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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem formal yang utama dalam 

kebanyakan perusahaan.Sistem informasi formal adalah suatu sistem yang 

menjelaskan secara tertulis tentang tanggungjawab pembuatan informasi. 

Kejadian finansial yang terjadi dikomunikasikan melalui sistem informasi 

akuntansi pada pihak yang berkepentingan berupa laporan-laporan kegiatan. Pada 

perusahaan yang berorientasi untuk mendapatkan laba, Penjualan merupakan 

kegiatan utama untuk mencapai tujuan utama. Sebagai penunjang kegiatan 

penjualan, seorang manajer sangat berkepentingan atas informasi yang berkaitan 

dengan penjualan, untuk menyajikan informasi mengenai penjualan sehingga 

dapat digunakan untuk mengambil keputusan lebih lanjut. 

SIA memiliki banyak peran penting dalam perusahaan, seperti  

memperbaiki  kualitas dan mengurangi biaya dalam menghasilkan barang dan 

jasa, memperbaiki pengambilan keputusan. Dari banyaknya fungsi-fungsi SIA 

terdapat 3 fungsi utama yang dibentuk SIA pada perusahaan selain digunakan 

untuk pengambilan keputusan juga terdiri dari, mengumpulkan dan menyimpan 

data transaksi, memproses data menjadi informasi yang dapat, serta melakukan 

kontrol terhadap aset perusahaan. Informasi  akuntasi yang  dihasilkan Penjualan 

kredit berhubungan erat  dengan piutang. Piutang menentukan pendapatan dari 

perusahaan, apabila piutang dapat dilunasi maka pendapatan berupa kas akan 

meningkat, tetapi apabila piutang tidak tertagih maka ini merupakan kerugian bagi 
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perusahaan dan apabila jumlah piutang tak tertagih besar, maka ini merupakan 

kerugian besar bagi perusahaan dan dapat mengakibatkan operasional perusahaan 

akan terhambat. Penjualan kredit merupakan salah satu unsur penting dalam 

operasional sebuah perusahaan, maka perusahaan harus bisa  memberi pelayanan 

terbaik dan harus memiliki SDM (Sumber Daya manusia) yang terampil dan 

teknologi yang digunakan harus sesuai dengan zamannya.  

Salah satu teknologi yang memberi kemudahan dalam kegiatan penjualan 

dan pengolahan data adalah menggunakan komputer. Setelah penulis mengadakan 

riset di Lautan Teduh, Penulis mengamati bahwa sistem pengelolaan piutang yang 

dikelola dengan Microsoft Excel terdapat transaksi di mana pegawai tidak 

memisahkan kelompok transaksi antara penjualan tunai dan kredit sehingga 

terlihat jumlah pendapatan yang diterima seolah-olah pendapatan keseluruhan. 

Pegawai tidak membuat laporan piutang tersendiri per periode tapi hanya 

menerima kuitansi dari pihak leasing dan mencocokkan dengan rekening koran 

tiap bulan kemudian transaksi ini disatukan dengan penjualan tunai untuk 

pembuatan laporan penjualan motor. Padahal dalam akuntansi pemisahaan 

pendapatan harus dipisahkan antara penjualan tunai dan penjualan kredit sehingga 

terlihat perbedaan dalam pencatatan transaksi akuntansinya. Pemisahaan 

pendapatan ini penting sehingga pemilik bisa mengetahui laporan perkembangan 

piutang perusahaan tiap periodenya. Semakin cepat tersaji sebuah laporan yang 

tepat dan akurat bagi sebuah perusahaan merupakan hal yang baik bagi efisiensi 

dan aktifitas dalam menjalankan operasional perusahaannya. 
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 Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat penelitian 

dengan judul “Analisis dan Perancangan SIA Piutang atas Penjualan Kredit 

di Lautan Teduh cabang Karang Anyar” 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah : 

1. Bagaimana analisis piutang atas penjualan kredit di Lautan Teduh cabang 

Karang Anyar? 

2. Bagaimana perancangan atas piutang sehingga perusahaan dapat 

menggunakan untuk mengetahui penjualan kredit tersebut? 

1.3.    Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitaian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan hasil analisa pengelolaan piutang atas penjualan kredit 

sehingga perusahaan dapat mengetahui piutang yang diterima sebagai hasil 

penerimaan kas perusahaan 

2. Untuk merancang piutang ke dalam bentuk pemrograman sehingga sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan baik secara fungsional maupun non 

fungsional. 

1.4.   Batasan masalah 

Dalam hal ini penulis membahas masalah pada proses penjualan kredit 

yang didalamnya menyangkut proses pemesanan barang, proses pengajuan 

perjanjian kredit, proses pembayaran uang muka, proses pengiriman barang, 

proses pembuatan laporan piutang per periode. 
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1.5.     Manfaat Penelitian 

   Manfaat penelitian  yang diharapkan dari penelitian ini bagi perusahaan 

adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi yang tepat dan akurat sehingga kegiatan utama 

usaha dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.  

2. Sistem informasi akuntansi yang dianalisis dan dirancang atas piutang bagi 

perusahaan adalah sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan bisnis di 

berbagai fungsi manajerial dan untuk meningkatkan kinerja keuangan 

dalam usaha.  

1.6     Sistematika Penelitian 

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari 6 bab yang saling 

berhubungan. Sistematika penulisan tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini:  

BAB І  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB ІІ  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tinjauan pustaka, sistem,tujuan penyusunan SIA, penjualan 

kredit, pengembangan sistem, metode pengembangan system, JAVA, Netbeans, 

MySQL, Adobe Photoshop, UML dan pengujian program. 

BAB ІІІ  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang kerangka pemikiran, tahapan penelitian, lokasi dan 

objek penelitian, metode pengumpulan data, dan kerangka pengujian. 
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BAB ІV  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tentang analisis persyaratan, analisis kebutuhan sistem, design 

pengguna, dan konstruksi. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang penjelasan hasil penelitian, pembahasan penelitian, 

pengujian blackbox, lingkungan pengujian, penjadwalan penelitian. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran-saran penulis pada perusahaan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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