BAB I
PENDAHULUAN

.{. Lrtar belekangmrselah
Padasaatperkernbangan
duniaymg sangatcepatmembutuhkan
informasi
yangdipelukan sdtinggadibunrtrkanadmyaglobatisasiantarasuatusistemyang
terpaduyang disesuaikandenganperkembangan
teknologiyang sernakinpesat
dan meningkatdari waktu kewaktu,sehinggasajianinformasihrus cepatdan
tepatharusditerimapemakaiinformasi.Teknologikomputeradalahsalahsatu
pilihan yang paling banyak diminati kuena meniliki kelebihandari pada
alternatif yang ada. Kelebihan yang paling utama ialah karena komputer
mempunyaikelebihanmurgolah data yang ada untuk diolah dan disajikan
sodemikianrupa hinggahasil akhir yarg dikeluarkanadalahsebuahinformasi
yangsesuaidengankeinginansipemakai.
Komputeradalahalat buatanmanusiayarg dibuat untr* moingankan
pekerjaat manusia.Padasaat ini komputermernegangperan penting karena
banyakdipakaidan hampirmeliputi s€rnuabidangyangada.Dalamperusahaan
ataupunsetiaporganisasiyang ada baik itu yarg bogerak dibidangjasa atau
mencarilabamenggunakan
sisteinkomputerisasi
dalammenjalankan
aktivitasnya
walauprm bentuknya masih ada yang tradisional sampai pada tingkr
perkembangan
komputersaatini yangmenggrrnakan
proccesorberkualitastingg
sehinggapemakaiurlebihcepatdantidaklambatdalamprosespengolahan
data.
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Semakinbesarpenrsahaan
atauorgmisasitersebutsistemyamgdipakai
harusjuga disesuaikan
jamandantidak
dangankeadaannya
agartidakketinggalan
kehilangankesernpatan
dalam prosespengambilankeputusanoldr pihak-pihak
yangmemegang
peranutamadidalaumya.
Mungkinitu salahsatulingkup khususpemakaidm penggrmainformasi
yang dikernukakan,tapi pada era globalisasiyang mulai meluas pemakai
informasibisa datarg darimanasaja.Apalaglsiste,lninformasiyang ada sudah
mulai dihubungkanantarasatudenganyanglainnya.penghubung
jaringanlwat
komputertersebutbemamaLAN (Local Area Networt) yaitu suatujaringan
pemakaidan pengolahinformasiyang dihubungkansatudenganymg lain yang
dikendalikanoleh sebuatrkomputerutama(sener) sehinggadata/inforrrasiyang
dibunrhkanbisadilihatdandiambiluntukprosesselanjutnya.
Sisteminformasiterutamayarg dibuttrhkaroldr porcri senrakinbanyak
dan sernakinluas, sehinggakebutuhan akan infomrasi bukan hanya untuk
kalangant€rtentutapi juga ditujukankepadas€rnuapihak yang saling terkait
denganpemakaiataupengguna
informasiterse,but.
universitaswidya Mandalamerupakan objek penetitianyang diambil
sebngarbahar pertimbanganpe,nulisbahwadalam sisteminformasiyang ada
masih kurang memadaikarenasetelahmengikuti perkembangan
jarnan yang
sudah menggunakar komputerisasi, Universitas widya Mandala masih
menggmakansistemmmual terutarnapadakemampuanuntuk morgolahdata
Hal ini t€rjadi padasub bagrandari universitasyaitu dalamBiro Adminisrasi
rmurn (BAU) padabagiankasir sistempenerimaankas terutamadalam hal

pembayanan
uarg kuliah ymg masihmernakaisistemmanual dimara infonnasi
keuanganyang disajikanmasih terlalu lambatdan merrbutuhkanwaktu yang
lama.
Didalam kampusuniversitaswidya MandalaMadiun banyakterdapat
mahasiswa
/ mahasiswiyurg terdiri dri banyakjurusanyangterbagrdi beberapa
fakultasyangterdiri dari:
TabelL
FAKULTAS
Ekonomi

JURUSAI\I
Akuntansi
Manajemen

TeknikIndustri

Teknikindusri

SastraInggrs

Sastrainggrs

FKIP

Matematika
Bimbingankonseling
BahasaIndonesia

Psikologi

Psikologi

MIPA

Biologi lingkungan

Dari data diatas dilihat dari banyahrya j

kemungkinanbatrwa mahasiswayang ada dalun satu universitasberjumlatr
ratusanorangbabkansampairibuanbila digabungpadatiap angkatannya.
Hal ini
membuatpetugnsyang m€nanganibagianpembayaran
uangkuliah ataubagian
kasirmengalamikerepotansebabdari sekiqrbanyakjumlah mahasiswaapabila

padasaat-saat
t€rt€ntusep€rtipadabdas akhir pembayaran
uangSpp ataupada
saat pengisial KRs dengrr waktu yang tobatas ini sangatlahsulit dan
membosankan
bila tidak didukungolehperalatanpendukunguntukmemperc€,pat
prosespelayanannya.

