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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT Bio Farma (Persero) adalah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik 

Negara) yang kepemilikan sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah. Bio 

Farma adalah satu-satunya produsen vaksin di Indonesia dan terbesar di Asia 

Tenggara yang selama ini telah mendedikasikan dirinya dalam rangka 

memproduksi vaksin dan anti sera berkualitas internasional. PT. Bio Farma 

(Persero) memiliki sebuah sistem pencatatan transaksi kas kecil disebut BioCASH. 

BioCASH merupakan sistem pencatatan transaksi kas kecil yang 

mencakup pencatatan transaksi penerimaan dan realisasi kas yang dikelola oleh 

Pemegang Kas di setiap bagian PT. Bio Farma (Persero). Maksud dari penerimaan 

kas ini adalah pencatatan saldo pemegang kas yang diberikan oleh bagian 

keuangan. Sedangkan maksud dari realisasi kas ini adalah pencatatan realisasi 

pemakaian kas kecil oleh bagian, pemakaian kas kecil tersebut dapat dibuktikan 

dengan bukti pembelian yang sudah ditandatangani oleh Kepala Bagian dan 

Kepala Divisi.  

Adapun permasalahan yang akan dibahas didalam Laporan Kerja Praktek 

ini adalah permasalahan pada proses bisnis pencatatan transaksi kas kecil 

(BioCASH), yang mencakup pencatatan pemasukan kas serta pengeluaran kas di 

PT. Bio Farma (Persero) saat ini masih menggunakan proses manual, seperti 
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pencatatannya masih menggunakan aplikasi/software Microsoft Office Excel yang 

dimana sering mengalami kendala saat melakukan proses rekap data. Sehingga 

akan memakan waktu yang cukup lama untuk memeriksa pencatatannya kembali. 

Serta dalam penyimpanan data pencatatan transaksi kas kecil tersebut masih 

menggunakan penyimpanan data internal berupa Harddisk. Dan untuk 

penyimpanan dokumen-dokumen fisik seperti bukti realisasi kas dan bukti 

pembelian yang berjalan masih berupa arsip. Karena akan menyebabkan 

menumpuknya dokumen, sehingga untuk memeriksa kembali dokumennya akan 

memakan waktu yang yang begitu lama. Dari permasalahan tersebut, penulis 

sangat tertarik untuk mengambil judul laporan kerja praktek, yaitu : “ANALISIS 

SISTEM PENCATATAN TRANSAKSI KAS KECIL (BioCASH) DI PT. 

BIO FARMA (PERSERO) BANDUNG” 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Adapun identifikasi dan rumusan masalahnya, seperti dibawah ini : 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, uraian identifikasi masalah yang ada, 

yaitu :  

1. Proses pencatatan transaksi kas kecil meliputi pencatatan data penerimaan 

dan realisasi kas masih menggunakan proses manual, seperti 

pencatatannya masih menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel. 

Sehingga akan mengalami kedala saat melakukan proses rekap data. 
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2. Untuk penyimpanan data pencatatan transaksi kas kecil dari aplikasi 

tersebut masih menggunakan penyimpanan data internal seperti Harddisk. 

Belum menggunakan penyimpanan data berupa database. 

3. Untuk penyimpanan dokumen-dokumen fisik seperti form bukti realisasi 

kas dan form bukti pembelian (faktur, kwitansi, pph23) dari sistem yang 

berjalan ini masih berupa arsip dokumen. Karena akan menyebabkan 

menumpuknya dokumen, sehingga untuk memeriksa kembali dokumennya 

akan memakan waktu yang begitu lama. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian 

untuk menganalisis perancangan sistem pencatatan transaksi kas kecil di PT. Bio 

Farma (Persero) adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana analisis sistem pencatatan transaksi kas kecil (BioCASH) yang 

sedang berjalan di PT. Bio Farma (Persero) Bandung ? 

