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ABSTRAK 

 

CV. Peninsula Abadi adalah perusahaan outsourcing yang bergerak dalam bidang design support, dalam 

pelaksanaan pengelolaan data dan informasi keuangan dan proyek masih menggunakan semi komputer atau buku 

induk yang tidak bisa terkontrol dengan baik untuk menghasilkan laporan dan memakan waktu yang lama. 

Oleh karena itu dibuatlah sebuah Aplikasi Manajemen Keuangan dan Proyek, dengan metode waterfall dan 

menggunakan PHP dan MySql dalam pembuatan aplikasi. Aplikasi akan memberikan kemudahan dalam 

mengelola data dan informasi keuangan dan proyek yang diperlukan pada CV. Peninsula Abadi. 

Aplikasi ini menghasilkan beberapa laporan untuk admin maupun pimpinan. 
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ABSTRACT 

 
CV. Peninsula Abadi is an outsourcing firm involved in design support, the installation of data and financial 

information management, and projects that continue to use master books or semi-computers that are difficult to 

govern and take a long time to create reports. Therefore,  a financial and project management application was 

made utilizing the waterfall method and the programming languages PHP and MySql. The program would 

simplify the management of data, financial information, and project details needed for the CV. Peninsula Abadi. 

In addition, this application also generates several reports for administrators and leaders. 
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PENDAHULUAN  

Perkembangan teknologi saat ini sudah dapat 

dilihat secara signifikan dengan adanya perkembangan 

banyak aspek terutama hal-hal yang berbasis 

komputer, seperti mempercepat pengolahan data dalam 

memperoleh informasi yang tentunya bisa 

dimanfaatkan di berbagai bidang usaha, baik 

pemerintah maupun swasta. Salah satu perusahaan 

outsourcing yang bergerak dalam bidang design 

support bernama CV. Peninsula Abadi telah didirikan 

dengan pandangan bahwa usaha jasa design support 

masih diperlukan di dalam era pembangunan saat ini di 

wilayah Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat 

masalah yang sering dihadapi pada CV. Peninsula 

Abadi yaitu kurangnya pengelolaan keuangan yang 

baik, tidak sesuainya stok barang, dan proyek yang 

kurang akurat karena masih menggunakan semi 

komputer sehingga terjadi kurangnya akurasi dalam 

data dan informasi perusahaan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka 

dibuatlah inisiasi pembuatan Aplikasi Manajemen 

Keuangan dan Proyek pada CV. Peninsula Abadi 

Berbasis Web agar seluruh data dan informasi bisa 

terintegrasi dengan baik dan lebih akurat dengan 

melalui aplikasi yang menggunakan bahasa 

pemrogrman PHP dan MySQL sebagai database. 

Dengan demikian, diharapkan aplikasi ini dapat 

mempermudah bagian administrasi dalam menangani 

informasi keuangan, penjadwalan proyek, pembayaran 

proyek, dan pencetakan laporan. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang ada adalah bagaimana membuat 

Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Proyek 

pada CV. Peninsula Abadi Berbasis Web. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat Aplikasi 

Manjaemen Keuangan dan Proyek pada CV. Peninsula 

Abadi Berbasis Web agar seluruh data atau informasi, 

pengelolaan keuangan atau stok, dan pengelolaan 

proyek dapat terintegrasi dengan efektif, efisien, dan 

akurat. 

 

METODE  

Dalam proses persiapan dari penelitian ini, telah 

dilakukan riset guna menyaring data-data atau materi 

yang diperlukan. Berikut adalah metode yang 

diimplementasikan dalam mengumpulkan data, yaitu: 

1. Metode Pengamatan (Observasi) 

Metode observasi dilakukan dengan mengamati 

secara langsung system yang digunakan di CV. 

Peninsula Abadi. 

2. Metode Wawancara 

Metode wawancara dilakukan dengan berdialog 

secara langsung kepada pimpinan dan karyawan 

CV. Peninsula Abadi. 

3. Metode Studi Pustaka (Library Research) 

Studi kepustakaan merupakan metode untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan 

masalah yang menjadi objek penelitian. Dengan 

metode ini, dikumpulkanlah berbagai sumber-

sumber yang dapat menjadi referensi dalam 

melakukan penelitian ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Sistem Yang Berjalan 
Berdasarkan dari hasil wawancara pada CV. 

