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ABSTRAK 

 

Wilayah RT.7 RW.4 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari 

Surabaya merupakan pemukiman yang berlokasi di wilayah Surabaya Timur. 

Pemerintah Kota Surabaya berusaha mengedepankan perkembangan teknologi 

untuk meningkatkan pelayanan masyarakat terutama dalam membantu 

meningkatkan tugas pemerintahan seperti pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat pada RT.7 RW.4 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari 

Surabaya. Salah satunya yaitu administrasi pencatatan keuangan kas warga RT.7 

RW.4  

Pada RT.7 RW.4 segala aktivitas seperti pencatatan kas masih belum 

terkomputerisasi yang dicatat pada buku besar lalu direkap di Microsoft Excel. 

Dalam pencatatan uang kas sering terjadi kesalahan perhitungan yang 

menyebabkan proses perhitungan uang kas tidak sesuai. Hal ini mengakibatkan 

warga sering bertanya mengenai uang kas saat rapat. Proses pendataan keuangan 

RT.7 RW.4 kerap memakan waktu dan tenaga. Pada laporan keuangan tiap 

minggu masih belum terstruktur mengakibatkan Ketua RT susah mengetahui data 

laporan keuangan pada RT.7 RW.4. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diciptakanlah manajemen 

keuangan RT yang baik dengan merancang sebuah Aplikasi Administrasi 

Pencatatan Kas Berbasis Website Pada RT.7 RW.4 Tambaksari Kota Surabaya. 

Aplikasi ini dibuat melalui beberapa tahapan yaitu, melakukan wawancara, 

observasi secara langsung, mengidentifikasi kebutuhan, perancangan aplikasi, dan 

mengimplementasikan aplikasi. Aplikasi ini sangat berguna membantu pelayanan 
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administrasi pencatatan kas warga untuk menyimpan semua laporan keuangan 

pada RT.7 RW.4 yang dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan bersama, 

serta melakukan pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran secara detail. 

Kata Kunci : Aplikasi Administrasi Pencatatan Kas, Website, RT 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tidak dapat kita pungkiri, bahwa pertumbuhan infrastruktur Teknologi 

Informasi Komunikasi (TIK) di suatu negara berpengaruh secara signifikan 

terhadap berbagai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di segala bidang 

termasuk diantaranya bidang pelayanan publik (Ardipandanto; Ardiyanti; 

Budiman; Sanur, 2015). Teknologi informasi menjadi alasan utama yang diminati 

masyarakat karena teknologi informasi merupakan salah satu tiang penopang 

keberhasilan dalam era globalisasi saat ini. Banyak perusahaan yang 

membutuhkan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan operasional 

perusahaan yang tidak bisa lepas dari pengelolahan manajemen, terutama dalam 

pengelolahan sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan hal yang sangat 

penting demi berlangsungnya kinerja perusahaan yang membantu menyimpan dan 

mengolah data transaksi juga membuat laporan keuangan secara otomatis. 

Wilayah RT.7 RW.4 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari 

Surabaya merupakan salah satu lokasi pemukiman teratur yang berada di wilayah 

Surabaya Timur. Secara Geografis, Kecamatan Tambaksari merupakan bagian 

dari Wilayah Surabaya Timur. Kecamatan Tambaksari memiliki luas wilayah 

kurang lebih 9,10 km yang terdiri dari beberapa Kelurahan yaitu Kelurahan Pacar 

Keling, Pacar Kembang, Ploso, Tambaksari, Rangkah, Gading. Berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (BPS) tahun 2018 bahwa rata-rata kepadatan 

penduduk di Kecamatan Tambaksari 32.850,79 jiwa, hal ini menunjukkan 



2 

 

 

 

Kecamatan Tambaksari termasuk dalam kategori wilayah dengan kepadatan 

penduduk tinggi (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2019). 

Salah satu kota yang telah mengembangkan layanan publik berbasis 

teknologi adalah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya berusaha memajukan 

pelayanan dengan mengedepankan perkembangan teknologi agar menjadi alat 

yang efektif untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (Anggini & Rachmawati, 

2016). Kondisi ini sekaligus memberikan peluang untuk mengembangkan dan 

memberdayakan potensi masyarakat. Khususnya, anak muda sebagai kelompok 

milenial yang sejak lahir atau sejak kecil sudah akrab dengan dunia digital bisa 

membantu mengembangkan teknologi pelayanan administrasi warga salah satunya 

yaitu pada RT.7 RW.4 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota 

Surabaya. 

Dimana pada RT.7 RW.4 segala aktivitas seperti pencatatan kas masih 

belum terkomputerisasi yang dicatat pada buku besar lalu direkap di Microsoft 

Excel. Dalam pencatatan uang kas sering terjadi kesalahan perhitungan yang 

menyebabkan proses perhitungan kas pendapatan serta pengeluaran tidak sesuai. 

Hal ini mengakibatkan masyarakat sering bertanya mengenai uang kas saat rapat 

diadakan. Proses pendataan keuangan RT.7 RW.4 kerap memakan waktu dan 

tenaga, serta pada laporan keuangan tiap minggunya masih belum terstruktur 

mengakibatkan Ketua RT susah mengetahui data laporan keuangan pada RT.7 

RW.4 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.  

Melihat permasalahan diatas untuk membangun manajemen keuangan 

RT yang baik, maka dari itu teknologi informasi (TI) sangat diperlukan untuk 

pelayanan administrasi pencatatan kas warga. Hal ini dilakukan agar dapat 
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menyimpan semua laporan keuangan pada RT.7 RW.4 yang nantinya dapat 

dipertanggungjawabkan demi kepentingan bersama. Selain itu melakukan 

pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran secara detail. Dengan alasan 

tersebut maka penulis mengangkat judul sebuah penelitian yaitu “Rancang 

Bangun Aplikasi Administrasi Pencatatan Kas Berbasis Website Pada RT.7 RW.4 

Tambaksari Kota Surabaya". 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam Kerja 

Praktik ini yaitu "Bagaimana Merancang Bangun Aplikasi Administrasi 

Pencatatan Kas Berbasis Website Pada RT.7 RW.4 Tambaksari Kota Surabaya?". 

