Bentuk Normal Ketiga (3NF/Third Normal Form) 

Relasi haruslah dalam bentuk normal kedua dan semua atribut bukan premier 

tidak punya hubungan transitif. 

5. Boyce Code Normal Form (BCNF) 

Relasi dalam bentuk normal kesatu dan setiap atribut harus bergantung fungsi 

pada atribut superkey. 

6. Bentuk Normal Keempat (4NF/Fourth Normal Form)  

Relasi R adalah bentuk 4NF jika dan hanya jika relasi tersebut juga termasuk 

BCNF dan semua ketergantungan multivalue juga merupakan ketergantungan 

fungsional. 

7. Bentuk Normal Kelima (5NF/Five Normal Form)  

Disebut juga PJNF (Projection Join Normal Form) dengan menghilangkan 

ketergantungan join yang bukan merupakan kunci kandidat.  

Pada normalisasi ini ada beberapa konsep yang harus diketahui seperti 

atribut kunci dan ketergantungan kunci. Ada beberapa kunci (Key Function) yang 

digunakan untuk proses pencarian, penyaringan, hapus dan lain sebagainya yang bisa 

diguanakan kedalam database.  

Cara menentukan field atau atribut kunci pada normalisasi yang dapat 

digunakan sebagai berikut : 

 



 
 
 
 
 

1.  Kunci Kandidat (Candidate Key)  

Suatu atribut atau satu set minimal atribut mengidentifikasikan secara unik 

suatu kejadian yang spesifik dari suatu entity.  

2. Kunci Primer (Primary Key)  

Suatu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya 

mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian yang secara spesifik, akan 

tetapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entity. Setiap kunci 

kandidat punya peluang menjadi primary key, akan tetapi sebaiknya dipilih 

satu saja yang dapat mewakili entitas yang ada secara menyeluruh.  

3. Kunci Alternatif (Alternate Key)  

Kunci kandidat yang tidak dipakai sebagai primary key. Kerapkali kunci 

alternatif ini dipakai sebagai kunci pengurutan dalam pembuatan laporan. 

4.  Kunci Tamu (Foreign Key) 

Satu atribut atau satu set minimal atribut yang melengkapi suatu hubungan 

yang menunjukan keinduknya.  

5. Super Key  

Himpunan dari satu atau lebih entitas yang digunakan untuk mengidentifikasi 

secara unik sebuah entitas dalam entitas set.  

Dari normalisasi diatas, maka didapat beberapa file dimana tipe file 

tersebut adalah : 

1. File Induk (Master File)  

File Induk merupakan file terpenting, dan dibedakan menjadi: 



 
 
 
 
 

a. File Induk Acuan (Reference Master File) 

File induk yang recordnya relative statis, atau jarang berubah nilainya.  

b. File Induk Dinamik (Dynamic Master File) 

File induk yang nilai dari record-recordnya sering berubah atau sering 

dimutakhirkan (update) sebagai akibat dari suatu transaksi.  

2. File Transaksi (Transaction File)  

File ini disebut juga dengan file input (input file) yang digunakan untuk 

merekam data hasil dari suatu transaksi yang terjadi.  

3. File Laporan (Report File)  

Disebut juga dengan nam file output (output file) yaitu file yang berisi dengan 

informasi yang akan ditampilkan.  

4.  File Sejarah (History File) 

Disebut juga dengan file arsip yang merupakan file yang berisi data masa lalu 

yang sudah tidak aktif lagi, tetapi perlu disimpan untuk keperluan mendatang.  

5.  File Kerja (Working File) 

Berisi data-data hasil pemrosesan yang bersifat sementara. 

6.  File Pelindung (Backup File)  

Berisi salinan data-data yang masih aktif di database pada suatu waktu 

tertentu. 

 

 

 



 
 
 
 
 

2.2.5 Pengkodean  

Menurut Hartono (2005f:384) tentang pengkodean yaitu “Kode digunakan 

untuk tujuan mengklasifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer dan 

untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya ”. 

Kode numerik (numeric code) menggunakan 10 macam kombinasi angka 

didalam kode. Kode alphabetik (alphabetic code) menggunakan 26 kombinasi huruf 

untuk kodenya. Kode alphanumerik (alphanumeric code) merupakan kode yang 

menggunakan gabungan angka, huruf dan karakter-karakter khusus. 

 

2.2.5.1 Petunjuk Pembuatan Kode  

Untuk membuat sebuah kode diperlukan aturan main agar kode yang 

dirancang menjadi kode yang baik dan mewakili. Suatu kode yang baik dan mewakili 

isi dari informasi yang akan disampaikan lewat kode tersebut harus sesuai dengan 

aturan-aturan pembuatan kode. Aturan main tersebut yaitu : 

1. Harus mudah diingat  

Dapat dilakukan dengan cara menghubungkan kode tersebut dengan obyek 

yang diwakili dengan kodenya.  

2. Harus unik  

Kode harus unik untuk masing-masing item yang mewakilinya, unik berarti 

tidak ada kode yang kembar atau sama.  

 

 



 
 
 
 
 

3. Harus fleksibel  

Memungkinkan perubahan-perubahan atau penambahan item baru dapat tetap 

diwakili oleh kode. 

4. Harus efisien  

Kode harus sependek mungkin, selain mudah diingat juga akan efisien bila 

direkam disimpan diluar komputer.  

5. Harus Konsisten 

Bilamana mungkin, kode harus konsisten dengan kode yang telah 

dipergunakan. 

6. Harus distandardisasi 

Kode harus distandardisasi untuk seluruh tingkatan dan departemen dalam 

organisasi. Kode yang tidak standar akan mengakibatkan kebingungan, salah 

pengertian dan dapat cenderung terjadi kesalahan pemakaian bagi yang 

menggunakan kode tersebut. 

7. Spasi dihindari 

Spasi didalam kode sebaiknya dihindari, karena dapat menyebabkan 

kesalahan didalam menggunakannya. 

8. Hindari karakter yang mirip 

Karakter-karakter yang hampir serupa bentuk dan bunyi pengucapannya 

sebaiknya tidak digunakan dalam kode. 

9. Panjang kode harus sama 

Masing-masing kode yang sejenis harus mempunyai panjang yang sama. 



 
 
 
 
 

2.2.5.2 Tipe Kode  

Ada beberapa macam kode yang dapat digunakan didalam sistem 

informasi yaitu : 

1. Kode Mnemonik (Mnemonic code)  

Digunakan untuk tujuan supaya mudah diingat. Kode mnemonic dibuat 

dengan dasar singkatan atau mengambil sebagian karaker dari item yang 

mewakili oleh kode ini. 

Contohnya: KD = Kamus Data  

DAD = Diagram Alir Data 

2. Kode Urut (Squential code) 

Kode ini disebut juga kode seri yang merupakan kode yang nilainya urut 

antara satu kode dengan kode berikutnya. 

Contoh : 001  Kas 

  002  Piutang dagang 

  003  Persediaan 

3. Kode Blok (Block code) 

Mengklasifikasikan item didalam kelompok blok tertentu yang mencerminkan 

satu klasifikasi tertentu atas dasar pemakaian maksimum yang diharapkan. 

Contoh : 1000-1999 Aktiva lancar 

  2000-2999 Aktiva tetap 

  3000-3999 Hutang lancer 

 



 
 
 
 
 

4. Kode Grup (Group code) 

Merupakan kode yang bedasarkan field-field dan tiap field kode memiliki arti 

Contoh : 1.  Aktiva tetap 

1.1. Aktiva lancar 

1.1.0.1  Kas 

5. Kode Desimal (Decimal code) 

Mengklasifikasikan kode atas 10 unit angka decimal dimulai dari angka 0 

dengan angka 9 atau dari angka 00 sampai dengan 99 tergantung banyaknya 

kelompok. 

Contoh : 100  Aktiva lancar 

  101  Kas 

  102  Piutang dagang 

 

2.2.6 Diagram HIPO (Hierarchy plus Input-Proses-Output) 

Menurut Hartono (2005g:787) HIPO merupakan metodologi yang 
dikembangkan dan didukung oleh IBM. HIPO sebenarnya adalah alat 
dokumentasi program. Akan tetapi sekarang, HIPO juga banyak 
digunakan sebagai alat disain dan teknik dokumentasi dalam siklus 
pengembangan sistem. HIPO berbasis pada fungsi, yaitu tiap-tiap modul 
di dalam sstem digambarkan oleh fungsi utamanya. 
 
HIPO dapat digunakan sebagai alat pengembangan sistem dan teknik 

dokumentasi program dan penggunaan HIPO ini mempunyai sasaran utama sebagai 

berikut ini : 

1. Untuk menyediakan suatu struktur guna memahami fungsi-fungsi dari sistem. 



 
 
 
 
 

2. Untuk lebih menekankan fungsi-fungsi yang harus diselesaikan oleh program, 

bukannya menunjukkan statemen-statemen program yang digunakan untuk 

melaksanakan fungsi tersebut. 

3. Untuk menyediakan penjelasan yang jelas dari input yang harus digunakan 

dan output yang harus dihasilkan oleh masing-masing fungsi pada tiap-tiap 

tingkatan dari diagram-diagram HIPO. 

4. Untuk menyediakan output yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan-

kebutuhan pemakai. 

Fungsi-fungsi dari sistem digambarkan oleh HIPO dalam tiga tingkatan. 

Untuk masing-masing tingkatan digambarkan dalam bentuk diagram tersendiri. 

Dengan demikian HIPO menggunakan tiga macam diagram untuk masing-masing 

tingkatan, yaitu sebagai berikut : 

1. Visual table of contents (VTOC) 

Diagram ini menggambarkan hubungan dari fungsi-fungsi di sistem secara 

berjenjang 

2. Overviews diagrams 

Overviews diagram menunjukkan secara garis besar hubungan dari input, 

proses dan output. Bagian input menunjukkan item-item data yang akan 

digunakan oleh bagian proses. Bagian proses berisi sejumlah langkah-langkah 

yang menggambarkan kerja dari fungsi. Bagian output berisi dengan item-

item data yang dihasilkan atau dimodifikasi oleh langkah-langkah proses. 