Peninsula Abadi yaitu sistem keuangan dan 

proyek masih banyak kendala baik dari klien 

maupun bagian petugas CV. Peninsula Abadi, 

Hasil wawancara mengungkap bahwa Pimpinan 

memberikan pemasukan melalui administrasi 

hanya transaksi langsung dan admin menginput 

menggunakan Excel. Dikarenakan belum adanya 

sistem untuk melakukan pencatatan dan 

penyetakan laporan keuangan kas dan proyek. 

2. Rancangan Model Sistem 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu 

merancang atau mendesain sistem yang baik, 

mendesain pemodelan sistem yang baik, 

mengenali dan mendefinisikan masalah 

pembuatan sistem ini sehingga jika ada kesalahan 

ada alternatif pemecahannya. 

3. Rancangan Menu 

Berikut rancangan menu Aplikasi Manajemen 

Keuangan Dan Proyek Pada CV. Peninsula Abadi 

Berbasis Web: 

a. Login 

b. Admin 

c. Menu 

- Halaman Form Karyawan 

- Halaman Form Pelanggan 

- Halaman Form Proyek 

- Halaman Form Uang Masuk 

- Halaman Data Uang Keluar 

- Menu Data Uang Masuk 

- Menu Data User 

 

4. Rancangan Basis Data 

Perancangan basis data (database) merupakan 

garis besar keseluruhan sistem pengolah data 

elektronik yang akan dilakukan dalam membuat 

sebuah sistem aplikasi yang berbasis database 

yang membutuhkan rancangan database yang 

memadai dikarenakan data yang akan diolah 

merupakan inti utama dari seluruh sistem yang 

berjalan, yang meliputi: 

- Tabel Data Karyawan 

- Tabel Data Pelanggan 

- Tabel Data Proyek 

- Tabel Data Uang Keluar 

- Tabel Data Uang Masuk 



- Tabel Data User 

 

5. Rancangan Antarmuka Sistem 

a. Form Login 

Form Menu Login adalah form untuk masuk 

ke menu utama pada system. Login 

diperlukan karena ini adalah salah satu 

sistem keamanan. 

 
Gambar 1. Form Login 

 

b. Form Utama Admin 

Halaman ini akan tampil setelah melakukan 

login. 

 
Gambar 2. Halaman Utama Admin 

 

c. Form Menu Proyek 

Berikut ini tampilan saat mengklik menu 

proyek, muncul seperti tabel daftar dari data 

proyek yang telah ditambahkan dan 

tersimpan di database. 

 
Gambar 3. Halaman Proyek 

 

 

 

d. Halaman Tambah Proyek 

Berikut ini menu untuk menambah data 

proyek, langsung di isikan pada kolom yang 

tersedia isi sesuai data yang benar dan sesuai. 

 
Gambar 4. Halaman Tambah Proyek 

 

e. Halaman Uang Kas 

Berikut ini tampilan saat mengklik menu 

uang kas, daftar dari data uang kas masuk 

maupun keluar yang telah ditambahkan. 

 
Gambar 5. Halaman Uang Kas 

 

f. Form Tambah Uang Kas 

Berikut ini menu untuk menambah data uang 

kas, langsung di isikan pada kolom yang 

tersedia isi sesuai data yang benar dan sesuai. 

 
Gambar 6. Halaman Tambah Uang Kas 

 

g. Halaman Pelanggan 

Berikut tampilan saat masuk menu 

pelanggan, muncul seperti tabel daftar dari 

data pelanggan yang telah ditambahkan dan 

tersimpan di database. 

 

 
Gambar 7. Halaman Pelanggan 



 

h. Form Tambah Pelanggan 

Berikut ini menu untuk menambah data 

pelanggan, langsung di isikan pada kolom 

yang tersedia isi sesuai data yang benar dan 

sesuai. 

 
Gambar 8. Halaman Tambah Pelanggan 

 

i. Halaman Karyawan 

Berikut tampilan saat masuk menu 

karyawan, muncul seperti tabel daftar dari 

data karyawan yang telah ditambahkan dan 

tersimpan di database. 

 
Gambar 9. Halaman Karyawan 

 

j. Form Tambah Karyawan 

Berikut ini menu untuk menambah data 

karyawan, langsung di isikan pada kolom 

yang tersedia isi sesuai data yang benar dan 

sesuai. 