 

1.3 Batasan Masalah 

Supaya permasalahan tidak menyimpang dari tujuan maka penulis 

membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas, batasan masalahnya yaitu : 

1. Sistem aplikasi administrasi pencatatan kas baik pendapatan dan 

pengeluaran kas berbasis Website dibuat untuk RT.7 RW.4 Tambaksari 

Kota Surabaya. 

2. Penelitian ini hanya membahas aplikasi pencatatan kas dan laporan 

pencatatan kas berbasis website. 

 

1.4 Tujuan  

Menghasilkan sebuah sistem aplikasi administrasi pencatatan kas 

pendapatan dan pengeluaran berbasis website agar dapat membantu dalam 

mengelola keuangan pada RT.7 RW.4 Tambaksari Kota Surabaya 
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1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya pembuatan aplikasi 

pencatatan kas  ini yaitu: 

1. Mempermudah pengguna dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran yang 

diinginkan karena bisa diakses dimana saja dan kapan saja (dengan syarat 

memiliki koneksi internet dan browser) 

2. Membantu menyajikan laporan kas pemasukan dan pengeluaran dengan 

cepat dan otomatis tiap bulannya 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

2.1 Gambaran Profil RT.7 RW.4 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT.7 RW.4 diperoleh 

informasi bahwa untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan 

masyarakat Kota Surabaya yang berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan 

serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, 

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, RT.7 RW.4 memiliki progam 

unggulan “Mewujudkan Kampung Ambengan Batu DKA BAKRI” yang tidak 

semua RT menerapkannya pada lingkungannya. 

Pada masa bakti pengurusan RT.7 RW.4 Kelurahan Tambaksari 

Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya sekarang ini dipimpin oleh Soegeng 

Harijono sebagai Ketua RT dan Asrul Sani sebagai Wakil Ketua. Selain itu untuk 

kepengurusan kebutuhan pelayanan masyarakat Ketua dan Wakil Ketua RT 

dibantu oleh sekertaris, bendahara, maintenance, sarana prasarana, agar struktur 

dalam organisasi RT.7 RW.4 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota 

Surabaya dapat melayani kepentingan masyarakat dan menerima aspirasi 

masyarakat dengan baik. 
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2.2 Logo RT.7 RW.4 

Logo RT.7 RW.4 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota 

Surabaya adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.1 Logo RT.7 RW.4 

Sumber: 

 (Harijono, Logo RT.7 RW.4 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota 

Surabaya, 2021) 

 

2.3 Visi dan Misi RT.7 RW.4  

 

2.3.1 Visi 

Untuk mewujudkan suatu sasaran yang akan dicapai dalam 

melaksanakan program dan kegiatan, maka telah dibuat Visi Kampung yaitu 

”Mewujudkan Kampung Ambengan Batu DKA “BAKRI Bersih, Aman, Kompak, 

Religius, dan Inovatif”. 

 

2.3.2 Misi 

Untuk mewujudkan suatu sasaran yang akan dicapai dalam 

melaksanakan program dan kegiatan, maka telah dibuat Visi Kampung yaitu 

”Mewujudkan Kampung Ambengan Batu DKA BAKRI Bersih, Aman, Kompak, 

Religius, dan Inovatif”. Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi Kebijakan 
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Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Kampung Ambengan Batu DKA 

sebagai berikut : 

a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT. 

b. Mewujudkan profesionalisme dan penataan pemerintahan kampung yang 

efektif dan efisien. 

c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam kehidupan 

masyarakat. 

d. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dibidang kesehatan, 

ekonomi, dan pendidikan. 

e. Mewujudkan kebersihan, keamanan dan ketertiban masyarakat. 

f. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membangun kampung melalui 

seluruh lembaga masyarakat. 

g. Melestarikan adat istiadat dan seni budaya. 

  



8 

 

 

 

2.4 Struktur Organisasi RT.7 RW.4 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi RT.7 RW.4 

Sumber:  

(Harijono, Struktur Organisasi RT.7 RW.4 Kelurahan Tambaksari Kecamatan 

Tambaksari Kota Surabaya, 2021) 

 

Keterangan tugas dan fungsi pengurus dari RT.7 RW.4 Kelurahan 

Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya: 

a. Ketua RT 

Tugas dan Fungsi : 

1. Memberikan layanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

2. Memelihara kerukunan masyarakat setempat. 

3. Menjembatani hubungan warga dengan Pemerintah Daerah. 

4. Membantu menyelesaikan masalah-masalah publik di area setempat. 

5. Mengkoordinasi dan memberikan komando ke jajaran pengurus RT lain. 



9 

 

 

 

6. Mengevaluasi kinerja pengurus RT lain. 

7. Merumuskan dan memberikan sanksi kepada warga berdasarkan 

musyawarah dengan masyarakat setempat. 

b. Wakil Ketua 

Tugas dan Fungsi: 

1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ketua. 

2. Pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua. 

3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan. 

c. Sekretaris 

Tugas dan Fungsi: 

1. Bertanggung jawab atas dokumentasi kegiatan RT. 

2. Memastikan kelancaran dan transparasi program kegiatan RT. 

3. Membantu kelancaran program RT. 

d. Bendahara 

Tugas dan Fungsi: 

1. Mengelola, mengatur, dan membuat laporan keuangan RT. 

2. Merencanakan, membuat, dan mengkoordinasikan program RT dan 

kebijakannya terkait pengelolaan keuangan. 