 



 
 
 
 
 

3. Detail diagrams 

Detai diagrams merupakan diagram tingkatan yang paling rendah di diagram 

HIPO. Diagram ini berisi dengan elemen-elemen dasar dari paket yang 

menggambarkan secara rinci kerja dari fungsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

BAB III 

ANALISA SISTEM BERJALAN 

 

3.1 Umum 

Dalam bab ini penulis akan menganalisa sistem penerimaan kas yang 

sedang berjalan pada PT. Asri Karya Binangun agar dapat menemukan kendala atau 

permasalahan pada sistem penerimaan kas tersebut, sehingga penulis bisa 

mengusulkan perbaikan dari sistem penerimaan kas yang sedang berjalan.  

Sistem penerimaan kas pada PT. Asri Karya Binangun masih 

menggunakan sistem yang sederhana, yang tentunya banyak menemukan kendala-

kendala yang dihadapi meliputi kesulitan dalam pencarian data dan pembuatan 

laporan. 

Dengan analisa yang baik dari sistem penerimaan kas yang berjalan pada 

PT. Asri Karya Binangun, memudahkan penulis dalam menemukan permasalahan 

yang ada, sehingga penulis dapat mengusulkan sistem yang lebih efektif, efisien dan 

akurat. 

 

3.2 Tinjauan Perusahaan 

PT. Asri Karya Binangun adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

kontraktor meliputi Infrastruktur, bangunan dan pemeliharaan lingkungan. Maksud 

dan tujuan dari pendirian PT. Asri Karya Binangun yaitu menjadi perusahaan yang 



 
 
 
 
 

dapat memberikan pelayanan terbaik dibidangnya dengan mengedepankan kualitas 

sehingga mitra kerja yang bekerjasama dengan PT. Asri Karya Binangun, serta 

konsumen yang menggunakan jasa PT. Asri Karya Binangun merasa puas. 

 

3.2.1. Sejarah Perusahaan 

PT. Asri Karya Binangun adalah sebuah perusahaan kontraktor yang 

bergerak pada bidang Jasa Konstruksi. Beberapa jenis pekerjaan yang telah 

dikerjakan oleh PT. Asri Karya Binangun, antara lain : Infrastruktur, bangunan dan 

Kebersihan. Dalam ketiga jenis pekerjaan tersebut memiliki beberapa jenis proyek, 

yaitu : 

1. Infrastruktur 

Pekerjaan yang termasuk ke dalam jenis pekerjaan infrastruktur, diantaranya : 

a. Pekerjaan Jalan Baru dan Perbaikan 

b. Pekerjaan Saluran Batu Kali 

c. Pekerjaan Turap Pondasi Batu Kali 

d. Pekerjaan Paving Blok 

e. Pekerjaan Kanstin 

f. Pekerjaan Pagar Batas Lingkungan 

2. Bangunan 

Pekerjaan yang termasuk ke dalam jenis pekerjaan bangunan, diantaranya : 

a. Pembangunan Rumah 

b. Pembangunan Ruko 



 
 
 
 
 

3. Kebersihan (Maintenance Lingkungan) 

Perawatan Kebersihan dan Taman Lingkungan Paramount Serpong-

Tangerang, diantaranya : 

a. Pemeliharaan taman, seperti : pemupukan, penyiraman, pemotongan 

rumput. 

b. Angkut sampah kering dan basah, serta 

c. Sapu Jalan. 

Bertempat di Jakarta, pada tanggal 22 Maret 1982, perusahaan ini 

didirikan dengan nama “PT. Asri Karya Tehnik”, dengan pendiri Bpk. H. Nanang 

Suhendi. Mengalami pergantian nama menjadi “PT. Asri Karya Binangun” sejak 

tanggal 22 November 1982 hingga saat ini. PT. Asri Karya Binangun didirikan 

berdasarkan akte tertanggal 22-11-1982 (dua puluh dua Nopember tahun seribu 

sembilan ratus delapan puluh dua) dibawah nomor 104 yang dibuat dihadapan Willy 

Silitonga, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 14-12-

1982 (empat belas Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua) di 

bawah nomor : C2-3026 HT.01.01 TH 1982. 

PT. Asri Karya Binangun memiliki beberapa personil yang ahli pada 

bidangnya masing-masing, sehingga perusahaan ini dapat berjalan dengan baik.PT. 

Asri Karya Binangun pun telah mengerjakan berbagai macam proyek dan jasa yang 

dapat di selesaikan dengan baik, dengan mengedepankan kualitas sehingga mitra 



 
 
 
 
 

kerja yang bekerjasama dengan PT. Asri Karya Binangun, serta konsumen yang 

menggunakan jasa PT. Asri Karya Binangun merasa puas. 

 

3.2.2. Struktur Organisasi dan Fungsi 

Untuk mengefisiensikan dalam menjalankan segala operasional 

perusahaan maka disusunkan struktur organisasi, yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Arsip PT Asri Karya Binangun 

Gambar III.1  

Struktur Organisasi 

 

Tugas dan fungsi dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

PELAKSANA 
PERTAMANAN 

BAGIAN 
LOGISTIK 

BAGIAN 
GUDANG 

ADMINISTRASI 
KEUANGAN 

PELAKSANA 
PROYEK 

KEPALA 
PROYEK 

MANAGER 
KEUANGAN 

DIREKTUR 

MANAGER 
PENGELOLAAN 

PELAKSANA 
KEBERSIHAN 



 
 
 
 
 

1. Owner / Direktur 

a. Bertanggung jawab penuh atas perusahaan 

b. Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif 

c. Memimpin rapat umum dalam hal memastikan pelaksanaan tata 

tertib,keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara 

tepat,menyimpulkan tindakan dan kebijakan. 

d. Menandatangani SPK, tagihan dan surat penting lainnya 

e. Memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atas nama perusahaan 

2. Manager Keuangan 

a. Membuat rencana anggaran keuangan untuk satu tahun anggaran atau 

sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan proyek. 

b. Membuat rencana cash flow berdasarkan perencanaan anggaran dari 

semua divisi 

c. Membuat laporan atau jurnal keuangan (neraca dan laporan laba-rugi) 

setiap bulan 

d. Menjaga keseimbangan seluruh pengeluaran dan pembelanjaan yang 

dikeluarkan semua divisi di perusahaan. 

3. Administrasi Keuangan 

a. Melakukan penagihan yaitu membuat invoice 

b. Menyiapkan kwitansi, faktur pajak dan administrasi yang diperlukan oleh 

bagian keuangan 

c. Mencatat dan membukukan seluruh transaksi keuangan 



 
 
 
 
 

d. Membuat opnam data keuangan setiap hari 

e. Mengelola kas kecil untuk biaya operasional 

f. Mengambil dan menyetorkan seluruh transaksi keuangan dari dan kepada 

bank yang menjadi rekanan perusahaan 

g. Apabila terjadi penerimaan diluar jam operasional bank maka akan 

disetorkan pada hari berikutnya 

h. Merekap mutasi rekening setiap minggu 

4. Kepala Proyek 

a. Memahami proses tender dan menguasai dokumen kontrak 

b. Melakukan pengkajian terhadap hasil investigasi lapangan 

c. Menyusun metode kerja, rencana dan pengelolaan pelaksanaan proyek 

d. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak dan metode 

kerja 

e. Melaksanakan administrasi proyek secara tertib dan benar 

f. Membuat laporan progress mingguan atas pekerjaan yang telah 

dilaksanakan 

g. Melakukan serah terima pekerjaan pertama dan pekerjaan terakhir sesuai 

dengan jadwal yang ditetapkan 

5. Pelaksana Proyek 

a. Membaca dan mempelajari gambar kerja yang digunakan sebagai 

pedoman pelaksanaan 



 
 
 
 
 

b. Memberikan pengarahan kepada mandor atau tukang bangunan agar bisa 

bekerja sesuai dengan gambar kerja dan rencana target waktu perusahaan 

c. Membuat jadwal atau schedule untuk melaksanakan suatu item pekerjaan 

bangunan 

d. Menjelaskan metode kerja yang baik dalam setiap item pekerjaan 

sehingga dapat selesai dalam waktu cepat serta memerlukan biaya murah 

e. Mengarahkan bagian surveyor agar melakukan pengukuran pada 

pekerjaan yang akan dilaksanakan 

6. Manager Pengelolaan 

a. Bertanggung jawab atas pekerjaan pengelolaan pertamanan dan 

kebersihan 

b. Memberikan solusi bila terjadi komplain 

c. Mengawasi tugas pelaksana pertamanan dan pelaksana kebersihan 

d. Memberikan laporan kepada Direktur atas pekerjaan yang dilaksanakan 

7. Pelaksana Pertamanan 

a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan pertamanan 

b. Mengawasi pekerjaan pertamanan 

8. Pelaksana Kebersihan 

a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan kebersihan 

b. Mengawasi pekerjaan kebersihan 

 

 



 
 
 
 
 

9. Bagian Logistik 

a. Bertanggung jawab atas kebutuhan material proyek 

b. Memesan material kepada supplier 

10. Bagian Gudang 

a. Bertanggung jawab atas keamanan barang di gudang 

b. Memberikan laporan kepada bagian logistic atas stok barang 

 

3.3 Prosedur Sistem Berjalan 

Prosedur sistem akuntansi berjalan penerimaan kas pada PT Asri Karya 

Binangun adalah sebagai berikut : 

1. Prosedur Penerimaan SPK 

Pada prosedur ini Administrasi Keuangan akan menerima surat perintah kerja 

rangkap dua (SPK1 dan SPK2) sebagai bukti perintah kerja dari Developer 

yang kemudian diperiksa berdasarkan rencana anggaran biaya dari arsip 

rencana anggaran biaya (RAB) dan selanjutnya ditandatangani oleh Direktur. 

Setelah SPK rangkap 2 ditandatangani Direktur kemudian SPK_acc1 

dikembalikan kepada Developer sedangkan SPK_Acc2 diarsipkan. 

2. Prosedur Penagihan 

Berdasarkan surat perintah kerja dari arsip surat perintah kerja acc (SPK acc2) 

dan laporan progress mingguan (LPM) dari Kepala Proyek maka Administrasi 

Keuangan akan membuat invoice rangkap dua (INV1 dan INV2), dimana 

INV1 diberikan kepada Developer sedangkan INV2 dan LPM dimasukkan 



 
 
 
 
 

kedalam arsip. Kemudian Developer akan memberikan tanda terima tagihan 

(TT) yang kemudian diarsipkan oleh Administrasi Keuangan. 

