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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Upaya pembangunan daerah yang dilakukan dengan memanfaatkan APBD oleh 

pemerintah di Indonesia di berbagai bidang mulai dari pengadaan barang, pekerjaan 

konstruksi, jasa konsultasi badan usaha, jasa konsultasi perorangan dan lain-lain sesuai 

kebutuhan tiap instansi pemerintahan melibatkan perusahaan lokal dan asing yang bergerak 

dalam berbagai bidang untuk ikut bersaing memenangkan proyek yang dilelang oleh 

pemerintah dalam website resmi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) (Setyadiharja 

and Nurmandi 2014). Hal tersebut membuat semakin maraknya berbagai perusahaan seperti 

persekutuan komanditer (CV) dan perseroan terbatas (PT) semakin bersaing untuk 

memenangkan hasil lelang untuk mendapatkan pekerjaan dari pemerintah  daerah. Salah satu 

peruusahan yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa konstruksi yaitu PT. 

Begawan Polosoro. 

PT. Begawan Polosoro memiliki belasan karyawan dengan tugas pokok dan fungsi 

berbeda mulai dari admin, keuangan, pekerja lapangan dan arsitek untuk mengatur jalannya 

perusahaan. Perusahaan tersebut terkadang memiliki beberapa proyek yang dijalankan dalam 

waktu bersamaan sehingga sulit untuk melihat perputaran uang masuk dan uang keluar yang 

mengakibatkan kesalahpahaman antar karyawan dan pemilik. Pemilik perusahaan juga harus 

menunggu waktu yang lama untuk proses perekapan laporan keuangan jika salah satu 

karyawan masih dalam proses pengerjaan proyek di luar kota. Karyawan yang memiliki 

pekerjaan berlebih seperti lembur dan tugas luar kota juga kurang terpantau sehingga dalam 

proses penggajian terkadang bonus yang diberikan tidak sesuai. 
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Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis akan membuat perancangan aplikasi 

manajemen pengeluaran proyek konstruksi pada PT. Begawan Polosoro berbasis android agar 

karyawan yang diamanahi uang dengan jumlah besar dapat menjalankan pekerjaan 

sebagaimana mestinya dan melaporkan kegunaan uang tersebut langsung pada aplikasi, 

sehingga transparansi dana yang diberikan oleh pemilik prusahaan dengan dana yang 

dikeluarkan oleh karyawan serta total saldo keseluruhan dari tiap proyek yang dijalankan selalu 

dapat dilihat dan diawasi oleh pemilik perusahaan. Pada aplikasi ini juga akan diberikan fitur 

laporan keuangan yang dapat diunduh dan laporan gaji karyawan agar manajemen pengeluaran 

PT. Begawan Polosoro menjadi lebih rapi dan transparan. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Masalah yang dapat dirumuskan dari penelitian ini yaitu: 

1. bagaimana melakukan perancangan aplikasi manajemen pengeluaran proyek konstruksi 

pada PT. Begawan Polosoro berbasis android? 

2. Bagaimana hasil dari penggunaan aplikasi manajemen pengeluaran proyek konstruks pada 

PT. Begawan Polosoro? 
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1.3.Tujuan 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk melakukan perancangan aplikasi 

manajemen pengeluaran proyek konstruksi pada PT. Begawan Polosoro berbasis android. 

 

1.4.Manfaat 

Manfaat yang akan didapat dari perancangan ini yaitu dapat memudahkan pemilik perusahan 

untuk melakukan monitoring dan pengawasan mengenai pengeluaran perusahaan berdasarkan 

uang masuk dan uang keluar yang diberikan kepada para karyawannya dari berbagai proyek yang 

dimiliki. 

 

1.5.Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu aplikasi yang akan dibuat berbasis android. 

 


