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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hutang merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal atau modal 

yang berasal dari kreditur yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai 

kebutuhan dananya. Secara umum hutang lancar atau hutang jangka pendek 

merupakan suatu tunjangan yang sering kali dilakukan perusahaan dalam 

memenuhi kebutuhan yang berlaku karena ketentuan-ketentuan bisnis atau yang 

mendadak dan memungkinkan tidak adanya kerugian yang dialami, baik 

perusahaan sedang dalam keadaan stabil ataupun kekurangan modal. 

Laboratorium Klinik Duta Medika merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang jasa kesehatan. Hutang yang sering terjadi dalam transaksi 

yaitu pembelian seperti alat - alat disposable dan reagen dengan cara hutang. 

Namun pada perusahaan ini sistem yang digunakan masih dilakukan secara 

komputerisasi seperti menggunakan Microsoft Excel dan kegiatan terkait masih 

menggunakan buku. Hal ini sering mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan 

kesalahan dalam proses pengolahan data. 

Melihat kebutuhan informasi yang semakin lama meningkat, maka 

diperlukannya suatu sistem yang baik dan cepat. Suatu sistem dikatakan baik 

apabila akan memudahkan semua proses, salah satunya dengan jalan 

komputerisasi pada perusahaan dengan adanya bantuan ini dan kelebihan–

kelebihan yang dimiliki oleh teknologi tersebut yaitu dalam pengolahan data dan 

penghematan waktu yang digunakan untuk memprosesnya, dibandingkan dengan 

menggunakan cara lama yaitu secara manual. 
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Melihat kelemahan yang ada pada Laboratorium Klinik Duta Medika, 

penulis bermaksud membantu mempermudah pencatatan data pemasok dan data 

hutang agar lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu penulis bermaksud 

merancang Sistem Informasi Akuntansi Hutang Jangka Pendek pada Klinik Duta 

Medika dengan mengambil judul “Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Hutang 

Jangka Pendek pada Laboratorium Klinik Duta Medika Bandar Lampung”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

memberikan rumusan masalah :  

1. Bagaimana merancang sistem infomasi akuntansi utang jangka pendek ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi akuntansi utang 

jangka pendek yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan ? 

1.3 Batasan Masalah 

Pembasahan yang dilakukan oleh penulis merupakan perancangan sistem 

informasi akuntansi hutang jangka pendek pada Laboratorium Klinik Duta 

Medika. Agar pembahasan tidak meluas dan tidak menimbulkan terjadinya 

penyimpangan pembahasan yang ada, maka penulis membatasi permasalahan 

yaitu : 

1. Proses penyusunan laporan pembayaran hutang jangka pendek. 

2. Data meliputi supplier, pembelian secara kredit, dan pembayaran hutang 

3. Transaksi sebagai prosesnya, dan akan menghasilkan laporan berupa : 

laporan pembelian, laporan hutang, dan laporan pengeluaran kas. 
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1.4 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari pembuatan Laporan Akhir ini adalah : 

1. Adanya hasil rancangan sistem informasi akuntansi hutang jangka pendek. 

2. Adanya laporan supplier, laporan pembelian, laporan hutang, dan laporan 

pengeluaran kas. 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam rangka pengumpulan data untuk memenuhi perancangan sistem 

informasi akuntansi ini, penulis melakukan beberapa cara yaitu : 

1. Metode Observasi(Observasi Method) 

Observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada lokasi 

penelitian yaitu Laboratorium Klinik Duta Medika Bandar Lampung yang 

beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 360 Langkapura Bandar Lampung 

dalam bidang kesehatan. Pengamatan yang dilakukan tentang terjadinya 

hutang jangka pendek, yaitu berupa bukti bukti dokumen seperti bukti 

faktur, kwitansi pembayaran. 

2. Metode Wawancara (Interview) 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Wawancara dilakukan dengan bagian pembelian yaitu Selva mengenai 

terjadinya hutang jangka pendek. 
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3. Metode Kepustakaan (Library Method) 

Selain dengan observasi dan wawancara juga melakukan pencarian data 

dengan metode studi pustaka sebagai pedoman yang dilakukan dengan 

membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan pengolahan data, 

catatan-catatan dan buku-buku yang berhubungan dengan materi 

perancangan sistem.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis berusaha menyajikan 

sistematika penulisan sejelas mungkin sehingga memudahkan pembaca dalam 

mempelajari dan memahami isinya. Berikut adalah sistematika penelitian tugas 

akhir yang terbagi dalam beberapa bab yang tersusun sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah dan tujuan penulisan laporan akhir studi, metode 

pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Landasan teori memuat penjelasan tentang pengertian sistem 

infomasi akutansi, pengertian pembayaran, pengertian hutang 

jangka pendek, pengertian pemasok, perancangan sistem dan 

simbol untuk pembuatan perancangan sistem. 

BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menguraikan Gambaran Umum Perusahaan yang berisi tentang 

Sejarah Singkat Perusahaan, Visi dan Misi Perusahaan, Struktur 
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Organisasi, serta Data yang Digunakan untuk memecahkan 

masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, meliputi 

analisis masalah sistem yang sedang berjalan, 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. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Berupa Implementasi Sistem yang dirancang oleh penulis dan 

Membahas secara keseluruhan yang berhubungan dengan Judul 

Perancangan Aplikasi Hutang Jangka Pendek pada Laboratorium 

Klinik Duta Medika Bandar Lampung. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi simpulan dari hasil pembahasan yang selanjutnya diberikan 

saran yang membangun untuk perbaikan dari laporan yang penulis 

buat kepada bagian hutang dan bagian keuangan Laboratorium 

Klinik Duta Medika Bandar Lampung. 
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