3. Prosedur Pencairan Dana 

Setelah Developer menerima invoice (INV1), maka selanjutnya kewajiban 

Developer untuk membayar tagihan. Pembayaran oleh Developer dilakukan 

secara transfer yang akan dicek oleh Administrasi Keuangan melalui mutasi 

rekening (MR) dari Bank. Bila pembayaran dari Developer sudah diterima 

maka Administrasi Keuangan akan membuatkan kwitansi rangkap dua (KW1 

dan KW2) dan faktur pajak rangkap dua (FP1 dan FP2) berdasarkan invoice 

(INV2) dari arsip invoice (INV2), dimana KW1 dan FP1 akan diberikan 

kepada Developer sedangkan KW2 dan FP2 diarsipkan. 

4. Prosedur Laporan 

Berdasarkan invoice (INV2) dari arsip invoice (INV2) dan kwitansi dari arsip 

kwitansi (KW2), didapatkan data penerimaan kas yang akan digunakan untuk 

pembuatan laporan penerimaan kas sebanyak rangkap 2 (LPK1 dan LPK2), 

LPK1 diberikan kepada Manager Keuangan sedangkan LPK2 diarsipkan. 

 

3.4 Diagram Alir Data (DAD) Sistem Berjalan 

Diagram Alir Data sistem akuntansi dimaksud untuk menjelaskan dan 

menggambarkan secara logik tentang sistem yang berada diperusahaan. 

 

 



 
 
 
 
 

1. Diagram Konteks 

 

 

Gambar III.2 

Diagram Konteks Sistem Berjalan 

Keterangan : 

SPK : Surat Perintah Kerja    
TT : Tanda Terima    
LPK : Laporan Penerimaan Kas 
INV : Invoice 
KW : Kwitansi 
MR : Mutasi Rekening 
LPM : Laporan Progres Mingguan 
FP : Faktur Pajak 
 
 
 



 
 
 
 
 

2. Diagram Nol 

 

 

Gambar III.3 

Diagram Nol Sistem Berjalan 



 
 
 
 
 

Keterangan : 
RAB : Rencana Anggaran Biaya  MR : Mutasi Rekening 
SPK : Surat Perintah Kerja   KW : Kwitansi 
INV : Invoice    FP : Faktur Pajak  
LPM : Laporan Progres Mingguan 
TT : Tanda Terima 
LPK : Laporan Penerimaan Kas 
 

3. Diagram Detail 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.4 

Diagram Detail 3.0 Sistem Berjalan 

Keterangan : 
KW : Kwitansi 
MR : Mutasi Rekening 
FP :Faktur Pajak 
INV :Invoice 
 

Arsip FP2 
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BANK 
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Arsip INV2 



 
 
 
 
 

3.5 Kamus Data Sistem Berjalan 

Kamus data adalah katalog faktat entang data dan kebutuhan-kebutuhan 

informasi dari sistem informasi. Adapun kamus datanya sebagai berikut: 

 

3.5.1 Kamus data dokumen data masukan 

1. Nama arus data : RAB 

Alias : Rencana Anggaran Biaya 

Bentuk data : Cetakan komputer 

Arus Data : Arsip RAB-Proses 1.0 

Penjelasan : Perincian harga pekerjaan 

Periode : Setiap proyek baru akan dikerjakan 

Volume : Tidak dapat dipastikan 

Struktur data : Header+Isi+Footer 

Header = Nama_perusahaan_developer+Judul+Nama_proyek+ 

 Lokasi 

Isi = 1{No+Uraian_pekerjaan+Volume+Satuan+Jumlah+ 

 Total}n 

Footer = Tanggal+Ttd_developer+Ttd_kontraktor 

2. Nama arus data : SPK 

Alias : Surat Perintah Kerja 

Bentuk data : Cetakan Komputer 

Arus Data : Developer-Proses 1.0 



 
 
 
 
 

 Proses 1.0-Direktur 

 Direktur-Proses 1.0 

 Proses 1.0-Developer 

 Proses 1.0-Arsip SPK2 

 Arsip SPK2-Proses 2.0 

Penjelasan : Sebagai bukti perintah kerja 

Periode : Setiap menerima pekerjaan proyek 

Volume : Tidak dapat dipastikan 

Struktur data : Header+Isi+Footer 

Header = No_SPK+Tanggal+Ka_proyek+Nama_Proyek+ 

 Nama_perusahaan+Alamat_perusahaan 

Isi = 1{Jenis_pekerjaan+lokasi+jumlah+harga+ 

 Jumlah_harga}n 

Footer = Spesifikasi_bahan+Cara_pembayaran+Waktu_ 

 pelaksanaan_kerja+Syarat_pelaksanaan+Keterangan+ 

 Ttd_penerima_kerja+Ttd_pemberi_kerja 

3. Nama arus data : TT 

Alias : Tanda Terima 

Bentuk data : Cetakan Manual 

Arus Data : Developer-Proses 2.0 

 Proses 2.0-Arsip TT 

Penjelasan : Sebagai bukti peyerahan tagihan 



 
 
 
 
 

Periode : Setiap penyerahan tagihan 

Volume : Tidak dapat dipastikan 

Struktur data : Header+Isi+Footer 

Header = Nama_perusahaan_developer+Judul 

Isi = Telah_diterima_dari+Berupa+Keterangan 

Footer = Tanggal+Tanda_tangan_pengirim+Tanda_tangan_ 

 penerima 

4. Nama arus data : LPM 

Alias : Laporan Progres Mingguan 

Bentuk data : Cetakan komputer 

Arus Data : Kepala Proyek-Proses 2.0 

 Proses 2.0-Arsip LPM 

Penjelasan : Sebagai bukti prosentase pekerjaan yang telah 

 dikerjakan 

Periode : Setiap akan melakukan penagihan 

Volume : Tidak dapat dipastikan 

Struktur data : Header+Isi+Footer 

Header = Nama_perusahaan+Proyek+Pekerjaan+Kontraktor+ 

 Zona+No_spk+Tanggal+Waktu_pelaksanaan+ 

 Minggu_ke+Tanggal+Periode 

 No_spk *Terdiri dari 15 digit* 

Isi = 1{No+Uraian_pekerjaan+Bobot+Prestasi_sampai_ 



 
 
 
 
 

 dengan_minggu_lalu+Bobot_sampai_dengan_minggu_ 

 lalu+Prestasi_minggu_ini+Bobot_minggu_ini+Prestasi 

 _sampai_dengan_minggu_ini+Bobot_sampai_dengan_ 

 minggu_ini+rencana+cepat_lambat+ket_permasalahan 

 +Total}n 

Footer = Ttd_site_manager+Ttd_pengawas_lapangan+Ttd_ 

 Project_manager_kontraktor 

5. Nama arus data : MR 

Alias : Mutasi Rekening 

Bentuk data : Cetakan komputer 

Arus Data : Bank-Proses 3.0 

Penjelasan : Untuk mengetahui uang masuk di rekening 

Periode : Setiap pemeriksaan pembayaran 

Volume : Tidak dapat dipastikan 

Struktur data : Header+Isi+Footer 

Header = Judul+Nama_perusahaan+Alamat_perusahaan+ 

 Periode+Tanggal_cetak+Cabang+Nama_produk+ 

 Mata_uang+Halaman 

Isi = 1{Tanggal+Tanggal_valuta+Uraian+Debet+Kredit+ 

 Saldo}n 

Footer = Saldo_awal+Total_debet+Total_kredit+Saldo_akhir+ 

 



 
 
 
 
 

 Total_transaksi_debet_periode_ini+Total_transaksi_ 

 kredit_periode_ini 

 

3.5.2 Kamus data dokumen data keluaran 

1. Nama arus data : INV  

Alias   : Invoice 

Bentuk data : Cetakan komputer 

Arus Data : Proses 2.0-Developer 

 Proses 2.0-Arsip INV2 

 Arsip INV2-Proses 3.0 

 Arsip INV2-Proses 4.0 

Penjelasan : Sebagai alat penagihan 

Periode : Setiap melakukan penagihan 

Volume : Tidak dapat dipastikan 

Struktur data : Header+Isi+Footer 

Header = Logo_perusahaan+Judul+Tanggal+ 

 Nama_Alamat_Tujuan_Surat 

Isi = Perihal_surat+Salam_hormat+Spk_no+Kontraktor+ 

 Pekerjaan+Lokasi+Waktu_pelaksanaan+ 

 Cara_pembayaran+Jumlah_tagihan 

 Spk_no *Terdiri dari 15 digit* 

Footer = Penutup+Tanggal+Tanda_tangan_direktur 



 
 
 
 
 

2. Nama arus data : KW 

Alias : Kwitansi 

Bentuk data : Cetakan komputer 

Arus Data : Proses 3.0-Developer 

 Proses 3.0-Arsip KW2 

 Arsip KW2-Proses 4.0 

Penjelasan : Sebagai bukti pembayaran tagihan 

Periode : Setiap penerimaan pembayaran 

Volume : Tidak dapat dipastikan 

Struktur data : Header+Isi+Footer 

Header = Nama_Perusahaan+Alamat_Perusahaan+ 

 No_Kwitansi 

 No_Kwitansi *Terdiri dari 15 digit* 

Isi = Sudah_diterima_dari+Banyaknya_uang+ 

 Untuk_Pembayaran 

Footer = Terbilang+Tanggal+Tanda_tangan 

3. Nama arus data : FP 

Alias : Faktur Pajak 

Bentuk data : Cetakan komputer 

Arus Data : Proses 3.0-Developer 

 Proses 3.0-Arsip FP2 

Penjelasan : Sebagai bukti pemotongan pajak 



 
 
 
 
 