 
Gambar 10. Halaman Tambah Karyawan 

 

k. Halaman Jabatan 

Berikut tampilan saat masuk menu jabatan, 

muncul seperti tabel daftar dari data jabatan 

yang telah ditambahkan dan tersimpan di 

database. 

 
Gambar 11. Halaman Jabatan 

 

l. Form Tambah Jabatan 

Berikut ini menu untuk menambah data 

jabatan, langsung di isikan pada kolom yang 

tersedia isi sesuai data yang benar dan sesuai. 

 
Gambar 12. Halaman Tambah Jabatan 

 

m. Halaman User 

Berikut tampilan saat masuk menu user, 

muncul seperti tabel daftar dari data jabatan 

yang telah ditambahkan dan tersimpan di 

database. 

 
Gambar 13. Halaman User 

 

n. Form Tambah User 

Berikut ini menu untuk menambah untuk 

menambah user yang dapat akses sitem ini, 

langsung di isikan pada kolom yang tersedia. 

 
Gambar 14. Halaman Tambah User 

 

6. Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem 



a. Rancangan Laporan Semua Proyek 

Halaman ini akan menampilkan data semua 

proyek yang pernah masuk ke CV. Peninsula 

Abadi. 

 
Gambar 15. Tampilan Laporan Proyek 

 

b. Rancangan Laporan Proyek On Progress 

Halaman ini menampilkan data proyek 

statusnya masih berjalan (on progress). 

 
Gambar 16. Tampilan Laporan On Progress 

 

c. Laporan Proyek Bulanan 

Halaan ini akan menampilkan semua proyek 

berdasarkan periode per bulan 

 
Gambar 17. Tampilan Laporan Proyek 

Bulanan 

 

d. Laporan Uang Masuk Harian 

Halaman ini akan menampilkan laporan dari 

uang masuk per hari. 

 
Gambar 18. Tampilan Laporan Uang Masuk 

Harian 

 

e. Laporan Uang Masuk Bulanan 

Halaman ini akan menampilkan laporan dari 

data uang yang masuk per bulan. 

 
Gambar 19. Tampilan Laporan Uang Masuk 

Bulanan 

 

f. Laporan Uang Keluar Harian 

Halaman ini akan menampilkan laporan dari 

data uang yang keluar per hari. 

 
Gambar 20. Tampilan Laporan Uang Keluar 

Harian 

 

g. Laporan Uang Keluar Bulanan 

Halaman ini akan menampilkan data uang 

yang keluar per bulan. 

 
Gambar 21. Tampilan Laporan Uang Keluar 

Bulanan 

 

h. Laporan Pelanggan 

Halaman ini akan menampilkan laporan dari 

data pelanggan yang pernah memesan 

proyek. 



 
Gambar 22. Tampilan Laporan Pelanggan 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Pembuatan Aplikasi Manajemen Keuangan dan 

Proyek Pada CV Peninsula Abadi Berbasis Web 

bertujuan untuk mempermudah bagian 

administrasi dalam menangani informasi 

keuangan, penjadwalan proyek, pembayaran 

proyek, pencetakan laporan dan lain-lain. Secara 

garis besar dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut: 

- Proses pemberitahuan mengenai proyek mana 

saja yang sudah saatnya selesai pengerjaan. 

- Proses pencatatan transaksi pembayaran dapat 

dilakukan dengan cepat. 

- CV. Peninsula Abadi dapat menghemat waktu 

dalam melakukan pencatatan transaksi 

pembayaran. Proses menghemat ini dapat 

dilihat dari waktu proses saat penjadwalan 

yang selesai batas waktu pengerjaannya. 

- Pelaporan keuangan masuk keluarnya lebih 

jelas dan terperinci. 

- Dengan adanya sistem informasi ini, pihak 

CV. Peninsula Abadi dapat menghemat 

penggunaan kertas dalam pelakukan 

pencatatan keuangan 

2. Saran 

Berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan 

untuk penelitian dari pembuatan aplikasi ini, 

antara lain: 

- Aplikasi ini dapat dikembangkan juga untuk 

basis Android agar lebih efektif dan efisien 

untuk mendukung pekerjaan saat di lapangan. 

- Aplikasi ini bisa ditambahkan gambar 

proyek-proyek lapangan. 

- Aplikasi ini sekiranya bisa ditambahkan 

pembuatan kwitansi otomatis. 
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