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Abstrak
PT. Pima Dina Lestari adalah perusahaan dagang yang menjual berbagai jenis keramik seperti keramik
Roman, Royal, Grace Ceramiche dan Romangres. Kegiatan operasional perusahaan ini terdiri dari
pembelian dan penjualan keramik. Dalam proses pencatatannya, perusahaan ini masih menggunakan
sistem pencatatan manual sehingga sering terjadi kesalahan seperti kesalahan catat, kesalahan hitung dan
lain sebagainya. Untuk merancang sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas, format database
yang digunakan adalah Microsoft Access 2003. Sedangkan program aplikasi di kembangkan dengan
menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0. Selanjutnya laporan di rancang dengan
menggunakan Seagate Crystal Report 8.5. Hasil perancangan sistem ini akan memberikan beberapa
keuntungan bagi perusahaan di antaranya sistem pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas
menjadi lebih mudah dan efisien karena data yang diinput telah bersifat elektronik. Kemudian proses
pencarian nomor bukti penerimaan kas lebih cepat, efisien dan akurat sehingga dapat menghemat waktu.
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Abstract
PT. Pima Dina Lestari is a trading company that sells various types of tiles like ceramic Roman, Royal,
Grace Ceramiche and Romangres. The company's operations consists of the purchase and sale of
ceramic. In the recording process, the company is still using manual recording system so that such
mistakes are my fault, error count, and so forth.
To design a system of cash receipts and
expenditures, the database format used is Microsoft Access 2003. While the application program was
developed using Microsoft Visual Basic 6.0. Further reports are designed using Seagate Crystal Report
8.5. The results of the design of this system will provide several benefits to the company of which the
system records the transaction receipts and disbursements of cash becomes easier and more efficient
because the data has to be inputted electronically. Then the search process cash receipts numbers more
quickly, efficiently and accurately so as to save time.
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1.

Pendahuluan
Dalam kehidupan sehari-hari informasi merupakan hal yang sangat berguna, dengan adanya
informasi maka akan membantu kita untuk mengambil suatu keputusan dengan lebih tepat berdasarkan
data-data yang peroleh dalam bentuk informasi. Untuk masa sekarang ini informasi dapat diperoleh
dengan cepat. Hal ini karenakan adanya bantuan alat yang berteknologi canggih yang dapat mengelola
data menjadi informasi yang dibutuhkan, contohnya komputer. Oleh sebab itu banyak perusahaanperusahaan dimasa sekarang ini mulai mengelola data dan informasi mereka dengan menggunakan alat
bantu komputer.
Dengan adanya penggunaan komputer maka sistem kerja operasional perusahaan menjadi akan
lebih cepat, hemat biaya dan lebih efisien. Dalam sebuah perusahaan sumber penerimaan kas adalah
penerimaan uang dari penjualan tunai dan penerimaan pelunasan piutang dari pelanggan (customer).
Sedangkan sumber pengeluaran kas perusahaan adalah pembayaran uang atas pembelian tunai dan
pembayaran pelunasan hutang kepada pemasok (supplier) serta pembayaran biaya operasional lainnya.
PT. Pima Dina Lestari adalah perusahaan dagang yang menjual berbagai jenis keramik seperti
keramik Roman, Royal, Grace Ceramiche dan Romangres. Kegiatan operasional perusahaan ini terdiri
dari pembelian dan penjualan keramik. Sehingga kas perusahaan sangat berperan penting dalam
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melakukan kegiatan operasional perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan ini sangat memerlukan suatu
internal kontrol yang dapat mengawasi uang masuk (penerimaan kas) dan uang keluar (pengeluaran kas)
perusahaan dengan baik sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat segera terhindari seperti kesalahan
catat, kesalahan hitung, penyelewengan dana dan lain sebagainya. Selain itu pimpinan perusahaan dapat
mengetahui kondisi kas perusahaan dengan cepat dan akurat.

2.

Metodologi Penelitian
Adapun bagan alir sistem berjalan dapat dilihat pada gambar 1.
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Gambar 1. Bagan Alir Dokumen Sistem Pemasaran Produk yang Sedang Berjalan
Adapun bagan alir sistem usulan dapat dilihat pada gambar 2.
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Gambar 2. Bagan Alir Sistem Usulan
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Data Flow Diagram sistem informasi pemasaran Produk pada PT. Prima Dina Lestari dapat dilihat
pada gambar 3 dan gambar 4.
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Gambar 3. Diagram Konteks Sistem Informasi Pemasaran Produk
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Gambar 4. DFD Level 0 Sistem Informasi Pemasaran Produk
Tahap selanjutnya adalah perancangan relasi tabel (hubungan antar tabel) dalam database yang
dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 5. Relasi Tabel
Perancangan antar muka (user interface) terdiri dari menu dan sub menu yang dapat dilihat pada gambar
berikut.
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Gambar 6. User Interface

3.
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Adapun hasil dari perancangan dapat dilihat pada Gambar 7 s/d 11

Gambar 7. Form Perkiraan
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Gambar 8. Form Pelanggan

Gambar 9. Form Pemasok

Gambar 10. Form Penerimaan Kas
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Gambar 11. Form Pengeluaran Kas
4.

Kesimpulan
PT. Pima Dina Lestari adalah salah satu perusahaan yang menerapkan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Pada akhir periode staf keuangan dan kasir
menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang nantinya akan di periksa (cross balance) dengan
laporan keuangan dan sejumlah uang yang berada dalam brankas perusahaan untuk memastikan jumlah
uang perusahaan sudah benar atau belum. Aplikasi yang disusun ini dapat membantu pimpinan dan staf
karyawan PT. Pima Dina Lestari untuk menangani masalah penerimaan dan pengeluaran kas yang sedang
berjalan diperusahaan. Sistem usulan yang dirancang bertujuan agar dapat diterapkan oleh perusahaan
karena program yang dirancang telah disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh PT. Pima
Dina Lestari sehingga proses kerja sistem kas menjadi lebih efektif dan efisien.

1.

Daftar Pustaka

[1]

Kristanti, T., Niko Pamela, Penerapan Knowledge Management System Berbasis Website
CMS pada Divisi Produksi CV. Indotai Pratama Jaya, Falkutas Teknologi Informasi
Universitas Kristen Maranatha, Jurnal Sistem Informasi, Vol. 6, No. 1, Maret 2011: 89 – 99

[2]

Jogiyanto, H.M.., 2004, Analisis Dan Desain Sistem Informasi, Andi Offset, Yogyakarta.

[3]

Marlinda Linda, 2004, Sistem Basisdata, Andi Offset, Yogyakarta.