Periode : Setiap penerimaan pembayaran 

Volume : Tidak dapat dipastikan 

Struktur data : Header+Isi+Footer 

Header = Kode_seri_faktur_pajak+Nama_kena_pajak+ 

 Alamat_kena_pajak+NPWP_kena_pajak+Nama_ 

 penerima_pajak+Alamat_penerima_pajak+NPWP_ 

 penerima_pajak 

 Kode_seri_faktur_pajak *Terdiri dari 19 digit 

 NPWP_kena_pajak *Terdiri dari 19 digit 

 NPWP_penerima_pajak *Terdiri dari 19 digit 

Isi = 1{No+Nama_barang_kena_pajak+Harga_jual+ 

 Dikurangi_pengenaan_pajak+PPN}n 

Footer = Tarif+DPP+PPn_BM+Tanggal+Ttd_direktur 

4. Nama arus data : LPK  

Alias : Laporan Penerimaan Kas 

Bentuk data : Cetakan komputer 

Arus Data : Proses 4.0-Manager Keuangan 

 Proses 4.0-Arsip LPK 

Penjelasan : Sebagai laporan penerimaan kas 

Periode : Setiap akhir bulan 

Volume : Tidak dapat dipastikan 

Struktur data : Header+Isi+Footer 



 
 
 
 
 

Header = Judul+Nama_PT 

Isi = 1{No+SPK_No+Tgl_Nagih+Termyn+Total_tag+ 

 Jumlah_tag_sblm_PPN+pph2%+ppn10%+by_transfer+ 

 Jumlah_tag_cair+tgl_cair}n 

Footer = Tanggal+dibuat_oleh+Ttd_admin_keuangan+Nama+ 

 Jabatan 

 

3.6 Spesifikasi Sistem Berjalan 

3.6.1 Spesifikasi Bentuk Dokumen Masukan 

1. Nama dokumen : Rencana Anggaran Biaya 

Fungsi   : Sebagai alat untuk mengetahui harga pekerjaan 

Sumber   : Developer 

Tujuan   : Administrasi Keuangan 

Frekuensi  : Setiap Melakukan Penagihan  

Media   : Kertas  

Jumlah   : Satu lembar  

Bentuk   : Lampiran A-1  

2. Nama dokumen : Tanda Terima 

Fungsi   : Sebagai bukti penyerahan tagihan 

Sumber   : Developer 

Tujuan   : Administrasi Keuangan 

Frekuensi  : Setiap penyerahan tagihan 



 
 
 
 
 

Media   : Kertas  

Jumlah   : Satu lembar  

Bentuk   : Lampiran A-2 

3. Nama dokumen : Surat Perintah Kerja 

Fungsi   : Sebagai bukti pengikat kerja 

Sumber   : Developer 

Tujuan   : Administrasi Keuangan 

Frekuensi  : Setiap menerima pekerjaan proyek  

Media   : Kertas  

Jumlah   : Dua lembar  

Bentuk   : Lampiran A-3 

4. Nama dokumen : Laporan Progress Mingguan 

Fungsi   : Sebagai bukti prosentase pekerjaan yang telah 

dikerjakan 

Sumber   : Kepala Proyek 

Tujuan   : Administrasi Keuangan 

Frekuensi  : Setiap akan melakukan penagihan  

Media   : Kertas  

Jumlah   : Satu lembar  

Bentuk   : Lampiran A-4 

5. Nama dokumen : Mutasi Rekening 

Fungsi   : Sebagai alat untuk mengetahui uang masuk di rekening 

Sumber   : Bank 



 
 
 
 
 

Tujuan   : Administrasi Keuangan 

Frekuensi  : Setiap pemeriksaan pembayaran 

Media   : Kertas  

Jumlah   : Satu lembar  

Bentuk   : Lampiran A-5 

 

3.6.2 Spesifikasi Bentuk Dokumen Keluaran 

1. Nama dokumen : Invoice 

Fungsi   : Sebagai alat penagihan  

Sumber   : Administrasi Keuangan  

Tujuan   : Developer 

Frekuensi  : Setiap melakukan penagihan  

Media   : Kertas  

Jumlah   : Dua lembar  

Bentuk   : Lampiran B-1  

2. Nama dokumen : Kwitansi 

Fungsi   : Sebagai bukti pembayaran tagihan 

Sumber   : Administrasi Keuangan  

Tujuan   : Developer 

Frekuensi  : Setiap penerimaan pembayaran 

Media   : Kertas  

Jumlah   : Dua lembar  

Bentuk   : Lampiran B-2 



 
 
 
 
 

3. Nama dokumen : Faktur Pajak 

Fungsi   : Sebagai bukti pemotongan pajak 

Sumber   : Administrasi Keuangan  

Tujuan   : Developer 

Frekuensi  : Setiap penerimaan pembayaran 

Media   : Kertas  

Jumlah   : Dua lembar  

Bentuk   : Lampiran B-3 

4. Nama dokumen : Laporan Penerimaan Kas 

Fungsi   : Sebagai laporan penerimaan kas 

Sumber   : Administrasi Keuangan  

Tujuan   : Manager Keuangan 

Frekuensi  : Setiap akhir bulan 

Media   : Kertas  

Jumlah   : Dua lembar  

Bentuk   : Lampiran B-4 

 

3.7 Permasalahan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa maka penulis dapat 

mengemukakan beberapa masalah yang terjadi pada sistem yang berjalan yaitu : 

1. Proses pembuatan dan perhitungan transaksi penerimaan kas datanya kurang 

akurat dan efisien karena masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel 

2. Laporan yang dihasilkan tidak tepat waktu 



 
 
 
 
 

3. Kerangkapan pencatatan penerimaan kas menyebabkan kesalahan dalam 

pembuatan laporan.  

 

3.8 Pemecahan Masalah 

Dalam mengatasi masalah ini maka penulis mengajukan alternatif 

pemecahan masalah yaitu dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi dengan 

pertimbangan sebagai berikut : 

1 Dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi data yang dihasilkan 

akan lebih akurat dan efisien. 

2 Laporan yang dihasilkan tepat waktu. 

3 Adanya pemisahan tugas diantara bagian–bagiannya agar kesalahan dalam 

pembuatan laporan dapat diminimalisir. 

4 Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi dapat meminimalisasi 

kecurangan dan kesalahan manusia ( Human Error ). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

BAB IV 

RANCANGAN SISTEM USULAN 

 

4.1 Umum 

Dengan semakin berkembangnya teknologi yang sangat cepat dalam 

menangani aspek kehidupan diperlukan suatu perangkat keras untuk menunjang 

produktivitas kerja seperti komputer, karena dengan alat ini dapat dibangun suatu 

sistem komputerisasi. Setelah mempelajari sistem berjalan dan mengetahui 

permasalahan yang dihadapi oleh PT Asri Karya Binangun maka pada bab ini penulis 

mencoba mengusulkan adanya komputerisasi pada sistem penerimaann kas yang 

telah berjalan pada PT Asri Karya Binangun.  

Dalam sistem usulan ini tidak banyak mengalami perubahan dari sistem 

berjalan yang telah ada.Sistem usulan ini menambahkan beberapa prosedur baru yang 

penulis anggap patut untuk diadakan.Dengan harapan bisa memecahkan 

permasalahannya yang ada demi mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dengan 

adanya sistem baru ini, maka masalah yang sering terjadi dapat ditutupi dengan : 

1 Ketepatan waktu dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.  

2 Mengefisiensikan waktu dalam hal perhitungan dan informasi lain yang 

dibutuhkan. 

3 Ketelitian dan kebenaran data sehingga informasi yang dibutuhkan seketika 

akan dapat dipercaya dan langsung diketahui kebenarannya.  



 
 
 
 
 

Penulis berusaha untuk membantu dan mencapai tujuan dalam 

pengembangansistem yang sudah ada agar lebih efisien. Prosedur standar yang 

berlaku pada PT Asri Karya Binangun tetap berlaku dan lebih utama, 

 

4.2 Prosedur Sistem Usulan 

Proses Penerimaan kas pada sistem usulan sama dengan prosedur sistem 

berjalan, namun hanya ditambah sedikit perubahan-perubahan, mengingat sistem 

yang berjalan masih menggunakan manual, maka penulis mencoba mengusulkan 

dengan menggunakan bahasa pemrograman visual Basic , adapun prosedur-prosedur 

tersebut : 

1. Prosedur Penerimaan SPK 

Pada prosedur ini Administrasi Keuangan akan menerima surat perintah kerja 

rangkap dua (SPK1 dan SPK2) sebagai bukti perintah kerja yang kemudian 

diperiksa berdasarkan rencana anggaran biaya dari arsip rencana anggaran 

biaya (RAB) dan selanjutnya ditandatangani oleh Direktur. Setelah SPK 

rangkap 2 ditandatangani Direktur kemudian SPK_acc1 dikembalikan kepada 

Developer sedangkan SPK_Acc2 diarsipkan. Berdasarkan SPK yang diterima, 

data developer dan data user maka diinput data kontrak ke dalam file kontrak. 

2. Prosedur Penagihan 

Berdasarkan data kontrak dan Laporan Progres Mingguan (LPM) dari Kepala 

Proyek maka Administrasi Keuangan menginput data tagihan kedalam file 

tagihan kemudian print out invoice diserahkan kepada Developer dan 



 
 
 
 
 

Developer memberikan tanda terima. Setelah itu LPM dan tanda terima 

diarsipkan. 

3. Prosedur Pencairan Dana 

Pada prosedur ini bagian Administrasi Keuangan akan menginput data 

pembayaran kedalam file pembayaran berdasarkan data tagihan dan mutasi 

rekening dari Bank kemudian dibuatlah print out kwitansi dan faktur pajak 

yang akan diserahkan kepada Developer. 

4. Prosedur Jurnal 

Berdasarkan data perkiraan, dan data pembayaran dibuatlah data jurnal yang 

disimpan di file jurnal oleh Administrasi Keuangan. Kegiatan ini berfungsi 

untuk mencatat setiap kegiatan transaksi secara berurutan sehingga 

memudahkan dalam pembuatan laporan. 