B. Pcmmusrn mrsalah
Dari laar belakangtersebutmakapeiulis melihatpennasalahan
yang
dihadapiolehpetugasbagranpembayaruruangkuliahadalahsebagaiberikut:
"Ba8nimanamerancang
suatusisteminformasipengolahan
datakeuangan
mahasiswakhususnyauntuk pembayaranuang kuliah denganmanggunakan
sisem komputerisasi
berbasiskan
dBASE (studykasuspadaBiro Administrasi
Urnumkhususnya
bagrankasir)".

C. BatrsanMasalah
l. Sistemini hanyauntuk prosedurpencatatan
penerimaan
kaspadalernbaga
UniversitasWidya MandalaMadiunkhususnyauntuk pe,lnbayaran
trang
kuliahmahasiswa
2. Aspek - asp€k lain yang berkaitandengm har ini tetapi tidak €rat
hubungannya
tidak dibahas
3- Semuaperangkukomputerbesertapendukungnya
yang adadidalamBiro
AdministrasiUmum(BAU) sudahada dm siapunnrkdigunakandanberisi
progamyangberbasiskan
dBASE.
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sudahadatenagaahli yang bisa mengoperasikan
dan mengoperasikan
dan monperbaiki progam komputeryurg sesuai denganskill dan
kunarrpuanyang ada apabiladalam p€ngoperasiannya
telah terjadi
kesalahan
programakibat humanenors daripemakaiprogram.
J.

Pe,makaiprogam khususnyap€tugaspadabagim kasir perlu dilatih
atau trainning untuk mengunakan
progam untuk menghindaridan
lwmonerrorspadaprograrn.
unnrk peinbayaranlain-lain diluar pembayaranmahasiswakhususnya
.4ng

kuliah tidak dimasukar dan untuk pernbayararmahasiswa

tmbatranyangmenoimadispensasi
tidak dimasukan.
7.

Datayangdiambiladalatrdataperiode2001-2002.

D. Tujuan dan Menfaat Penetitian
L

Tujuan daripenelitianini adalah:
Untuk mengetatrui dan merancang sistem penerimaan kas
khususryasisternpembayaran
uangkuliah mahasiswa
dari progran
lama yaitu sisternmanualdiubahmarjadi sisternkomputerisasi
yang secaraotomati.bisa mengolah data secara cepatdan tepat
denganmenggunakan
programdatabase(dBASE).
Selainitu juga penghunatanwaktu dan tenaga bisa dilakukan
kare,na denganmengunakanprogram komputerisasisernuanya
berjalandenganotomatis.
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c' Dapatmagurangi biaya- biaya lain yangtidakdipatukur se,perti
pembelianbuku-bukut€rtentusepertibuku laporan,bukupengisian
data laporan,dll.
Manfaatyangditoima oldr penulis
a- Yaitu bahwapeirulis bisa menerapkan
apayarg diterimadari teori
yangdidnpatdsri kuliahuntukditerapkarpadaaplikasisebenarnya
b. Penulisdapatmenambatr
ilmu lain dari luar untuk meningkatkan
pengetahuan
selainyangditerimadari bangkukulliah.
3.

Manfra bagilffnbagp
a Lembagadapatmaryajikaninformasibagr para pemakaiinformasi
dengancepatdatrtepatwal*u.
b. Dengan membuatprogram ini diharapkanbahwa penambahan
petugasbaru untuk me,rnbmtu menanganimasalatrini

tidak

diperlukankarenaapabila dibandingkandengmbiayapenambahan
progam komputerisasilebih muratr.Jadi efesiensi biava bisa
tercapai.
c. Dengan mecrggunakan
sistem jaringan ymg terhubungmaka
infonnasi yang ada bila diberikan dengan aman dan c€pat,
sedangkmdatayangadadryat ditransferkepadapemakaiinformasi
lain tojaga kerahasiaannya
kue,nadikuncidengnnkata sandi yang
hanyadimengertiolehorang-orang
t€rt€ntussjad. Prosespengolahan data bisa dipercepatsehingga waktu yang
dibunrtrkan
tidaklarna.

