
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan pesatnyan perkembangan perusahaan saat ini, tentunya di

iringi pula dengan berkembangnya aktifitas yang ada pada perusahaan. Dalam

berkembangnya aktifitas tersebut, terdapat persaingan yang sangat kompetitif di

berbagai aspek bidang kerja. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem-

sistem yang dapat di gunakan untuk merencanakan, menyusun, mengelola,

melaksanakan dan mengawasi aktifitas dan keperluan perusahaan. Masing-masing

dari sistem tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Salah satu

sistem yang dapat menunjang kemajuan perusahaan adalah sistem informasi

akuntansi hutang yang dikelola dengan baik.

Hutang usaha timbul dari pembelian aktiva serta pembelian barang dagang

atau jasa yang berhubunhan dengan kegiatan usahanya dengan cara kredit yang di

dapat dari para kreditur. Jika suatu perusahaan tidak memiliki dana kas yang

cukup, maka dilakukanlah pembelian secara kredit. Yang pembayarannya tidak

dilakukan pada saat pembelian tersebut, melainkan di tangguhkan sampai batas

waktu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.

Sistem pembelian kredit tersebut erat kaitannya dengan sistem informasi

akuntansi hutang. Kedua sistem ini merupakan suatu kesatuan yang harus di

jalankan perusahaan secara seimbang. Yang berawal dari penerapan prosedur

pembelian kredit, prosedur pencatatan hutang, sampai pada prosedur pelunasan

hutang oleh perusahaan. Tujuan perusahaan menjaga keseimbangan atas kedua

sistem tersebut adalah mencegah terjadinya kesalahan pencatatan laporan

keuangan perusahaan. Pencatatan hutang yang tidak tepat akan membuat laporan
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keuangan menjadi tidak informatif, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan

terhadap laporan keuangan tidak dapat mengandalkan informasi yang terdapat

pada laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan dan

pengawasan yang baik terhadap pencatatan hutang. Dengan pengelolaan dan

pengawasan yang baik maka perusahaan dapat membuat perencanaan keuangan

dengan baik pula. Sehingga prosedur yang dirancang sesuai dengan kebijakan

manajemen yang telah di tetapkan.

RS Pertamina-Bintang Amin (RSPBA) adalah sebuah perusahaan yang

mempunyai banyak kreditur. Saat ini sistem informasi hutang pada RSPBA

sudah terkomputerisasi yaitu menggunakan microsoft excel. Tetapi ditemukan

permasalaha pada saat pencarian data serta pebuatan laporan rekapitulasi tagihan

hutang dan laporan buku besar pembatu hutang yang dianggap cukup lama dalam

pebuatannya. Oleh karena itu diperlukan program khusus untuk mengatasi

permasalahan tersebut. Program yang dimaksut dapat berupa aplikasi berbasis

dekstop, aplikasi web, serta aplikasi mobile. Berdasarkan latar belakang masalah

diatas, maka penulis mengambil judul “Sistem Informasi Akuntansi Hutang

Pada RS Pertamina Bintang Amin Lampung”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di identifikasi

beberapa permasalahan yang akan di bahas oleh peneliti, yaitu:

1. Lamanya pencarian data setiap kreditur.

2. Keterlambatan dalam pembuatan laporan sehingga membuat pekerjaan

semakin menumpuk.

3. Semua pekerjaan belum tersimpan pada sistem database manajemen.



3

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan

permasalahanya, yaitu bagaimana membuat Sistem Informasi Akuntansi Hutang

pada RSPBA?

1.4.Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan dalam laporan tugas akhir ini hanya pada

Pembuatan Laporan Rekapitulasi Tagihan Hutang, serta laporan Buku Besar

Pembantu Hutang.

1.5.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Hutang pada RSPBA

2. Memudahkan dalam membuat laporan rekapitulasi tagihan hutang, dan

laporan buku besar pembantu hutang.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi perusahaan.

Yaitu dapat membantu memudahkan karyawan dalam pengelolaan data

hutang.

2. Manfaat bagi ilmu pengetahuan

Dapat menambah dan memberikan sumbangan pemikiran tentang sistem

informasi akuntansi hutang.

3. Manfaat bagi penulis

Dapat menerapkan ilmu yang didapat selama dibangku perkuliahan serta

menambah wawasan dalam sistem informasi akuntansi hutang.
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4. Manfaat bagi akademik

Sebagai tambahan informasi dan refrensi di perpustakaan Universitas

Teknokrat Indonesia.

1.7. Metode Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data sebagai bahan study kasus dengan menggunakan

beberapa metode. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai

berikut:

1. Wawancara (Interview)

Penulis melakukan wawancara pada kegiatan karyawan di bagian Accounting

tersebut untuk mengumpulkan data. Wawancara tersebut dilakukan untuk

memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam pembuatan laporan

tugas akhir ini.

2. Tinjauan Pustaka (Library Set)

Penulis melakukan metode tinjauan pustaka yaitu pengumpulan data dengan

membaca buku-buku kemudian mempelajari dengan cara mencari sumber

teori pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dan

sebagai refrensi dalam penyusunan laporan tugas akhir.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode dengan mengumpulkan dokumen-dokumen data

saldo hutang setiap kreditor.

8.1. Sistematika Penulisan

Mempermudah pemaham tentang hal-hal yang dibahas dalam laporan ini

dapat diuraikan secara jelas dan terarah, maka penulis menyusun laporan ini
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dalam suatu sistematika penulisan dalam lima bab, yang masing-masing dapat

diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah,

Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari pembahasan

secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model yang langsung

berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. Selain itu, bab ini juga

menjelaskan tentang informasi hasil penelitian dan menghubungkannya

dengan maslah penelitian yang sedang diteliti serta membandingkan

dalam bentuk tabel.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Menguraikan Gambaran Umum Perusahaan yang berisi tentang Sejarah

Singkat Perusahaan, Visi dan Misi Perusahaan, Struktur Organisasi, serta

Data yang Digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan

dengan kegiatan penelitian,  meliputi analisis masalah sistem yang

sedang berjalan, analisis hasil solusinya, analisis kebutuhan terhadap

sistem yang diusulkan, analisis kelayakan sistem yang diusulkan serta

perancangan sistem yang berisikan model-model penyelesaian masalah

sistem lama dengan membuat rancangan untuk sistem baru yang

diusulkan.
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BAB 1V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi penjelasan tentang lingkungan implementasi (OS,

perangkat keras dan bahasa pemrograman yang digunakan), file

implementasi analisa dan perancangan sistem dari masing-masing modul

atau relasinya serta algoritma yang di implementasikan. Selain itu, pada

bab ini juga dipaparkan hasil dari tahapan penelitian, tahap analisis,

desain, dan hasil testing atau implementasi yang berupa penjelasan

teoritik, baik secara kualikatif, kuantitatif, atau secara statistik.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi Simpulan dan Saran tentang ringkasan pembahasan pada    Bab IV

dan saran dari hasil penemuan penyusun selama melakukan study kasus.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