5. Prosedur Laporan 

Berdasarkan data tagihan, data jurnal dan data pembayaran maka bagian 

Administrasi Keuangan membuat laporan penerimaan kas, laporan rekap 

tagihan, yang akan diserahkan kepada Manager Keuangan. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

4.3 Diagram Alir Data (DAD) Sistem Usulan 

1. DAD Konteks Sistem Usulan 

 

 

 

Gambar IV.1 

Diagram Konteks Sistem Usulan 

Keterangan : 

SPK : Surat Perintah Kerja    
TT : Tanda Terima    
LPK : Laporan Penerimaan Kas 
INV : Invoice 
KW : Kwitansi 
MR : Mutasi Rekening 
LPM : Laporan Progres Mingguan 
FP : Faktur Pajak 
LRT : Laporan Rekap Tagihan 



 
 
 
 
 

 
2. DAD Nol Sistem Usulan 

 

Gambar IV.2 

Diagram Nol Sistem Usulan 



 
 
 
 
 

Keterangan : 
RAB : Rencana Anggaran Biaya   
KW : Kwitansi 
INV : Invoice     
LPM : Laporan Progres Mingguan   
TT : Tanda Terima 
LPK : Laporan Penerimaan Kas 
MR : Mutasi Rekening 
SPK : Surat Perintah Kerja  
FP : Faktur Pajak  
LRT : Laporan Rekap Tagihan 
 

 

3. DAD Detail 3.0 Sistem Usulan 

 

 

Gambar IV.3 

Diagram Detail 3.0 Sistem Usulan 

 



 
 
 
 
 

4. DAD Detail 5.0 Sistem Usulan 

 

 

Gambar IV.4 

Diagram Detail 5.0 Sistem Usulan 

 

4.4 Kamus Data Sistem Usulan 

4.4.1 Kamus Data Dokumen Masukan 

1. Nama arus data : RAB 

Alias : Rencana Anggaran Biaya 

Bentuk data : Cetakan komputer 

Arus Data : Arsip RAB-Proses 1.0 

Penjelasan : Perincian harga pekerjaan 

Periode : Setiap proyek baru akan dikerjakan 

Volume : Tidak dapat dipastikan 

Struktur data : Header+Isi+Footer 



 
 
 
 
 

Header = Nama_perusahaan_developer+Judul+Nama_proyek+ 

 Lokasi 

Isi = 1{No+Uraian_pekerjaan+Volume+Satuan+Jumlah+ 

 Total}n 

Footer = Tanggal+Ttd_developer+Ttd_kontraktor 

2. Nama arus data : SPK 

Alias : Surat Perintah Kerja 

Bentuk data : Cetakan Komputer 

Arus Data : Developer-Proses 1.0 

 Proses 1.0-Direktur 

 Direktur-Proses 1.0 

 Proses 1.0-Developer 

 Proses 1.0-Arsip SPK2 

 Arsip SPK2-Proses 2.0 

Penjelasan : Sebagai bukti perintah kerja 

Periode : Setiap menerima pekerjaan proyek 

Volume : Tidak dapat dipastikan 

Struktur data : Header+Isi+Footer 

Header = No_SPK+Tanggal+Ka_proyek+Nama_Proyek+ 

 Nama_perusahaan+Alamat_perusahaan 

Isi = 1{Jenis_pekerjaan+lokasi+jumlah+harga+ 

 Jumlah_harga}n 



 
 
 
 
 

Footer = Spesifikasi_bahan+Cara_pembayaran+Waktu_ 

 pelaksanaan_kerja+Syarat_pelaksanaan+Keterangan+ 

 Ttd_penerima_kerja+Ttd_pemberi_kerja 

3. Nama arus data : TT 

Alias : Tanda Terima 

Bentuk data : Cetakan Manual 

Arus Data : Developer-Proses 2.0 

 Proses 2.0-Arsip TT 

Penjelasan : Sebagai bukti peyerahan tagihan 

Periode : Setiap penyerahan tagihan 

Volume : Tidak dapat dipastikan 

Struktur data : Header+Isi+Footer 

Header = Nama_perusahaan_developer+Judul 

Isi = Telah_diterima_dari+Berupa+Keterangan 

Footer = Tanggal+Tanda_tangan_pengirim+Tanda_tangan_ 

 penerima 

4. Nama arus data : LPM 

Alias : Laporan Progres Mingguan 

Bentuk data : Cetakan komputer 

Arus Data : Kepala Proyek-Proses 2.0 

 Proses 2.0-Arsip LPM 

Penjelasan : Sebagai bukti prosentase pekerjaan yang telah 



 
 
 
 
 

 dikerjakan 

Periode : Setiap akan melakukan penagihan 

Volume : Tidak dapat dipastikan 

Struktur data : Header+Isi+Footer 

Header = Nama_perusahaan+Proyek+Pekerjaan+Kontraktor+ 

 Zona+No_spk+Tanggal+Waktu_pelaksanaan+ 

 Minggu_ke+Tanggal+Periode 

 no_spk *Terdiri dari 15 digit* 

Isi = 1{No+Uraian_pekerjaan+Bobot+Prestasi_sampai_ 

 dengan_minggu_lalu+Bobot_sampai_dengan_minggu_ 

 lalu+Prestasi_minggu_ini+Bobot_minggu_ini+Prestasi 

 _sampai_dengan_minggu_ini+Bobot_sampai_dengan_ 

 minggu_ini+Rencana+Cepat_lambat+Ket_permasalahan 

 +Total}n 

Footer = Ttd_site_manager+Ttd_pengawas_lapangan+Ttd_ 

 Project_manager_kontraktor 

5. Nama arus data : MR 

Alias : Mutasi Rekening 

Bentuk data : Cetakan komputer 

Arus Data : Bank-Proses 3.0 

Penjelasan : Untuk mengetahui uang masuk di rekening 

Periode : Setiap pemeriksaan pembayaran 



 
 
 
 
 

Volume : Tidak dapat dipastikan 

Struktur data : Header+Isi+Footer 

Header = Judul+Nama_perusahaan+Alamat_perusahaan+ 

 Periode+Tanggal_cetak+Cabang+Nama_produk+ 

 Mata_uang+Halaman 

Isi = 1{Tanggal+Tanggal_valuta+Uraian+Debet+Kredit+ 

 Saldo}n 

Footer = Saldo_awal+Total_debet+Total_kredit+Saldo_akhir+ 

 Total_transaksi_debet_periode_ini+Total_transaksi_ 

 kredit_periode_ini 

 

4.4.2 Kamus Data Dokumen Keluaran 

1. Nama arus data : INV 

Alias : Invoice 

Bentuk data : Cetakan komputer 

Arus Data : Proses 2.0-File Tagihan 

 Proses 2.0-Developer 

Penjelasan : Sebagai alat penagihan 

Periode : Setiap melakukan penagihan 

Volume : Tidak dapat dipastikan 

Struktur data : Header+Isi+Footer 

Header = Nama_perusahaan+alamat_perusahaan+ 



 
 
 
 
 

 @no_inv+tanggal_invoice+kepada+termyn+ 

 no_kontrak 

 no_inv*Terdiri dari 7 digit* 

Isi = 1{no+jenis_pekerjaan+lokasi+total}n 

Footer = dibuat_oleh+admin_keuangan+diterima_oleh+ 

 developer 

2. Nama arus data : KW 

Alias : Kwitansi 

Bentuk data : Cetakan komputer 

Arus Data : Proses 3.0-Developer 

Penjelasan : Sebagai bukti pembayaran tagihan 

Periode : Setiap penerimaan pembayaran 

Volume : Tidak dapat dipastikan 

Struktur data : Header+Isi+Footer 

Header = nm_perusahaan+alamat_perusahaan+ 

 @no_kw+tgl_kw+kepada 

 no_kw *Terdiri dari 8 digit* 

Isi = @no_kontrak+nilai_termyn+by_transfer+total 

 no_kontrak*Terdiri dari 7 digit* 

Footer = dibuat_oleh+admin_keuangan 

3. Nama arus data : FP 

Alias : Faktur Pajak 



 
 
 
 
 

Bentuk data : Cetakan komputer 

Arus Data : Proses 3.0-Developer 

Penjelasan : Sebagai bukti pemotongan pajak 

Periode : Setiap penerimaan pembayaran 

Volume : Tidak dapat dipastikan 

Struktur data : Header+Isi+Footer 

Header = Kode_seri_faktur_pajak+Nama_kena_pajak+ 

 Alamat_kena_pajak+NPWP_kena_pajak+Nama_ 

 penerima_pajak+Alamat_penerima_pajak+NPWP_ 

 penerima_pajak 

 kode_seri_faktur_pajak *Terdiri dari 19 digit 

 NPWP_kena_pajak *Terdiri dari 19 digit 

 NPWP_penerima_pajak *Terdiri dari 19 digit 

Isi = 1{No+Nama_barang_kena_pajak+Harga_jual+ 

 Dikurangi_pengenaan_pajak+PPN}n 

Footer = Tarif+DPP+PPn_BM+Tanggal+Ttd_direktur 

4. Nama arus data : LPK 

Alias : Laporan Penerimaan Kas 

Bentuk data : Cetakan komputer 

Arus Data : Proses 5.0-Manager Keuangan 

Penjelasan : Sebagai laporan penerimaan kas  

Periode : Setiap akhir bulan 



 
 
 
 
 

Volume : Tidak dapat dipastikan 

Struktur data : Header+Isi+Footer 

Header = nama_PT+judul 

Isi = 1{@no_inv+@no_kw+tgl_kw+ 

 Terima_dari+total}n 

 no_invoice *terdiri dari 7 digit* 

Footer = dibuat_oleh+admin_keuangan 

5. Nama arus data : LRT 

Alias : Laporan Rekap Tagihan 

Bentuk data : Cetakan komputer 

Arus Data : Proses 5.0-Manager Keuangan 

Penjelasan : Sebagai laporan rekap tagihan 

Periode : Setiap akhir bulan 

Volume : Tidak dapat dipastikan 

Struktur data : Header+Isi+Footer 

Header = nama_PT+judul 

Isi = 1{@no_inv+tgl_inv+penerima+total}n 

 no_inv *terdiri dari 7 digit* 

Footer = dibuat_oleh+admin_keuangan 

 

 

 



 
 
 
 
 

