
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi khususnya dibidang IT (Information Technology)

telah membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita saat ini yaitu

untuk melakukan kegiatan pembangunan dan pengembangan sistem informasi.

Salah satu contoh nya adalah semakin meningkatnya penggunaan komputer

sebagai sarana kerja yang membantu menghasilkan informasi yang akurat,

juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan.

Piutang merupakan salah satu asset penting dalam perusahaan karena

biasanya mempunyai nilai yang cukup besar serta mempunyai pengaruh

terhadap besar kecilnya operasi perencanaan. Pencatatan transaksi-transaksi

yang mempengaruhi nilai piutang terdapat beberapa metode dalam

perhitungan yaitu metode penghapusan piutang secara langsung yaitu pada

akhir periode tidak ada taksiran kerugian piutang yang dibebankan, tetapi

kerugian piutang baru diakui pada waktu diketahui ada piutang yang tidak

dapat ditagih, maka piutang tersebut dihapuskan dan dibebankan pada

rekening kerugian piutang. Penerimaan dari piutang yang sudah dihapus akan

dikreditkan ke rekening Kerugian Piutang bila buku-buku belum ditutup.

Tetapi bila penerimaan piutang yang sudah dihapus itu terjadi sesudah buku-

buku ditutup maka akan dikreditkan ke rekening Penerimaan Piutang yang

sudah dihapus. Penggunaan metode penghapusan langsung tidak dapat

menunjukkan jumlah piutang yang diharapkan akan ditagih dalam neraca,
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karena neraca hanya menunjukkan jumlah piutang bruto.

CV Bina Bersama bergerak di bidang pupuk pertanian, berdiri sejak tahun

2008. Berdasarkan penelitian, jumlah penjualan pupuk tersebut akan diawasi

perkembangannya dari jenis pupuk yang paling banyak diminati kelompok tani.

Berdasarkan penelitian, cara kerja di CV Bina Bersama ini masih sederhana

pencatatan akuntansi penjualan kredit dan pembelian tunai dilakukan secara

konvensional dengan mengandalkan nota yang ada dan tidak dicatat di  buku

catatan penjualan pupuk, piutang yang ada di kelompok tani mencapai

Rp10.000.000,- per tahun. Dalam hal ini tidak ada jaminan mengandalkan saling

percaya antara petani dengan CV Bina Bersama, karena CV Bina Bersama ini

tidak menggunakan metode pehitungan dan pencatatan metode penghapusan

langsung di antaranya memungkinkan terjadinya kesalahan dalam perhitungan

dan pencatatan, dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencarian data.

CV Bina Bersama adalah salah satu tempat penjualan pupuk bagi masyarakat

yang berada di desa Gedung Meneng Tulang Bawang dibutuhkan sebuah program

aplikasi dan perhitungan menggunakan metode penghapusan langsung yang akan

mempermudahkan dan mempercepat dalam perhitungan penjualan dan piutang,

dan menghasilkan sebuah sistem  pengolahan data yang cepat dan tepat.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul di atas, maka peneliti

menyusun laporan yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi

Penjualan Kredit Dan Penghapusan Piutang Pada CV Bina Bersama”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan

permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana analisis sistem informasi akuntansi pengolahan data penjualan

pupuk pada CV Bina Bersama?

2. Bagaimana merancang sistem informasi akuntansi pengolahan data piutang

tak tertagih dengan menggunakan metode penghapusan langsung pada

CV Bina Bersama?

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu

pengetahuan dalam kajian keilmuan dan perkembangan teknologi, serta

berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan

kajian terhadap perancangan sistem informasi penjualan kredit dan

penghapusan piutang.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau pertimbangan dalam

pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi penjualan

kredit dan penghapusan piutang, dan membantu pimpinan dalam memantau

laporan pada CV BINA BERSAMA.
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3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca dan menjadi

literatur tambahan bagi penelitian selanjutnya.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis membatasi permasalahan yang

ada sebagai berikut:

1. Menggunakan perhitungan dengan metode piutang tak tertagih pada sistem

informasi akuntansi piutang.

2. Penelitian ini tidak membahas tentang retur

3. Tidak memakai jurnal

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan pada CV Bina Bersama adalah:

1. Mempercepat waktu pengolahan data piutang

2. Mempermudah proses pembuatan laporan piutang pada CV Bina Bersama.

1.6. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam skripsi dapat memberikan gambaran tentang

skripsi dan hubungan bab yang satu dengan bab yang lainnya, sebagai gambaran

singkat mengenai penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
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BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan uraian landasan teori yang digunakan untuk

pembahasan dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menyajikan kerangka pemikiran, metode pengumpulan data dan

kerangka pengujian.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini menyajikan analisis masalah, analisis PIECES, analisis kebutuhan,

analisis akuntansi, bagan alir dokumen yang diusulkan, analisis kelayakan,

rancangan sistem, dan rancangan form.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan pembahasan hasil analisa, form aplikasi, pengujian

aplikasi.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian berdasarkan rumusan

masalah dan juga saran yang akan membangun dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