3. Meminta setoran dan bertanggung jawab atas iuran tersebut. 

e. Maintenance 

Tugas dan Fungsi: 

1. Mengkordinir Pelaksanaan kerja bakti massal yang melibatkan peran 

warga. Dilaksanakan tiap dua bulan sekali sasaran atau tempat yaitu 
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halaman rumah warga, bak sampah, gorong-gorong, taman dan 

selokan/kali, sekaligus sebagai ajang silaturahmi. 

2. Melaksanaan pengecatan bak sampah dilaksanakan tiap tahun sekali 

penyeragaman warna bak sampah dengan swadaya masyarakat 

diupayakan adanya subsidi RT berupa cat dan kuas. 

3. Pelaksanaan Pembangunan dan pengecatan portal dan gapura 

dilaksanakan setahun sekali pada awal bulan Agustus penyeragaman 

warna gapura. 

4. Sosialisasi peraturan warga untuk penerangan lampu jalan, taman/teras, 

depan setiap malam menghimbau sebaiknya menghidupkannya di malam 

hari, terutama jika penghuni meninggalkan rumah untuk jangka waktu 

yang lama. 

f. Sarana Prasarana 

Tugas dan Fungsi: 

1. Melaksanakan Perencanaan dan kegiatan untuk membantu usaha-usaha 

di bidang pembangunan fisik, perbaikan fasilitan warga dan peningkatan 

sarana keperluan warga. 
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2.5 Lokasi RT.7 RW.4 

Lokasi RT.7 RW.4 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota 

Surabaya adalah sebagai berikut : 

a. Nama Ketua RT  : Soegeng Harijono 

b. Alamat Ketua RT : Jalan Ambengan Batu DKA No.11 Kelurahan 

Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya 

c. Telepon   : 081357026681 

d. Peta Lokasi  :  

 

Gambar 2.3 Peta Lokasi RT.7 RW.4 

Sumber: (Google, 2021) 
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2.6 Sistem Administrasi RT.7 RW.4  

Pada RT.7 RW.4 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Kota 

Surabaya. Dimana pada RT.7 RW.4 seluruh kegiatan administrasi warga seperti 

pencatatan kas warga masih dilakukan menggunakan sistem yang belum 

terkomputerisasi dan masih dicatat pada buku besar kemudian direkap di 

Microsoft Excel, dalam pencatatan uang kas tersebut sering terjadi kesalahan 

perhitungan yang mengakibatkan proses perhitungan kas pemasukan dan 

pengeluaran tidak sesuai, pendataan keuangan RT.7 RW.4 yang banyak akan 

memakan waktu dan tenaga yang lama, dan pada laporan keuangan setiap 

minggunya masih belum terstruktur dengan pasti yang mengakibatkan pimpinan 

sulit mengetahui informasi laporan keuangan pada RT.7 RW.4 Kelurahan 

Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya 
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Definisi Rancang Bangun 

Rancang Bangun menurut Sari (2017) merupakan suatu metode 

menganalisis kebutuhan fungsional dalam pembentukan dari sebuah system guna 

membentuk system yang baru dimana sistem tersebut dapat menggantikan atau 

membenahi sistem yang sedang berjalan waktu ini baik seluruhnya ataupun hanya 

sebagian dari sistem yang telah ada 

Menurut Hasyim, Hidayah & Lutisuro (2014) rancang bangun adalah 

penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa 

elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh serta berfungsi dengan 

baik. Rancang bangun juga merupakan aktivitas menerjemahkan hasil analisa 

pada bentuk paket perangkat lunak kemudian menciptakan sistem tersebut atau 

memperbaiki sistem yang telah ada. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rancang bangun adalah 

proses perencanaan yang menggambarkan urutan kegiatan (sistematika) mengenai 

suatu program atau aplikasi. Rancang bangun juga berkaitan dengan perancangan 

sistem dimana rancang bangun sebagai penerjemah hasil analisa yang dibentuk ke 

dalam suatu software yang berguna untuk menciptakan sistem atau memperbaiki 

sistem. 
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3.2 Definisi Sistem Informasi 

Menurut Firman & Wowor (2016) Sistem informasi merupakan 

kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras (hardware), perangkat lunak 

(software), jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, 

mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Adapun 

pengertian lain sistem informasi menurut adalah suatu sistem di dalam suatu 

organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan data transaksi harian, 

mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi 

serta menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 

Sistem informasi menurut Nurmi (2015) adalah suatu aplikasi yang 

tersusun secara prosedur, terorganisir dan sistematis, pada saat dijalankan akan 

menghasilkan suatu informasi yang berguna dan bermanfaat bagi organisasi dalam 

mengelola organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem informasi 

merupakan salah satu alat bantu yang berguna bagi manajemen untuk mengolah 

data organisasi dengan kapasitas yang cukup besar. Keunggulan dari sistem 

informasi ini adalah kecepatan dan ketepatan dalam pengolahan data dengan 

kapasitas yang cukup besar, dan kemudahan serta kecepatan dalam pencarian data 

pada tumpukan data yang cukup besar. 

