
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

 Dewasa ini informasi menjadi kebutuhan dan sumber daya yang sangat penting 

bagi sebuah perusahaan. Perubahan informasi yang sangat cepat menuntut perusahaan 

untuk menggunakan sistem informasi berbasis komputer dalam proses bisnisnya, 

karena sistem manual sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan informasi yang begitu 

dinamis. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya perusahaan serta kebutuhan 

akan informasi secara cepat dan akurat. 

 Dalam bidang perdagangan piutang merupakan salah satu unsur penting yang 

harus diperhatikan oleh perusahaan. Piutang yang terhambat akan menyebabkan 

kesulitan bagi perusahaan dalam mengelola atau melaksanakan kegiatan operasional 

perusahaan sehari-hari. Piutang usaha merupakan asset bagi perusahaan karena 

dengan memberikan penjualan kredit akan mempermudah perusahaan dalam 

mendapatkan pelanggan yang lebih banyak dan dapat memberikan keuntungan yang 

lebih besar. Dalam penjualan kredit terdapat kemungkinan terdapat kemungkinnan 

piutang tak tertagih, suatu piutang dapat diidentifikasikan sebagai piutang tak tertagih 

apabila telah jauh melewati jatuh temponya. (Horngren:2002 dalam En Tan Kwang 

2011). 

 Sejumlah piutang usaha memiliki kemungkinan untuk tidak tertagih pada saat 

jatuh tempo pembayaran, akibatnya perusahaan dengan terpaksa menghapuskan 

sejumlah piutang usahanya yang dianggap sudah tidak dapat ditagih. Oleh karena itu 
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dibutuhkan pengendalian yang lebih selektif lagi dalam menentukan calon nasabah 

dan melakukan survey yang lebih detail, teliti dan hati-hati dalam melihat situasi dan 

kondisi calon nasabah. Hal ini dimasudkan untuk menghindari dan meminimalisasi 

piutang tak tertagih agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 PT Istana Jaya Finance merupakan badan usaha yang bergerak dibidang 

penjualan barang-barang elektronik dan furniture secara tunai dan kredit. Sistem 

pengolahan data penghapusan piutang pada perusahaan cash and credit sudah 

diterapkan dengan baik, dimana data piutang dan data penghapusan piutang dibuat 

menggunakan sistem Microsoft excel, tetapi masih terdapat masalah yang terjadi, 

yaitu pernah terjadi hilangnya data pada sistem sehingga tidak bisa terdeteksi bahwa 

telah terjadi kecurangan data, dalam penyimpanan transaksi harus dilihat satu per satu 

melalui lembar (sheet), serta penyimpanan yang berulang sehingga tidak dapat 

terotomatis untuk mengetahui data-data piutang yang akan dihapuskan dan mencetak 

laporan penghapusan piutang yang diinginkan. 

Kurangnya penerapan teknologi yang tersedia oleh sumber daya manusia 

membuat sistem berjalan kurang efektif, sehingga perlu dikembangkan suatu sistem 

yang dapat membantu kelancaran proses penghapusan data piutang, serta 

memberikan kemudahan dalam menyajikan informasi data yang cepat. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan laporan ini penulis tertarik 

untuk mengambil judul yaitu “Analisis Sistem Penghapusan Piutang Tak Tertagih 

pada PT Istana Jaya.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Memperhatikan latar belakang dan penelitian yang dilakukan, maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan yang akan menjadikan dasar penyusunan laporan ini, 

yaitu : 

1. Bagaimana menganalisis dan proses pengolahan penghapusan piutang tak 

tertagih pada PT Istana Jaya? 

2. Bagaimana merancang sistem penghapusan piutang tak tertagih pada PT Istana 

Jaya? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

membatasi permasalahan yang ada hanya dengan membahas : 

1. Penelitian ini dibatasi pada umur piutang, piutang, dan penghapusan piutang, 

hingga dicetaknya laporan piutang dan laporan penghapusan piutang. 

2. Pengguna dari sistem ini hanya diperuntukan untuk Admin, Credit AR dan 

Pimpinan yang terkait menangani proses piutang dan penghapusan piutang. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan pada PT Istana Jaya adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis prosedur kegiatan pada proses pengolahan penghapusan 

piutang pada PT Istana Jaya. 

2. Mengembangkan sistem yang selama ini sudah digunakan pada pengolahan dan 

penghapusan piutang pada PT Istana Jaya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini di harapkan antara lain : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai proses 

pengolahan penghapusan piutang. 

2. Dengan pengembangan sistem baru diharapkan dapat membantu atau 

mempermudah pengguna dalam proses pengolahan dan penghapusan piutang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan laporan penelitian ini, pembahasan yang disajikan terbagi 

dalam enam bab, yang secara singkat akan diuraikan sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan meliputi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan pnelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Landasan teori meliputi uraian mengenai tinjauan pustaka, analisis sistem, 

sistem, akuntansi, piutang, piutang tak tertagih, jurnal, buku besar, metode 

pengembangan sistem, Bagan Allir Dokumen (BAD), Diagram Konteks, 

Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), Borland 

Delphi 7.0, MySQL, dan pengujian sistem (black box testing dan white box 

testing). 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian meliputi uraian mengenai tinjauan organisasi, 

kerangka penelitian, tahapan penelitian, dan jadwal penelitian. 

BAB IV  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Analisis dan perancanngan meliputi uraian mengenai identifikasi 

kebutuhan pengguna (analisis PIECES dan analisis kebutuhan sistem), 

perancangan sistem (Flowchart, Diagram Konteks, DFD, ERD, relasi antar 

tabel, dan spesifikasi database) dan rancangan tampilan. 
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BAB V    IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Hasil dan pembahasan meliputi uraian implementasi program dan 

pengujian sistem. 

BAB VI  SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan dan saran meliputi uraian mengenai simpulan dari pembahasan 

dan saran berdasarkan simpulan tersebut yang berupa masukan atau 

keterbatasan sistem tersebut. 

 


