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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Dalam dunia usaha saat ini, setiap perusahaan pastinya dituntut untuk 

selalu meningkatkan kinerjanya agar tetap bertahan dan semakin 

berkembang. Perusahaan yang mempunyai kinerja baik pasti akan mudah 

menarik minat investor. Dengan demikian, perusahaan akan lebih mudah 

untuk menggalang dana baik dari investor maupun kreditor. 

Penilaian kinerja perusahaan bisa dilihat melalui publikasi laporan 

keuangan. Laporan keuangan sendiri merupakan sumber informasi utama 

yang dijadikan acuan oleh investor sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal 

ini mengacu pada kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan 

yang menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No.2 Paragraf 

1 (2009:2.1) menyatakan bahwa, “Informasi tentang arus kas suatu entitas 

berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai 

kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai 

kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses 

pengambilan keputusan ekonomi, para pengguna perlu melakukan evaluasi 

terhadap kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta 

kepastian perolehannya”. 

Pada pernyataan diatas menjelaskan bahwa pentingnya adanya 

informasi laporan arus kas pada suatu perusahaan. Karena itulah setiap 

perusahaan yang baik hendaknya mempunyai suatu informasi laporan arus 

kas agar dapat melakukan evaluasi terhadap keuangan mereka.  
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Saat ini banyak perusahaan atau industri kecil yang masih 

menggunakan catatan data keuangan mereka secara manual dan juga banyak 

dari mereka tidak mempunyai informasi laporan arus kas. Hal ini disebabkan 

karena susahnya dan lamanya mengolah data-data keuangan menjadi 

informasi laporan arus kas. Dan juga dalam mengolah, memilah, dan 

menghitung data-data keuangan mudah sekali terjadi kesalahan karena 

banyaknya data-data keuangan dan dilakukan secara manual.  

Maka dengan adanya masalah-masalah tersebut, penulis mencoba 

untuk menyusun tugas akhir dengan membuat suatu aplikasi arus kas agar 

dapat membantu masalah-masalah yang ada pada perusahaan-perusahaan 

kecil yang belum mempunyai informasi laporan arus kas. Selain itu aplikasi 

ini juga didasarkan pada Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No. 

2 Tahun 2009,  yang mana merupakan standar penulisan informasi laporan 

arus kas yang berlaku saat ini. Sehingga tidak perlu kawatir dalam terjadi 

kesalahan dalam penyusunan informasi laporan arus kas. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana dapat menghasilkan aplikasi arus kas standart sesuai dengan 

Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No.2 Tahun 2009 ? 

b. Bagaimana dapat menghasilkan aplikasi arus kas yang mudah di gunakan 

dan fleksibel yang dapat digunakan dimana saja? 

 

1.3. TUJUAN  

Adapun tujuan penyususan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Menghasilkan aplikasi arus kas standart sesuai dengan Pernyataan 

Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No.2 Tahun 2009. 

b. Menghasilkan aplikasi arus kas yang mudah digunakan dan flesibel 

sehingga dapat digunakan dimana saja. 
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1.4. BATASAN MASALAH 

Adapun batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah: 

a. Aplikasi ini berbasis web. 

b. Menggunakan mysql untuk databasenya. 

c. Bahasa yang digunakan PHP dan HTML5. 

d. Hanya membuat aplikasi informasi laporan arus kas. 

 

1.5. METODOLOGI 

Aplikasi ini akan dibuat dengan beberapa tahap diantaranya adalah : 

a) Studi Literatur 

Pada tahap ini akan mempelajari tentang arus kas berdasarkan 

Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) no. 2 tahun 2009, 

MySQL, PHP, dan HTML5. Dengan menggunakan jurnal, dokumen - 

dokumen, buku - buku, dan situs (website) dari internet sebagai referensi 

dalam memperoleh teori - teori yang dibutuhkan. 

b) Mempelajari prototype yang sudah pernah ada 

Pada tahap ini mempelajari source code dari prototype aplikasi, 

menganalisa kelebihan dan kekurangannya, serta memilih mana yang 

harus digunakan dan mana yang harus dihilangkan pada aplikasi yang 

akan dibuat nanti. 

c) Perancangan Perangkat Lunak 

Pada tahap ini dilakukan proses implementasi dari perancangan 

perangkat lunak yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. 

d) Implementasi Perangkat Lunak 

Pada tahap ini dilakukan proses implementasi dari perancangan 

perangkat lunak yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. 

e) Pengujian Program 

Tahap ini merupakan tahap terakhir yaitu melakukan pengujian 

dimana nantinya akan diketahui tingkat error, keberhasilannya, tingkat 
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performa dan fungsionalitas aplikasi secara keseluruhan pada perangkat 

lunak tersebut. Dan jika terjadi error maka akan dilakukan pengujian 

ulang terhadap perangkat lunak tersebut hingga sampai pada tingkat 

layak digunakan. 

 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika pembahasan dari Penelitian Tugas Akhir ini direncanakan 

sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi, serta 

sistematika penulisan dari Penelitian  Tugas Akhir ini. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai konsep – konsep yang mendukung dan 

mendasari pelaksanaan tugas akhir ini meliputi tentang Kas, Arus Kas, 

Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK), HTML5, PHP, Java script, 

MySql. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem, dimana 

dilakukan analisis tentang Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 

no.2 tahun 2009 dengan menggunakan Aplikasi Arus Kas sehingga nantinya 

akan diimplementasikan kedalam perangkat lunak dan perancangan sistem 

yang akan dibuat. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menyajikan dan menjelaskan seluruh hasil implementasi 

perangkat lunak dari rancangan yang telah dibuat, serta hasil pengujian 

perangkat lunak. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran 

mengenai penelitian yang dilakukan pada Tugas Akhir. Dan juga saran untuk 

pengembangan, perbaikan serta penyempurnaan terhadap aplikasi yang telah 

dibuat. 

 

 