 

3.3 Definisi Website 

Website (Situs Web) menurut Hendrianto (2014) dalam buku Ahmadi 

merupakan kumpulan dari halaman-halaman web yang berhubungan dengan file - 

file lain yang terkait. Dalam sebuah website terdapat suatu halaman yang dikenal 

dengan sebutan home page. Home page adalah sebuah halaman yang pertama kali 
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dilihat ketika seseorang mengunjungi website. Dari home page, pengujung dapat 

mengklik hyperlink untuk pindah kehalaman lain pada website tersebut 

Menurut Sholikhin & Riasti (2013) www atau world wide web atau web 

saja merupakan sebuah sistem yang saling terkait dalam sebuah dokumen yang 

berformat hypertext yang berisi beragam informasi, baik tulisan, gambar, suara, 

video, dan informasi multimedia lainnya dan dapat diakses melalui sebuah 

perangkat yang disebut web browser. Untuk menerjemahkan dokumen dalam 

bentuk hypertext ke dalam bentuk dokumen yang bisa dipahami, maka web 

browser melalui web client akan membaca halaman web yang tersimpan di sebuah 

web server melalui protocol yang biasa disebut HTTP atau Hypertext Transfer 

Protocol. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi web 

adalah Sebagai suatu kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan berbagai 

macam informasi untuk tampilan awal sebuah website yang dapat diakses melalui 

halaman utama (homepage) menggunakan browser dengan menuliskan URL yang 

tepat. Di dalam sebuah homepage, juga memuat beberapa halaman web turunan 

yang saling terhubung. 

 

3.4 PHP (Hypertext Proprocessor) 

Menurut Anhar, ST dalam jurnal Heldiansyah, Indera, AO, Shadiq 

(2015) PHP singkatan dari Personal Hypertext Preprocessor yaitu bahasa 

pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP merupakan script 

yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server. PHP adalah script yang 

digunakan untuk membuat halaman website yang dinamis. Dinamis berarti 

halaman yang akan ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta oleh client. 

Mekanisme ini menyebabkan informasi yang diterima client selalu yang terbaru. 
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Semua script PHP dieksekusi pada server dimana script tersebut dijalankan. PHP 

pertama kali di kembangkan pada tahun 1995 oleh Rasmus Lerdorf, namun 

sekarang di ambil oleh oleh The PHP Group. Pada awalnya PHP adalah singkatan 

dari Personal Home Page, namun dalam perkembangannya, di ubah menjadi 

PHP: Hypertext Preprocessor, sebuah kepanjangan rekursif 

Sebaliknya Putri, Rifnaldi & Surmayanti (2019) mengemukakan kalau 

Hypertext Preprocessor (PHP) adalah bahasa script yang dapat ditanamkan atau 

disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk memrogram situs web 

dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS. Beberapa 

kelebihan PHP dari bahasa pemrograman web, antara lain:  

1. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak 

melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaanya.  

2. Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana- mana dari 

mulai apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan konfigurasi yang relatif 

mudah.  

3. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis-milis dan 

developer yang siap membantu dalam pengembangan.  

4. Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah 

karena memiliki referensi yang banyak.PHP adalah bahasa open source 

yang dapat digunakan di berbagai mesin (Linux, Unix, Macintosh, Windows) 

dan dapat dijalankan secara runtime melalui console serta juga dapat 

menjalankan perintah-perintah system. 
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3.5 Administrasi 

Administrasi menurut Marliani (2018) mempunyai pengertian dalam arti 

sempit dan arti yang luas. Dalam arti sempit administrasi seringkali diartikan 

dengan kegiatan ketatausahaan. Tata usaha pada hakikatnya ialah pekerjaan 

pengendalian berita. Tata usaha juga sering diartikan sebagai kegiatan yang 

berkaitan menggunakan tulis menulis/mencatat, menggandakan, menyimpan, atau 

yang dikenal dengan clerical work. Administrasi dalam arti luas diartikan menjadi 

kerjasama. Kata administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang 

dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang 

diinginkan. 

Menurut Sulasmoro & Aprianti (2016) administrasi merupakan kegiatan 

penyusunan serta pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan 

untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali 

secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Administrasi 

berfungsi sebagai perencanaan yang artinya bahwa dalam menyusun perencanaan 

memerlukan kegiatan administrasi, misalnya pengumpulan data, pengolahan data, 

penyusunan perencanaan. 

Selain itu, administrasi tentu memiliki fungsi penting dalam kehidupan 

sebuah organisasi bahkan negara. Adapun fungsi administrasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Planning, adalah adminiatrasi sebagai penyusun perencanaan memerlukan 

kegiatan administrasi, seperti pengumpilan data, pengolahan data, 

penyusunan perencanaan. 
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2. Organizing, aktivas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja 

antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai 

tujuan-tujuan yang telah di tetapkan. 

3. Staffing, misalnya dalam sebuah perusahaan, dibutuhkan tenaga kerja. Maka 

adninistrasi adalah salahdatu prosedur manajemen yang menyusun 

personalia dalam perusahaan tersebut. 

4. Directing, berhubungan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, 

untuk tugas yang dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju dari 

yang telah di terapkan semula 

5. Coordinating, adalah sebagian dari fungsi manajemen untuk melakukan 

sejumlah kegiatan agar berjalan baik dengan menghindari terjadinya 

kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan yang dilakukan dengan 

menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan 

sehingga ada kerja sama yang terarah dalam usaha untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

6. Reporting adalah menejemen yang berada pada penyampaian perkembangan 

atau hasil dari kegiatan dengan pemberian keterangan dari tugas dan fungsi 

para pejabat yang lebih tinggi baik lisan maupun tulisan sehingga dalam 

menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas 

orang yang memberi laporan. 