4.5 Spesifikasi Rancangan Sistem Usulan 

4.5.1 Bentuk Dokumen Masukan 

1. Nama dokumen : Rencana Anggaran Biaya 

Fungsi   : Sebagai alat untuk mengetahui harga pekerjaan 

Sumber  : Developer 

Tujuan   : Administrasi Keuangan 

Frekuensi  : Setiap Melakukan Penagihan  

Media   : Kertas  

Jumlah   : Satu lembar  

Bentuk   : Lampiran C-1  

2. Nama dokumen : Tanda Terima 

Fungsi   : Sebagai bukti penyerahan tagihan 

Sumber  : Developer 

Tujuan   : Administrasi Keuangan 

Frekuensi  : Setiap penyerahan tagihan 

Media   : Kertas  

Jumlah   : Satu lembar  

Bentuk   : Lampiran C-2 

3. Nama dokumen : Surat Perintah Kerja 

Fungsi   : Sebagai bukti perintah kerja 

Sumber  : Developer 

Tujuan   : Administrasi Keuangan 



 
 
 
 
 

Frekuensi  : Setiap menerima pekerjaan proyek  

Media   : Kertas  

Jumlah   : Dua lembar  

Bentuk   : Lampiran C-3 

4. Nama dokumen : Laporan Progress Mingguan 

Fungsi   : Sebagai bukti prosentase pekerjaan yang telah 

dikerjakan 

Sumber  : Kepala Proyek 

Tujuan   : Administrasi Keuangan 

Frekuensi  : Setiap akan melakukan penagihan  

Media   : Kertas  

Jumlah   : Satu lembar  

Bentuk   : Lampiran C-4 

5. Nama dokumen : Mutasi Rekening 

Fungsi   : Sebagai alat untuk mengetahui uang masuk di bank 

Sumber  : Bank 

Tujuan   : Administrasi Keuangan 

Frekuensi  : Setiap pemeriksaan pembayaran 

Media   : Kertas  

Jumlah   : Satu lembar  

Bentuk   : Lampiran C-5 

 



 
 
 
 
 

4.5.2 Bentuk Dokumen Keluaran 

1. Nama dokumen : Invoice 

Fungsi   : Sebagai alat penagihan  

Sumber  : Administrasi Keuangan  

Tujuan   : Developer 

Frekuensi  : Setiap melakukan penagihan  

Media   : Kertas  

Jumlah   : Dua lembar  

Bentuk   : Lampiran D-1  

2. Nama dokumen : Kwitansi 

Fungsi   : Sebagai bukti pembayaran tagihan 

Sumber  : Administrasi Keuangan  

Tujuan   : Developer 

Frekuensi  : Setiap penerimaan pembayaran 

Media   : Kertas  

Jumlah   : Dua lembar  

Bentuk   : Lampiran D-2 

3. Nama dokumen : Faktur Pajak 

Fungsi   : Sebagai bukti pemotongan pajak 

Sumber  : Administrasi Keuangan  

Tujuan   : Developer 

Frekuensi  : Setiap penerimaan pembayaran 



 
 
 
 
 

Media   : Kertas  

Jumlah   : Dua lembar  

Bentuk   : Lampiran D-3 

4. Nama dokumen : Laporan Penerimaan Kas  

Fungsi   : Sebagai laporan penerimaan kas  

Sumber  : Administrasi Keuangan  

Tujuan   : Manager Keuangan 

Frekuensi  : Setiap akhir bulan 

Media   : Kertas  

Jumlah   : Satu lembar  

Bentuk   : Lampiran D-4 

5. Nama dokumen : Laporan Rekap Tagihan  

Fungsi   : Sebagai laporan rekap tagihan  

Sumber  : Administrasi Keuangan  

Tujuan   : Manager Keuangan 

Frekuensi  : Setiap akhir bulan 

Media   : Kertas  

Jumlah   : Satu lembar  

Bentuk   : Lampiran D-5 

6. Nama dokumen : Laporan Jurnal  

Fungsi   : Sebagai laporan jurnal  

Sumber  : Administrasi Keuangan  



 
 
 
 
 

Tujuan   : Manager Keuangan 

Frekuensi  : Setiap akhir bulan 

Media   : Kertas  

Jumlah   : Satu lembar  

Bentuk   : Lampiran D-6 

 

4.5.3 Normalisasi File 

1. Bentuk Tidak Normal ( Unnormalized Form) 

kd_user
user_name
password
kd_dev
nm_dev
alamat_dev
no_telp
npwp
kd_perkiraan
nm_perkiraan
no_kontrak
no_spk
tgl_spk
wkt_pel
jns_pek
lokasi
nilai_spk
termyn
nilai_termyn
no_inv
tgl_inv
no_kontrak
no_spk

kd_dev
nm_dev
npwp
no_jurnal
tgl_jurnal
ket
debet
kredit
no_kw
tgl_kw
no_fp
dpp
ppn
by_transfer
total
no_spk
jenis_pek
lokasi
kd_dev
nm_dev
kd_perkiraan
nm_perkiraan

tgl_spk
jenis_pek
lokasi
nilai_spk
termyn
nilai_termyn
kd_dev
nm_dev
no_kw
tgl_kw
no_fp
dpp
ppn
by_transfer
total
no_inv
tgl_inv
termyn
nilai_termyn
no_spk
jenis_pek
lokasi

 

 

Gambar IV.5 

Tidak Normal ( Unnormalized Form ) 

 



 
 
 
 
 

2. Bentuk Normal Ke satu ( 1NF/First Normal Form) 

 

 

*  : Candidat Key 

 

Gambar IV.6 

Normal Ke satu ( 1NF/First Normal Form ) 

 

 



 
 
 
 
 

3. Bentuk Normal Ke dua ( 2NF/Second Normal Form ) 

 

* : Primary key     : Hubungan Relasi One to One  
** :Foreign key     : Hubungan Relasi One to many 

Gambar IV.7 

Normal Ke dua ( 2NF/Second Normal Form ) 



 
 
 
 
 

4. Bentuk Normal Ke tiga ( 3NF/Trird Normal Form ) 

 

* : Primary key     : Hubungan Relasi One to One  
** :Foreign key     : Hubungan Relasi One to many 

 

Gambar IV.8 

Normal Ke tiga ( 3NF/Trird Normal Form ) 



 
 
 
 
 

4.5.4 Spesifikasi File 

1. Nama File  : File user 

Akronim  : User 

Type File  : Master  

Organisasi File : Index Sequential  

Akses File  : Random 

Kunci Field  : kd_user 

Media File  : Hard Disk  

Panjang Record : 33 Byte  

Software  : Microsoft Access 

 

Tabel IV.1 Spesifikasi File User 

No Elemen data Akronim Type Panjang Keterangan 

1 kode user kd_user text 3 primary key 

2 user name user_name text 20  

3 password password text 10  

 

2. Nama File  : File developer 

Akronim  : Developer 

Type File  : Master  

Organisasi File : Index Sequential  

Akses File  : Random 

Kunci Field  : kd_dev 



 
 
 
 
 

Media File  : Hard Disk  

Panjang Record : 132 Byte  

Software  : Microsoft Access 

 

Tabel IV.2 Spesifikasi File Developer 

No Elemen data Akronim Type Panjang Keterangan 

1 kode developer kd_dev text 8 primary key 

2 nama developer nm_dev text 30  

3 alamat developer alamat_dev text 60  

4 nomor telpon no_telp number 15  

5 nomor pokok wajib pajak npwp text 19  

 

3. Nama File  : File Perkiraan 

Akronim  : Perkiraan 

Type File  : Master  

Organisasi File : Index Sequential  

Akses File  : Random 

Kunci Field  : kd_perkiraan 

Media File  : Hard Disk  

Panjang Record : 24 Byte  

Software  : Microsoft Access 

 

 

 



 
 
 
 
 

Tabel IV.3 Spesifikasi File Perkiraan 

No Elemen data Akronim Type Panjang Keterangan 

1 kode perkiraan kd_perkiraan text 4 primary key 

2 nama perkiraan nm_perkiraan text 20  

 

4. Nama File  : File kontrak 

Akronim  : Kontrak 

Type File  : Transaksi 

Organisasi File : Index Sequential  

Akses File  : Random 

Kunci Field  : no_kontrak 

Media File  : Hard Disk  

Panjang Record : 203 Byte  

Software  : Microsoft Access 

 

Tabel IV.4 Spesifikasi File Kontrak 

No Elemen data Akronim Type Panjang Keterangan 

1 nomor kontrak no_kontrak text 7 primary key 

2 nomor spk no_spk text 20  

3 tanggal spk tgl_spk date   

4 waktu pelaksanaan wkt_pel date   

5 jenis pekerjaan jns_pek text 100  

6 lokasi lokasi text 25  

7 nilai spk nilai_spk number 15  

8 termyn termyn number 10  



 
 
 
 
 

9 nilai termyn nilai_termyn number 15  

10 kode user kd_user text 3 foreign key 

11 kode developer kd_dev text 8 foreign key 

 

5. Nama File  : File Tagihan 

Akronim  : Tagihan 

Type File  : Transaksi 

Organisasi File : Index Sequential  

Akses File  : Random 

Kunci Field  : no_inv 

Media File  : Hard Disk  

Panjang Record : 14 Byte  

Software  : Microsoft Access 

 

Tabel IV.5 Spesifikasi File Tagihan 

No Elemen data Akronim Type Panjang Keterangan 

1 no invoice no_inv text 7 primary key 

2 tanggal invoice tgl_inv date   

3 nomor kontrak no_kontrak text 7 foreign key 

 

6. Nama File  : File Pembayaran 

Akronim  : Pembayaran 

Type File  : Transaksi  

Organisasi File : Index Sequential  



 
 
 
 
 

Akses File  : Random 

Kunci Field  : no_kw 

Media File  : Hard Disk  

Panjang Record : 94 Byte  

Software  : Microsoft Access 

 

Tabel IV.6 Spesifikasi File Pembayaran 

No Elemen data Akronim Type Panjang Keterangan 

1 nomor kwitansi no_kw text 8 primary key 

2 tanggal kwitansi tgl_kw date   

3 nomor faktur pajak no_fp number 19  

4 dasar pengenaan pajak dpp number 15  

5 pajak pertambahan nilai ppn number 15  

6 biaya transfer by_transfer number 15  

7 total total number 15  

8 nomor invoice no_inv text 7 foreign key 

 

7. Nama File  : File Jurnal 

Akronim  : Jurnal 

Type File  : Laporan 

Organisasi File : Index Sequential  

Akses File  : Random 

Kunci Field  : no_jurnal 

Media File  : Hard Disk  

 