F. MetodePenulisan
l. RuangLingkup
Penelitian
ini menggunakan
metodestudykasus(casesructy)pada
lembagaUniversitas
widya MandalaMadiruryangobjeknyaboadadalam
subsistem
Biro Administrasi
umum(BAU) khususnya
bagianpembayaran
uangkuliahmahasiswa
atauyangbiasadisebutkasir.
2. JenisData
Jenisdatayangdibutuhkan
dalammerancang
sistemporerimaan
kas
untukpembayaran
uangkuliatrdenganmenggunakan
komputerisasipada
Universitas
WidyaMandalaMadiunadalah:
-

Datapembayaran
mahasiswa
WidyaMandala

-

Stnrkturorganisasi

-

Sistempanoimaankasumum

-

hosedurpencatatan
penoimaankas

-

Datamahasiswa

a. SumberData
l. Dataprimer
Yaitu data yang diperoldr berdasarkan
hasil observasipada objek
penelitian
yaituLembaga
UnivositasWidyaMandalaMadiun.
2. Datasekunder
Yaitu datayangdiperolehsecaratidak langsungdiluar informasiyang
diterimadaridalamobjekpenelitian.
b. Teknikpangumpulan
data

l. observasi.Yaitu teknik pengumpulan
daa denganmelakukansurv€y
langsungpadaobjek yurg diteliti setringgadatl yang diambil sesuai
dogan keadaan
yangada
2. Interview. Yaitu teknik pengumpulandata dengancara melalarkan
komunikasidenganormg-orangyang merriliki hubunganera dengan
objekyangditeliti.
3. Literatur.Yaitu teknik porgumpulandatadenganmembacabuku-buku
litenaturyangadabaik itu yangboasaldari dalammaupundiluarobjek.
Telmikanalisadata
Teknikanalisadatadari pembuatan
programini yaituprogramdata
base(dBase)yangdiambil dali,Miuosoft rhndowsdenganmenggunakan
program Microsoft Access97 atau Microsofi Access2000 ,Internet
Explorer, ditambahbeberapa
programtambatran
lain dansebuahprogam
jaringanberbasiskan
LAN (LocalArea Network\.

G. Kerangkr pemikiran
Kerangkaperrikiran yang diambil dalam penelitianini adalahsebagai
berikut:

Me,rnpelajari
strulftr organisasi
yangada

Meinpelajarisiste'msertaprosedurgambaran
tmtangprosespengolahan
dataymg ada

l0

kderangan:
l. Mempelajaristrukturorganisasi
yangada.
sruktur organisasisangat merrpengaruhisistem yang akan
diterapkansebabpeirgaruhprosespengambilan
keputusan
akanmembawa
dampaksecaramenycluruhdari sisteuryang ada di universitaswidya
Mandala terutama yang bohubungan secara langsung dengnn hal
keuanganhal ini dapatdicontotrkansepertipadapemberianbea-siswa
kepadamahasiswa.
2. Mempelajri t€ntangsistemsertaprosedwgmbaran tentangproses
pengolahan
datayangadaDsini penulis hanya merrpelajari sistem serta pros€durproses
pengolahandata yang ada padaBAU (Biro Adminisnasiumum) dan
yangadapadatiap-tiapjurusansecaraumum.
3. Pengrrmpulan
datadaninfomrasi.
Pengumpulandata dan informasi dilakukanberdasa*aninterview,
observasidan mempelajariliteraturyang berhubrmgan
dengrorinformasi
dandatayangadadalamuniversitas.
a. Merancangaliraninformasiyaitu merancmgsisterrkomputerisasi
padasistempernbayaran
uangkuliatrmahasiswa.
b. Menetapkandata yaitu memilih dan memilah data yang
berhubungan
langsung.
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l) Sumbodatadalamsisternpernbayaran
uangkuliatrmahasiswa.
2) Masukandatayaitu datayang telatr ada dimasukankedalam
rancangan
sistemyangtelatrdibuat.
3) Pwrosesan data yaitu data yang telah dimasukankedalam
sistem kemudian diolah secara otomatis oleh komputer
disesuaikan
danganjoris programaplikasinya.
4) Keluaranyaitu hasil akhir yang dapat dilihat lewat monitor
ataupunprinto.
c. Rancangan
outputyaitu rancangan
hasil akhir dari pembuatrrsistein
yangtelahdibuat.

H. SistcmatikaPenutisrn
Sisternatika
penulisannyasebagai
berikut:
BAB l: Dimara didalamnyatodapat penjelasantentanglatar belakang
masalah,perumusan
masalah,batasanmasalatr
tujuandsr manfaat
penelitian,asumsi-asumsi,
koangkapemikiran,m€fodepenelitian
dansistematika
penulisan.
BAB 2: Berisikanlandasanteori yaitu pengertiansistem,komputerisasi
(PDE), basis data (dBase), sistem penerimaankas, dan
pengendalian
intemdalamslA
BAB 3: Berisikangambaranumumlennbaga
universitaswidya Mandala
MadiurLlatar belakanglembaga,stnrktur organisasiny4sistem
penerimaan
kas danprosedtnpencatatan
nya.
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BAB 4: Analisa prosedurpencatatanpenerimaankas dan pembuatan
progam sisternpenerimaan
kas.
BAB 5: Berisikankesimpulandanmran.