7. Budgeting adalah suatu kegiatan yang mengelola dan perencanaan yang 

berkelanjutan mengenai keuangan atau anggaran. 
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3.6 Kas 

Menurut Maknunah (2015) Kas adalah salah satu unsur aktiva yang 

paling penting karena merupakan alat pertukaran atau pembayaran yang siap dan 

bebas digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Hampir 

setiap transaksi perusahaan dengan pihak luar menggunakan kas. Oleh karena itu, 

kas mempunyai sifat mudah dipindahtangankan dan tidak dapat dibuktikan 

pemiliknya maka uang kas yang keluar akan mudah disalahgunakan. Melihat 

kondisi kas yang demikian beresiko maka setiap perusahaan harus punya sistem 

dan prosedur penerimaan dan pengeluaran yang baik, dimana manajemen 

bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran kas. Kas meliputi uang tunai 

dan instrumen atau alat - alat pembayaran yang diterima oleh umum, baik yang 

ada didalam perusahaan maupun yang disimpan dibank(uang tunai kertas dan 

logam, cek, wesel cek, rekening bank yang berbentuk tabungan dan giro)  

Kas Menurut Effendi (2015) merupakan sesuatu yang dapat digunakan 

dalam melakukan sebuah pembayaran. Kas juga dapat berupa rekening giro 

dibank dan uang kas yang ada diperusahaan. Bisanya untuk uang kas yang ada 

diperusahaan dapat membentuk kas kecil (Petty cash) 

 

3.7 System Development Life Cycle (SDLC) 

Metode System Development Life Cycle (SDLC) atau siklus hidup 

pengembangan sistem dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak 

menurut Wahid (2020) adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta 

model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem 

tersebut. SDLC juga merupakan pola untuk mengembangkan sistem perangkat 

lunak yang dterdiri dari tahapan perencanaan (planning), analisis (analyst), desain 
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(design), implementasi (implementation), uji coba (testing) dan pengelolaan 

(maintenance). Menurut Dwanoko (2016) SDLC adalah tahapan-tahapan 

pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun 

sistem informasi 

 

 

Gambar 3.1 System Development Life Cycle (SDLC) 

Sumber: (Billah, 2019) 

 

Berikut adalah tahapan System Development Life Cycle (SDLC) sebagai berikut: 

1. Tahap Analisa Kebutuhan, tahap analisis dilakukan untuk mengumpulkan 

data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada tahap ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi mengenai harapan dari pengguna sistem atau aplikasi 

yang akan dikembangkan.  

2. Tahap Desain Sistem, tahap desain dilakukan untuk membuat simulasi 

rancangan yang siap untuk diimplementasikan. Pada tahap ini akan dibuat 

rancangan sistem seperti arsitektur sistem.  

3. Tahap Kontruksi Kode Program, tahap pengkodean dilakukan 

pengembangan sistem informasi menggunakan bahasa pemrograman 

tertentu.  
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4. Tahap Pengujian Program, setelah pengkodean selesai maka dilakukan 

tahap pengujian terhadap sistem yang sudah dikembangkan sehingga 

nantinya dapat mengetahui hasil dari kebutuhan fungsional sistem yang 

disusun kemudian dicocokan dengan hasil implementasi  

5. Tahap Penerapan Program, setelah dilakukan pengetesan dirasakan sudah 

berhasil maka sistem informasi diterapkan pada pengguna untuk digunakan 
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BAB IV  

DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam perancangan pembuatan sistem 

administrasi pencatatan kas berbasis website pada RT.7 RW.4 Kelurahan 

Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yaitu dengan System 

Development Life Cycle (SDLC). Dalam permasalahan yang ada di RT.7 RW.4 

Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya ini terdapat pada 

pencatatan kas yang masih belum terkomputerisasi dan sering terjadi kesalahan 

perhitungan pemasukan dan pengeluaran kas. Untuk mengatasi masalah tersebut, 

maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : 

 

4.1 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Tujuan melakukan tahap analisis kebutuhan yang digunakan yaitu 

mengenai bagaimana cara membuat sebuah aplikasi administrasi pencatatan kas 

RT.7 RW.4 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Maka 

dari itu berikut beberapa proses yang dilakukan untuk menganalisis suatu 

permasalahan di RT.7 RW.4 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota 

Surabaya yaitu : 

 

4.1.1 Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dengan narasumber Ketua RT dan 

Bendahara RT.7 RW.4 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota 

Surabaya untuk memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat sebagai 

kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dibangun nanti. Dalam hasil 
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wawancara tersebut diperolehkan kumpulan informasi berupa proses pendataan 

keuangan kas yang dicatat dalam buku besar RT.7 RW.4 Kelurahan Tambaksari 

Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. 

 

4.1.2 Observasi 

Pada observasi ini pengumpulan data dan informasi yang diperoleh 

dengan cara langsung, penulis melakukan pengamatan proses pencatatan 

pemasukan dan pengeluaran keuangan kas RT.7 RW.4 Kelurahan Tambaksari 

Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Hasil dari observasi ini nantinya 

bertujuan untuk membantu dalam perancangan sistem aplikasi. 

 

4.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

Pada saat pembuatan sistem administrasi pencatatan kas berbasis website 

pada RT.7 RW.4 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, 

terlebih dahulu tahapan yang akan dilakukan adalah analisis pembuatan sistem 

yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu identifikasi proses bisnis dan identifikasi 

pengguna. Berikut ini adalah analisis yang akan diperlukan dalam pembuatan 

sistem administrasi pencatatan kas berbasis website pada RT.7 RW.4 Kelurahan 

Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. 

 

4.2.1 Identifikasi Proses Bisnis 

Dalam kegiatan rutin RT tiap bulanannya bendahara RT melakukan 

proses penarikan iuran kas warga dengan cara mendatangi setiap rumah warga 

diwilayah RT.7 RW.4 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota 

Surabaya. Kegiatan ini dilakukan demi terwujudnya tertib lingkungan di wilayah 

RT.7 RW.4 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Untuk 
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nominal transaksi iuran warga, sebelumnya telah disepakati dalam agenda 

musyawarah rapat RT setiap bulannya. Sumber pendapatan dalam iuran kas 

digunakan dalam rangka membantu progam kerja pelayanan pemerintahan, 

perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta operasional 

kegiatan sosial yang diadakan oleh RT.7 RW.4 Kelurahan Tambaksari Kecamatan 

Tambaksari Kota Surabaya.  