 
 
 
 
 

Panjang Record : 61 Byte  

Software  : Microsoft Access 

 

Tabel IV.7 Spesifikasi File Jurnal 

No Elemen data Akronim Type Panjang Keterangan 

1 nomor jurnal no_jurnal text 3 primary key 

2 tanggal jurnal tgl_jurnal date   

3 keterangan ket text 50  

4 nomor kwitansi no_kw text 8 foreign key 

 

8. Nama File  : File Detail Jurnal 

Akronim  : Detail Jurnal 

Type File  : Laporan 

Organisasi File : Index Sequential  

Akses File  : Random 

Media File  : Hard Disk  

Panjang Record : 37 Byte  

Software  : Microsoft Access 

Tabel IV.8 Spesifikasi File Detail Jurnal 

No Elemen data Akronim Type Panjang Keterangan 

1 debet debet number 15  

2 kredit kredit number 15  

3 nomor jurnal no_jurnal text 3 foreign key 

4 kode perkiraan kd_perkiraan text 4 foreign key 

 



 
 
 
 
 

4.5.5 Struktur Kode 

Pemakaian kode ini berfungsi untuk mengidentifikasi data yang akan 

digunakan untuk pemrosesan. Adapun tujuan pemakaian kode ini adalah : 

1. Kode User 

Fungsi  : untuk nomor urut karyawan berdasarkan jabatan 

Type  : Karakter  

Panjang : 3 Digit 

 

Format : 

 

Contoh : 

 

2. Kode Developer 

Fungsi  : untuk mempermudah pencarian identitas developer 

Type  : Karakter  

Panjang : 8 Digit 



 
 
 
 
 

Format : 

 

Contoh : 

 

3. Kode Perkiraan 

Fungsi  : untuk mempermudahan dalam pembuatan perkiraan 

Type  : Karakter  

Panjang : 4 Digit 

Format :

 



 
 
 
 
 

 Contoh : 

 

4. Nomor Kontrak 

Fungsi  : untuk mempermudahan dalam pencarian data SPK 

Type  : Karakter  

Panjang : 7 Digit 

Format :

 

 Contoh : 

 



 
 
 
 
 

5. Nomor Invoice 

Fungsi  : untuk mempermudahan dalam pembuatan tagihan 

Type  : Karakter  

Panjang : 7 Digit 

Format:

 

Contoh : 

 

6. Nomor kwitansi 

Fungsi  : untuk mempermudah pembuatan bukti pembayaran 

Type  : Karakter  

Panjang : 8 Digit 



 
 
 
 
 

Format:

 

Contoh : 

 

7. Nomor Jurnal 

Fungsi  : untuk mempermudahan dalam pembuatan jurnal 

Type  : Karakter  

Panjang : 3 Digit 

Format :

 

 



 
 
 
 
 

 Contoh : 

 

 

4.5.6 Spesifikasi Program 

Tahap selanjutnya setelah membuat spesifikasi file yang dibutuhkan oleh 

sistem, kita membuat suatu rancangan program yang dibutuhkan sistem usulan. 

Spesifikasi program merupakan pembahasan mengenai program yang digunakan dalam 

sistem usulan. Berdasarkan spesifikasi program ini maka diperlukan suatu alat 

dokumentasi program yang dikenal dengan metode HIPO (Hirarchy of Input Proses 

Output) yang merupakan bentuk diagram HIPO berdasarkan spesifikasi program yang 

dibuat: 



 
 
 
 
 

  

Gambar IV.9 

Diagram Hypo 

Spesifikasi program yang diusulkan adalah sebagai berikut : 

1. Nama program : Login 

Akronim program : login. frm 

Paket program  : Microsoft Visual Basic 6.0  

Fungsi program : Untuk membuka aplikasi program yang pertama  



 
 
 
 
 

Bentuk format  : Lampiran E-1  

Proses program : Pada program Login ini pertama kali  

1. Masukkan User name 

2. Masukkan Password  

3. OK : Untuk masuk ke dalam program  

4. Cancel: Jika tidak jadi masuk ke dalam program  

2. Nama program : Program Menu Utama  

Akronim program : menu.frm  

Fungsi  program : Untuk menjalankan  Program menu utama 

Paket program  : Microsoft Visual Basic 6.0 

Bentuk program : Lampiran E.2 

Proses program  : Pada menu utama terdapat empat pilihan lalu pilih 

salah satu sub menu pada menu utama yaitu : 

1. Menu Master 

a Form User 

b Form Developer 

c Form Perkiraan 

2. Menu Transaksi 

a. Form Tagihan 

b. Form Pembayaran 

c. Form Jurnal 

3. Menu laporan  



 
 
 
 
 

a Laporan Penerimaan Kas 

b Laporan Rekap Tagihan 

c Laporan Jurnal 

4. Menu exit 

5. Spesifikasi Program Developer 

3. Nama program : User 

Akronim program : user. frm 

Paket program  : Microsoft Visual Basic 6.0  

Fungsi program : Untuk menampilkan form user 

Bentuk format  : Lampiran E-3 

Proses program : Klik menu master kemudian klik developer berisi 

form isian kemudian pilih  

a. Klik Entry untuk  memasukan data baru . 

b. Klik Edit untuk memperbaiki data 

c. Klik Save untuk menyimpan data. 

d. Klik Delete untuk menghapus data. 

e. Klik Exit untuk keluar dari program dan kembali ke 

menu utama. 

4. Nama program : Developer  

Akronim program : developer. frm 

Paket program  : Microsoft Visual Basic 6.0  

Fungsi Program : Untuk menampilkan form developer 



 
 
 
 
 

Bentuk Format : Lampiran E-4 

Proses Program : Klik menu master kemudian klik developer berisi 

form isian kemudian pilih  

a. Klik Entry untuk  memasukan data baru . 

b. Klik Edit untuk memperbaiki data 

c. Klik Save untuk menyimpan data. 

d. Klik Delete untuk menghapus data. 

e. Klik Exit untuk keluar dari program dan kembali ke 

menu utama. 

5. Nama program : Perkiraan  

Paket program  : perkiraan. frm 

Akronim program : Microsoft Visual Basic 6.0  

Fungsi program : Untuk menampilkan form perkiraan 

Bentuk format  : Lampiran E-5 

Proses program : Klik menu master kemudian klik perkiraan berisi form 

isian kemudian pilih  

a. Klik Entry untuk  memasukan data baru . 

b. Klik Edit untuk memperbaiki data 

c. Klik Save untuk menyimpan data. 

d. Klik Delete untuk menghapus data. 

e. Klik Exit untuk keluar dari program dan kembali ke 

menu utama. 



 
 
 
 
 

6. Nama program : Kontrak 

Akronim program : kontrak. frm 

Paket program  : Microsoft Visual Basic 6.0  

Fungsi program : Untuk menampilkan form kontrak 

Bentuk format  : Lampiran E-6 

Proses program : Klik menu transaksi kemudian klik kontrak berisi 

form isian kemudian pilih  

a. Klik Entry untuk  memasukan data baru . 

b. Klik Edit untuk memperbaiki data 

c. Klik Save untuk menyimpan data. 

d. Klik Delete untuk menghapus data. 

e. Klik Exit untuk keluar dari program dan kembali ke 

menu utama. 

7. Nama program : Tagihan 

Akronim program : tagihan. frm 

Paket program  : Microsoft Visual Basic 6.0  

Fungsi program : Untuk menampilkan form tagihan 

Bentuk format  : Lampiran E-7 

Proses program : Klik menu transaksi kemudian klik tagihan berisi form 

isian kemudian pilih  

a. Klik Entry untuk  memasukan data baru . 

b. Klik Edit untuk memperbaiki data 



 
 
 
 
 

c. Klik Save untuk menyimpan data. 

d. Klik Delete untuk menghapus data. 

e. Klik Exit untuk keluar dari program dan kembali ke 

menu utama. 

f. Klik Print untuk mencetak invoice 

8. Nama program : Pembayaran  

Akronim program : pembayaran. frm 

Paket program  : Microsoft Visual Basic 6.0  

Fungsi program : Untuk menampilkan form pembayaran 

Bentuk format  : Lampiran E-8 

Proses program : Klik menu transaksi kemudian klik pembayaran berisi 

form isian kemudian pilih  

a. Klik Entry untuk  memasukan data baru . 

b. Klik Edit untuk memperbaiki data 

c. Klik Save untuk menyimpan data. 

d. Klik Delete untuk menghapus data. 

e. Klik Exit untuk keluar dari program dan kembali ke 

menu utama. 

f. Klik Print untuk mencetak kwitansi dan faktur 

pajak 

9. Nama program : Jurnal  

Akronim program : jurnal. frm 



 
 
 
 
 

Paket program  : Microsoft Visual Basic 6.0  

Fungsi program : Untuk menampilkan form jurnal 

Bentuk format  : Lampiran E-9 

Proses program : Klik menu transaksi kemudian klik jurnal berisi form 

isian kemudian pilih  

a. Klik Entry untuk  memasukan data baru . 

b. Klik Edit untuk memperbaiki data 

c. Klik Save untuk menyimpan data. 

d. Klik Delete untuk menghapus data. 

e. Klik Exit untuk keluar dari program dan kembali ke 

menu utama. 

10. Nama Program : Program Laporan Penerimaan Kas 

Akronim program : laporan penerimaan kas.frm  

Paket Program  : Microsoft Visual Basic 6.0 

Fungsi    : Untuk menampilkan form laporan penerimaan kas 

Bentuk Program : Lampiran E.10 

Proses Program  : Dengan melakukan pilihan: 

a. Klik menu laporan pilih laporan penerimaan kas  

maka akan tampil berupa form isian data dengan 

dua common button yaitu print dan exit. 

b. Klik Print untuk  mencetak laporan  . 



 
 
 
 
 

c. Klik Exit untuk keluar dari menu laporan 

penerimaan kas. 