2. Bagaimana evaluasi sistem pencatatan transaksi kas kecil (BioCASH) 

yang sedang berjalan di PT. Bio Farma (Persero) Bandung ? 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Penulis tentu saja mempunyai maksud dan tujuan dalam hal pelaksaan 

kerja praktek selain untuk memenuhi syarat mata kuliah Kerja Praktek ada juga 

mencari pengalaman ataupun setidaknya mengetahui pekerjaan apa yang akan 

dihadapi setelah lulus nanti.  
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Adapun maksud dan tujuan kerja praktek ini diantaranya : 

1.3.1 Maksud 

Maksud dari pelaksanaan kerja praktek di PT Bio Farma (Persero) adalah 

untuk memperoleh data, mengolah, dan menganalisis sistem pencatatan transaksi 

kas kecil sesuai dengan hasil analisis sistem yang berjalan. 

1.3.2 Tujuan 

Adapun tujuan dari pelaksanaan kerja praktek di PT. Bio Farma (Persero) 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui gambaran umum perusahaan dan sejauh mana peranan 

sistem yang digunakan dalam hal pengolahan data penerimaan dan 

realisasi kas kecil di PT. Bio Farma (Persero). 

2. Untuk mengetahui apa saja proses pencatatan transaksi kas kecil yang ada 

di PT. Bio Farma (Persero) Bandung. 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan hasil analisis sistem, terdapat batasan – batasan masalah, 

diantaranya : 

1. Untuk pencatatan transaksi kas kecil ini hanya meliputi pencatatan 

penerimaan dan realisasi kas di ruang lingkup PT. Bio Farma (Persero) 

Bandung. 

2. Untuk pengelolaan kas kecil (seperti pencatatan penerimaan dan realisasi 

kas) dikelola oleh Pemegang Kas di setiap bagian PT. Bio Farma (Persero) 

Bandung. 
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3. Tidak membahas mengenai analisis sistem yang diusulkan, dan usulan 

rancangan produk / aplikasi, hanya sebatas menganalisis sistem yang 

sedang berjalan saja. 

4. Tidak membahas mengenai pengujian sistem didalam Laporan Kerja 

Praktek ini. Dikarenakan sistem yang berjalan sebelumnya, belum 

memiliki aplikasi pencatatan kas kecil berbasis web yang dihosting ke 

internet oleh pihak IT PT. Bio Farma (Persero) Bandung. Untuk 

pencatatan kas kecil masih menggunakan Microsoft Office Excel. 

1.5 Lokasi dan Jadwal Kerja Praktek 

Adapun lokasi dan jadwal kerja praktek adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek 

Lokasi kegiatan kerja praktek ini dilakukan di PT. Bio Farma (Persero) 

yang beralamatkan Jalan Raya Pasteur No. 28, Pasteur – Bandung Telp. 022 – 

2033755. 

1.5.2 Jadwal Kerja Praktek 

Penulis melaksanakan kerja praktek selama ± 1 bulan, dari tanggal 24 Juli 

2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017. Kegiatan dimulai pukul 07.00 

sampai 16.00 WIB pada hari Senin sampai Jum’at. Dalam pelaksanaan kerja 

praktek ini, penulis tidak terikat oleh waktu dalam melaksanakan kegiatan kerja 

praktek. Selain itu penulis memberikan penjelasan mengenai tugas yang harus 

dikerjakan selama kerja praktek yaitu menganalisis sistem yang diterapkan serta 

memberikan usulan untuk pengembangan sistem yang lebih baik.  
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Untuk Jadwal Kerja Praktek yang dilakukan oleh penulis dapat dijelaskan 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1.1 Jadwal Kerja Praktek 

 

24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25

1 Pengenalan Dokumentasi

2 Wawancara / Observasi

3 Analisis & Dokumentasi

4 Penyusunan Laporan KP

Jadwal Kerja Praktek

Bulan / Tanggal
No Kegiatan

AgustusJuli