Setelah melakukan penarikan iuran kas kepada warga, bendahara 

melakukan pencatatan dalam kartu iuran bulanan yang dimiliki warga dan 

kemudian dicatat dalam buku besar. Kemudian pencatatan transaksi keuangan 

warga direkap kedalam Microsoft Excel untuk dilakukan proses perhitungan 

pemasukan dan pengeluaran kas. Kadang dalam proses perhitungan ini kerap 

terjadi kesalahan sehingga data keuangan pemasukan dan pengeluaran sering tidak 

sesuai. Setelah bendahara melakukan rekap pemasukan dan pengeluaran kas, 

maka bendahara membuat dokumen rekap laporan tiap bulannya yang kemudian 

diserahkan kepada pimpinan. Jika terjadi kesalahan dalam proses pencatatan kas 

maka seringkali dokumen rekap laporan tersebut tidak dapat terselesaikan tepat 

waktu. 

 

4.2.2 Document Flow 

Document Flow Diagram merupakan hasil dari analisa sistem yang 

dilakukan secara manual atau belum terkomputerisasi yang digambarkan dalam 

simbol-simbol sistem. Document Flow pada gambar 4.1 menggambarkan alur 

administrasi pencatatan kas yang masih dilakukan dengan manual yaitu bendahara 

melakukan penarikan kas dengan cara mendatangi warga, lalu warga membayar 

iuaran kas ke bendahara, kemudian pencatatan kas menggunakan pembukuan lalu 
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direkap kedalam Microsoft Excel hingga menjadi laporan pemasukan dan 

pengeluaran kas bulanan. Setelah itu laporan tersebut diserahkan kepada Ketua 

RT.07 

 

 

Gambar 4.1 Document Flow 

4.2.3 Identifikasi Pengguna 

Setelah dengan adanya hasil wawancara dan observasi pada RT.7 RW.4 

Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, maka terdapat 

beberapa pengguna yang terlibat dari perancangan sistem aplikasi yang akan 

dibuat yaitu :  
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1. Admin (Bendahara RT) 

2. Ketua RT (Hanya bisa berlaku seperti warga karena Ketua RT cuma 

melihat, menerima laporan kas setiap bulannya dan menandatangani laporan 

kas) 

3. Warga 

 

4.3 Analisis Perancangan Sistem 

Dalam pembuatan sistem administrasi pencatatan kas berbasis website 

pada RT.7 RW.4 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, 

dilakukan tahap awal perancangan sistem. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam 

perancangan sistem administrasi pencatatan kas berbasis website pada RT.7 RW.4 

Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang dilakukan 

adalah pembuatan. 

  

4.3.1 Kebutuhan Fungsional 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan beberapa 

kebutuhan fungsional untuk sistem yang akan dibuat dan diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan, berikut hasil dari kebutuhan fungsional : 

 

Tabel 4.1 Kebutuhan Fungsional 

Pengguna Kebutuhan Fungsional 

Admin (Bendahara) 1. Sistem memiliki fitur untuk input, 

update, delete transaksi pemasukan 

kas 

2. Sistem memiliki fitur untuk input, 
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update, delete transaksi 

pengeluaran kas 

3. Sistem dapat menampilkan grafik 

jumlah uang pemasukan dan uang 

pengeluaran 

4. Sistem dapat menampilkan saldo 

bulanan secara otomatis 

5. Sistem dapat mencetak hasil 

laporan keuangan bulanan  

Warga/Ketua RT 1. Dapat melihat laporan keuangan 

kas setiap bulan 

 

4.3.2 Kebutuhan Non-Fungsional 

 

Tabel 4.2 Kebutuhan Non-Fungsional 

Kebutuhan Non-Fungsional 

1. Memiliki tampilan website yang sederhana 

2. Sistem bisa diakses melalui browser (dengan syarat memiliki koneksi internet 

dan komputer) 

3. Sistem dapat menyajikan laporan kas pemasukan dan pengeluaran dengan 

cepat dan otomatis tiap bulannya 
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4.3.3 System Flow Diagram 

System Flow Diagram merupakan diagram yang menunjukan flow 

pekerjaan secara keseluruhan dari sebuah sistem dan mendeskripsikan urutan dan 

detail dari setiap prosedur dan proses yang ada di dalam sistem tersebut. Pada 

System Flow Diagram administrasi pencatatan kas RT Bendahara (admin) harus 

login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Kemudian 

Bendahara (admin) dapat memilih menu pada dashboard yaitu pemasukan, 

pengeluaran, dan laporan keuangan kas. Pada bagian saldo Bendahara hanya dapat 

melihat saldo kas. Sedangkan untuk menu pemasukan dan pengeluaran kas 

Bendahara dapat menambah, edit, hapus  pemasukan dan pengeluaran kas. Pada 

menu laporan bendahara dapat melakukan cetak laporan keuangan kas yang 

nantinya diserahkan ke Warga/Ketua RT. 
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Gambar 4.2 System Flow Diagram 

4.3.4 Context Diagram 

Pada Gambar 4.3 Context Diagram menjelaskan alur data aplikasi 

administrasi pencatatan kas RT. Didalam aplikasi tersebut melibatkan dua entitas 

yaitu bendahara dan warga. Bendahara dapat menginputkan data pemasukan dan 

data pengeluaran ke dalam aplikasi administrasi pencatatan kas RT. Kemudian 

aplikasi administrasi pencatatan kas RT memproses data yang telah di-inputkan 

dan menghasilkan saldo serta laporan bulanan yang akan diterima oleh bendahara. 
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Untuk warga juga dapat menerima hasil proses yang dilakukan oleh aplikasi 

administrasi pencatatan kas RT yaitu berupa data transaksi dan laporan bulanan. 