11. Nama Program : Program Laporan Rekap Tagihan 

Akronim program : laporan rekap tagihan.frm  

Paket Program  : Microsoft Visual Basic 6.0 

Fungsi    : Untuk menampilkan form laporan rekap tagihan 

Bentuk Program : Lampiran E.11 

Proses Program  : Dengan melakukan pilihan: 

a. Klik menu laporan pilih laporan rekap tagihan  

maka akan tampil berupa form isian data dengan 

dua common button yaitu print dan exit. 

b. Klik Print untuk  mencetak laporan  . 

c. Klik Exit untuk keluar dari menu laporan rekap 

tagihan. 

 

4.6 Spesifikasi Sistem Komputer 

Dalam bahasan mengenai penggunaan perangkat lunak (software) dan 

angkat keras (hardware) yang akan digunakan dalam sistem usulan. 

 

4.6.1 Umum 

Sistem komputer merupakan suatu media yang sangat diperlukan dalam 

melaksanakan sistem yang diusulkan, karena disini setiap sistem yang diusulkan 



 
 
 
 
 

memerlukan suatu program. Program merupakan suatu rancangan yang nantinya 

digunakan untuk mempermudah penerapan dalam melaksanakan pekerjaan terutama 

dalam proses pemasukan data. Sehingga dalam menggunakan media komputerisasi 

dapat meningkatkan kualitas, waktu dan biaya bagi keuntungan perusahaan. 

 

4.6.2 Perangkat Keras 

Dalam sistem komputerisasi tidak terlepas dari perangkat keras yang akan 

digunakan, adapun penjelasan mengenai perangkat keras yang akan digunakan dalam 

sistem usulan ini adalah : 

1 Processor  : Pentium IV 

2 Memory  : 512 Mb 

3 Hardisk  : 20 GB 

4 Monitor  : LCD 

5 Keyboar  : 104 Key 

6 Printer  : Inkjet/Deskjet 

7 Mouse  : Optik 

 

4.6.3 Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang dipakai dalam sistem usulan berupa program-

program yang nantinya dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan data. 

Adapun perangkat lunak yang penulis usulkan dalam sistem usulan ini adalah: 

 



 
 
 
 
 

1 Sistem Operasi : Microsoft Windows XP 

2 Paket Program  : Microsoft Visual Basic 6.0 

3 Database  : Microsoft Access 

 

4.7 Jadwal Implementasi 

Penerapan sistem komputerisasi pada PT. Asri Karya Binangun khususnya 

pada sistem penerimaan kas yang diajukan penulis mempunyai tahapan-tahapan 

sebagai berikut : 

1.  Penyiapan data awal 

Untuk mengetahui pengadaan data awal dapat dilihat kriteria dibawah ini : 

a. Jumlah data yang ada 

b. Data-data apa saja yang dikumpulkan 

Untuk kegiatan ini dibutuhkan waktu selama dua minggu yaitu minggu 

pertama dan minggu ke dua pada bulan pertama. 

2. Pembuatan dan tes program 

Pembuatan program bagi sistem usulan dilakukan dengan tujuan 

menghasilkan program yang dapat digunakan untuk mengolah semua data 

yang ada dan dikumpulkan pada file database. Program yang dibuat haruslah 

program yang benar-benar mampu memenuhi keinginan penulis yaitu yang 

nantinya dapat diandalkan pada saat sistem dijalankan dan terjamin bebas dari 

kesalahan. Untuk kegiatan ini dibutuhkan empat minggu.Kegiatan tersebut 



 
 
 
 
 

dilakukan mulai pada minggu ke tiga, minggu ke empat, pada bulan pertama 

dan minggu pertama, minggu ke dua pada bulan ke dua. 

3. Pembuatan buku petunjuk 

Pembuatan buku petunjuk dimaksudkan untuk membantu dalam 

mengoperasikan sistem yang diusulkan dan pengguna atau pemakai dapat 

mempelajari dari buku petunjuk ini, baik mengenai data awal, pengadaan 

training dan lain-lain, kegiatan ini diperlukan waktu selama satu minggu yaitu 

minggu ke tiga bulan ke dua. 

4. Training 

Training dimaksudkan untuk melatih para user dalam menggunakan sistem 

yang diusulkan penulis serta melihat kemampuan dari personil yang terlihat, 

apakah user telah mengusai paket program yang digunakan pada sistem yang 

diusulkan. Kegiatan ini diperlukan waktu dua minggu yaitu dimulai pada 

minggu ke empat bulan ke dua dan minggu pertama bulan ke tiga. 

5. Tes sistem 

Pembangunan sistem yang diusulkan penulis untuk melakukan uji coba 

terhadap sistem yang diusulkan secara keseluruhan agar dapat diketahui 

apakah sistem tersebut layak atau tidak menggantikan sistem yang lama. 

Kegiatan ini diperlukan waktu selama dua minggu yaitu minggu ke dua dan 

minggu ke tiga bulan ke tiga. 

 

 



 
 
 
 
 

6. Peralihan sistem 

Kegiatan ini bertujuan untuk meletakan sistem yang baru supaya siap untuk 

dapat digunakan. Peralihan ini dilakukan secara untuk menghindari adanya 

resiko kegagalan sistem baru. Pada tahapan ini membutuhkan waktu dua 

minggu yaitu mulai dari minggu ke empat bulan ke tiga dan minggu pertama 

bulan ke empat. 

7. Operasional dan evaluasi 

Operasi dan evaluasi bertujuan untuk mengoperasikan sistem baru secara 

penuh setelah masa peralihan berakhir. Selama berlangsungnya sistem baru 

maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dari 

sistem tersebut agar pembangunan sistem selanjutnya dapat diperbaiki.Pada 

kegiatan ini diperlukan waktu selama tiga minggu yaitu minggu ke dua, 

minggu ke tiga, minggu ke empat bulan ke empat. 

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai tahapan serta jadwal waktu 

yang dibutuhkan dalam mewujudkan sistem komputerisasi, maka penulis 

menggambarkan dalam sistem tabel berikut ini: 

Tabel IV.9 Jadwal Implementasi 



 
 
 
 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pembahasan yang penulis lakukan pada PT Asri Karya 

Binangun mengenai sistem penerimaan kas, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. PT. Asri Karya Binangun adalah sebuah perusahaan kontraktor yang bergerak 

pada bidang jasa konstruksi. Beberapa jenis pekerjaan yang telah dikerjakan 

oleh PT. Asri Karya Binangun, antara lain : infrastruktur, bangunan dan 

kebersihan. 

2. Pada dasarnya sistem penerimaan kas pada PT Asri Karya Binangun sudah 

baik, namun dalam pencatatannya masih menggunakan cara manual yaitu 

dengan aplikasi Microsoft Excel, sehingga membutuhkan waktu, uang, tenaga 

yang lebih banyak agar dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik 

dan tepat.  

3. Dengan adanya sistem komputerisasi diharapkan dapat mengurangi dan 

memperbaiki kesalahan dalam sistem penerimaan kas. 

4. Komputerisasi sebagai alternatif dari permasalahan yang terjadi dan 

diharapkan dapat mengalami perubahan yang signifikan sehingga 

menghasilkan laporan yang dibutuhkan dengan tepat waktu, efektif dan 

efisien. 



 
 
 
 
 

5.2 Saran Saran 

Sebagai penutup dari keseluruhan isi laporan ini, penulis mempunyai 

saran yang dapat dipakai atau digunakan PT Asri Karya Binagnun dalam 

mengembangkan usahanya, diantaranya : 

1. Pengguna komputer yang menjalankan sistem tersebut diupayakan mampu 

atau menguasai dasar-dasar pendidikan komputer. 

2. Back up file harus dibuat agar data yang sudah ada tidak mudah rusak atau 

hilang akibat terkena virus. 

3. Penggunaan password. Dalam hal ini sangatlah dianjurkan, agar tidak semua 

orang dapat menggunakan sistem ini selain yang menangani sistem. 

4. Perlu adanya kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dalam sistem ini. 

5. Diadakan pemeliharaan komputer dan aplikasi-aplikasi yang digunakan secara 

berkala sehingga kesalahan dapat diketahui secepat mungkin. 
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Lampiran C-2 
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Lampiran C-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Lampiran D-1 

PT ASRI KARYA BINANGUN 
Perum Pondok jaya jl.keramik D4/4 Rt 003 Rw 006 

Pondok Karya,Pondok Aren Tangerang Selatan 

Telp/Fax : 021-7357943 

Email : akbjaya@gmail.com 

INVOICE 

 

No. Invoice  : X999999   Termyn : 99 % 

Tanggal Invoice  : 99-99-9999   No Kontrak : X999999 

Kepada  : XXXXXX 

No Jenis Pekerjaan Lokasi Total 

99 XXXXXX XXXXXX 999999 

    

    

    

    

    

    

 

Dibuat oleh,        Diterima oleh, 

 

 

Admin Keuangan       Developer 



 
 
 
 
 

Lampiran D-2 

PT ASRI KARYA BINANGUN 
Perum Pondok jaya jl.keramik D4/4 Rt 003 Rw 006 

Pondok Karya,Pondok Aren Tangerang Selatan 

Telp/Fax : 021-7357943 

Email : akbjaya@gmail.com 

KWITANSI 

 

No. kwitansi  : XX999999  

Tanggal kwitansi  : 99-99-9999    

Kepada  : XXXXXX 

No kontrak : X999999 

Termyn : 99 

Biaya transfer : 9999999 

Total : 9999999 

 

Dibuat oleh,         

 

 

Admin Keuangan        

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Lampiran D-3 

 



 
 
 
 
 

Lampiran D-4 

PT ASRI KARYA BINANGUN 

 

LAPORAN PENERIMAAN KAS 

 

No Invoice No Kwitansi Tanggal Kwitansi Terima dari Total 

X999999 XX999999 99-99-9999 XXXXXX 9999999 

     

     

     

     

     

     

 

Dibuat oleh,         

 

 

Admin Keuangan        

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Lampiran D-5 

PT ASRI KARYA BINANGUN 

 

LAPORAN REKAP TAGIHAN 

 

No Invoice Tanggal Invoice Penerima Total 

X999999 99-99-9999 XXXXXX 99999999 

    

    

    

    

    

    

 

Dibuat oleh,         

 

 

Admin Keuangan  
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Lampiran E-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Lampiran E-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Lampiran E-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Lampiran E-5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Lampiran E-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Lampira E-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Lampiran E-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Lampiran E-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Lampiran E-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Lampiran E-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