 

 

Gambar 4.3 Context Diagram 

4.3.5 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) merupakan langkah atau metode-metode 

yang digunakan untuk membuat proses bisnis perancangan sistem yang telah ada 

atau sistem baru yang akan dikembangkan. Berikut hasil Data Flow Diagram 

(DFD) Level 0 pada aplikasi administrasi pencatatan kas RT dapat dilihat pada 

gambar 4.4 dibawah ini. 

a. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 
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Gambar 4.4 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

b. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses 1 

Pada Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses 1 Bendahara 

menginputkan data pemasukan, data pengeluaran dan data saldo ke (CRUD) 

Transaksi. Kemudian proses (CRUD) Transaksi memiliki relasi yaitu data 

pemasukan, data pengeluaran, data saldo, dan data pengguna yang disimpan 

ke data store. Setelah data disimpan lalu diupdate saldo otomatis, update saldo 

masuk ke dalam entitas Bendahara. Kemudian Bendahara melaporkan kas 

bulanan kepada Warga/RT. 

 



32 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses 1 

4.3.6 Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model (CDM) merupakan gambaran yang berisikan 

tentang struktur basis data yang terdiri dari hubungan, entitas, dan batasannya. 

Dibawah ini merupakan tabel-tabel yang berada didalam Conceptual Data Model 

(CDM).  
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Gambar 4.6 Conceptual Data Model (CDM) 

4.3.7 Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model (PDM) merupakan gambaran secara detail basis 

data dalam bentuk fisik. Perancangan Physical Data Model (PDM) 

memperlihatkan struktur penyimpanan data yang benar pada basis data yang 

digunakan sesungguhnya. Berikut hasil gambar Physical Data Model (PDM) yang 

sudah degenerate. 

 

 

Gambar 4.7 Physical Data Model (PDM) 
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4.3.8 Diagram Berjenjang 

Diagram berjenjang merupakan sebuah alat perancangan sistem yang 

digunakan untuk menggambarkan seluruh proses dan fungsi yang berada pada 

sistem secara berjenjang. Pada gambar 4.8 merupakan diagram berjenjang dari 

aplikasi administrasi pencatatan kas RT. 

 

 

Gambar 4.8 Diagram berjenjang 

4.3.9 Desain Struktur Database 

Desain struktur database digunakan 

a. Tabel tb_pengguna 

Primary Key : id_pengguna 

Foreign Key : id_warga 

Fungsi  : Menyimpan Data Admin dan Data User  
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Tabel 4.3 tb_pengguna 

No Column Type Length Constrain 

1 id_pengguna int 11 Primary Key 

2 id_anggota int 11 Foreign Key 

3 nama_pengguna varchar 20  

4 username varchar 20  

5 password varchar 20  

6 level enum   

  

b. Tabel tb_pemasukan 

Primary Key : id_pemasukan 

Foreign Key : id_pengguna, id_uang_kas 

Fungsi  : Menyimpan data pemasukan 

 

Tabel 4.4 tb_pemasukan 

No Column Type Length Constrain 

1 id_pemasukan int 11 Primary Key 

2 id_pengguna int 11 Foreign Key 

3 id_uang_kas int 11 Foreign Key 

4 jumlah  int 11  

5 keterangan text   

6 tanggal date   

7 sumber varchar 50  

 

c. Tabel tb_pengeluaran 

Primary Key : id_pengeluaran 

Foreign Key : id_pengguna, id_uang_kas 
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Fungsi  : Menyimpan data pengeluaran 

 

Tabel 4.5 tb_pengeluaran 

No Column Type Length Constrain 

1 id_pengeluaran int 11 Primary Key 

2 id_pengguna int 11 Foreign Key 

3 id_uang_kas int 11 Foreign Key 

4 jumlah int 11  

5 keterangan text   

6 tanggal date   

7 sumber varchar 50  

 

d. Tabel tb_uang_kas 

Primary Key : id_uang_kas 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data uang kas 

 

Tabel 4.6 tb_uang_kas 

No Column Type Length Constrain 

1 id_uang_kas int 11 Primary Key 

2 saldo int 11  

3 last_update date   
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4.4 Implementasi Sistem 

 

4.4.1 Halaman Login 

Berikut pada gambar 4.9 adalah tampilan Halaman Login yang 

digunakan Admin (Bendahara) untuk mengakses aplikasi SIRUTE (Sistem 

Informasi Rukun Tetangga). Pengguna harus mengisikan Username dan 

Password dengan benar yang sudah sesuai terdaftar pada database pengguna. 

 

 

Gambar 4.9 Halaman Login 

4.4.2 Halaman Dashboard 

Halaman ini merupakan tampilan bagian Dashboard SIRUTE (Sistem 

Informasi Rukun Tetangga) setelah melakukan aktivitas Login. Pada halaman 

dashboard ini berisikan empat menu diantaranya yaitu Menu Dashboard, Menu 

Keuangan, Menu Laporan, dan Menu Logout. Didalam menu Dashboard dapat 

menampilkan informasi saldo kas serta grafik total pemasukan dan pengeluaran 

kas. Tampilan Halaman Dashboard ini dapat dilihat pada gambar 4.10 
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Gambar 4.10 Halaman Dashboard 

4.4.3 Halaman Pemasukan Kas 

Pada gambar 4.11 adalah halaman untuk menampilkan riwayat pemasukan 

kas RT. Kemudian pada halaman ini Admin (Bendahara) dapat melihat daftar 

pemasukan kas setiap bulannya, serta dapat melakukan aktivitas seperti 

menambahkan pemasukan kas, mengubah pemasukan kas, dan menghapus 

pemasukan kas. Berikut tampilan halaman pemasukan kas.  

 

 

Gambar 4.11 Halaman Pemasukan Kas 
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4.4.4 Halaman Tambah Pemasukan Kas 

Halaman ini merupakan tampilan tambah data pemasukan kas. Pada 

halaman ini, Admin (Bendahara) dapat menambahkan pemasukan kas baru jika 

ada transaksi pemasukan kas baru. Pada form tersebut terdapat Jumlah, 

Keterangan, Tanggal yang di-input oleh Admin (Bendahara). Halaman tambah 

data pemasukan kas terlihat pada gambar 4.12 

 

 

 

Gambar 4.12 Halaman Tambah Data Pemasukan Kas 
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4.4.5 Halaman Ubah Pemasukan Kas 

Pada gambar 4.13 merupakan halaman ubah data pemasukan kas. 

Halaman ini yang digunakan Admin (Bendahara) untuk mengubah data 

pemasukan kas jika terjadi perubahan data sewaktu-waktu atau terjadi kesalahan 

input pemasukan kas. Berikut tampilan halaman ubah data pemasukan kas. 

 

 

 

Gambar 4.13 Halaman Ubah Data Pemasukan Kas 

4.4.6 Halaman Hapus Pemasukan Kas 

Pada gambar 4.14 menunjukkan apabila Admin (Bendahara) ingin 

menghapus data pemasukan kas pada aplikasi ini. 
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Gambar 4.14 Halaman Hapus Data Pemasukan Kas 

4.4.7 Halaman Pengeluaran Kas 

Pada gambar 4.15 adalah halaman untuk menampilkan riwayat 

pengeluaran kas RT. Pada halaman ini Admin (Bendahara) dapat melihat daftar 

pengeluaran kas setiap bulannya, serta dapat melakukan aktivitas seperti 

menambahkan pengeluaran kas, mengubah pengeluaran kas, dan menghapus 

pengeluaran kas. Tampilan halaman pengeluaran kas dapat dilihat dibawah ini. 
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Gambar 4.15 Halaman Pengeluaran Kas 

4.4.8 Halaman Tambah Pengeluaran Kas 

Halaman tambah data pengeluaran kas digunakan untuk menambahkan 

pengeluaran kas baru jika ada aktivitas transaksi pengeluaran kas baru. Pada form 

tersebut terdapat Jumlah, Keterangan, Tanggal yang di-input oleh Admin 

(Bendahara). Berikut dapat dilihat Halaman tambah data pengeluaran kas pada 

gambar 4.16 
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Gambar 4.16 Halaman Tambah Data Pengeluaran Kas 

4.4.9 Halaman Ubah Pengeluaran Kas 

Berikut ini merupakan tampilan halaman ubah data pengeluaran kas. 

Halaman ini yang digunakan Admin (Bendahara) untuk mengubah data 

pengeluaran kas apabila terjadi perubahan data sewaktu-waktu atau terjadi 

kesalahan input pengeluaran kas. Berikut tampilan halaman ubah data 

pengeluaran kas pada gambar 4.17. 
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Gambar 4.17 Halaman Ubah Data Pengeluaran Kas 

4.4.10 Halaman Hapus Pengeluaran Kas 

Pada gambar 4.18 menampilkan jika Admin (Bendahara) ingin 

menghapus data pengeluaran kas dari aplikasi dengan cara menekan tombol OK, 

maka data pengeluaran kas akan terhapus didalam aplikasi. 
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Gambar 4.18 Halaman Hapus Data Pengeluaran Kas 

4.4.11 Halaman Grafik Keuangan Kas 

Pada gambar 4.19 menunjukkan gambaran sekilas bagaimana grafik hasil 

pemasukan dan pengeluaran keuangan kas setiap bulannya berjalan. Grafik 

pemasukan dan keuangan kas dapat dilihat pada gambar. 

 

 

Gambar 4.19 Grafik Keuangan Kas 

4.4.12 Halaman Cetak Laporan Kas 

Pada halaman cetak laporan kas ini digunakan untuk mencetak laporan 

yang terdiri dari data pemasukan kas dan data pengeluaran kas. Jika Admin 
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(Bendahara) menekan tombol print, maka laporan secara otomatis akan dicetak 

dengan format berupa PDF. Halaman cetak laporan kas dapat dilihat pada gambar 

4.20 dibawah ini. 

 

 

Gambar 4.20 Halaman Cetak Laporan Kas 

4.4.13 Hasil Laporan Keuangan 

Berikut pada gambar 4.21 merupakan hasil laporan keuangan kas yang 

berhasil diprint dari format PDF. 
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Gambar 4.21 Halaman Laporan Kas
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil Kerja Praktik yang telah di implementasikan di RT.7 RW.4 

Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya didapatkan 

beberapa hasil kesimpulan pada Aplikasi Administrasi Pencatatan Kas Berbasis 

Website yaitu sebagai berikut : 

1. Aplikasi administrasi pencatatan kas ini dapat diakses melalui bantuan 

browser 

2. Aplikasi administrasi pencatatan kas dapat menyimpan proses aktivitas 

pemasukan dan pengeluaran kas 

3. Dalam pembuatan aplikasi administrasi pencatatan kas ini mendukung 

pengguna untuk bekerja lebih efektif dan efisien serta dapat mengurangi 

tingkat kesalahan dalam pencatatan kas yang tidak sesuai dengan 

perencanaan 

4. Dalam aplikasi administrasi pencatatan kas menghasilkan laporan keuangan 

kas RT.7 RW.4 setiap bulannya  

 

5.2 Saran 

Pada pembuatan aplikasi administrasi pencatatan kas berbasis website 

pada RT.7 RW.4 Tambaksari Kota Surabaya, tentunya memiliki beberapa 

kekurangan yang harus diperbaiki untuk pengembangan sistem yang lebih baik 

dimasa yang akan datang. Adapun saran dari penulis untuk pengembangan sistem 

sebagai berikut : 
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1. Pada aplikasi ini dapat dikembangkan karena masih banyak beberapa  fitur-

fitur pencatatan kas sesuai kebutuhan yang masih belum tersedia atau 

diimplementasikan pada aplikasi ini.  
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