
BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

1.1. Latar Belakang  

Sejalan dengan pesatnya kemajuan perekonomian, semakin banyak pula muncul 

perusahaan-perusahaan baru baik milik pemerintah maupun swasta dengan skala kecil atau 

besar. Sebuah perusahaan yang beroperasi dengan cara menjual produk baik barang atau jasa 

kepada para pelanggan dengan tujuan memaksimalisasi laba. Informasi yang dihasilkan oleh 

perusahaan diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk 

keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.Sehingga untuk mempertahankan 

eksistensi perusahaan ditengah persaingan yang ada tergantung pada perlakuan akuntansi dan 

analisis-analisisnya, yang terangkum dalam sistem informasi akuntansi (Sri, 2015). 

Sistem informasi pengeluaran telah digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu sistem 

informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas untuk perencanaan dan pengendalian 

keuangan pada Organisasi Nirlaba Keagamaan, Data yang digunakan yaitu data kualitatif, 

Hasil penelitian menunjukkan  sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas 

untuk perencanaan dan pengendalian keuangan pada Jemaat GMIM Nafiri Malalayang Satu 

telah memadai karena telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur pokok suatu sistem informasi 

akuntansi (Merystika, 2013). Selanjutnya penelitian tentang analisis sistem informasi 

akuntansi pengeluaran kas pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 

dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Biro Umum telah melakukan proses pencatatan akuntansinya sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Stefy et al, 2015). 

Salah satu sistem akuntansi yang ada dan harus digunakan oleh perusahaan adalah Sistem 

Akuntansi Pengeluaran Kas. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas merupakan suatu kesatuan 



2 
 

unsur-unsur Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas yang saling bekerjasama diantaranya yaitu 

fungsi- fungsi yang terkait, dokumen dan catatan yang digunakan serta Sistem Pengendalian 

Intern yang mengatur kegiatan Pengeluaran Kas. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas yang 

diterapkan oleh perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak diimbangi dengan 

Sistem Pengendalian Intern yang baik pula. Pengendalian Intern dalam suatu perusahaan 

meliputi struktur organisasi yang memerlukan pemisahan tanggung jawab, sistem otorisasi, 

praktik yang sehat, serta karyawan yang memiliki kemampuan dibidangnya Sistem 

Pengendalian Intern dimaksudkan untuk menghindari tindakan kecurangan yang dilakukan 

oleh karyawan. 

PT Pan-Indo Superintendence berdiri pada taggal 16 April 2012, PT Pan-Indo 

Superintendence adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang 

export import hasil pertanian dengan melakukan pengawasan, analisa, fumigasi dan 

dokumentasi. Pengiriman barang export import yang dilakukan pada PT Pan-Indo 

Superintendence dilakukan berdasarkan kerjasama Buyer kepada PT Pan-Indo 

Superintendence, dan dalam jasa pengiriman barang PT Pan-Indo Superintendence  berkerja 

sama dengan PT IPC Pelabuhan Panjang, pada tahapan pengiriman barang export import 

dimulai dari pengawasan barang yang akan dikirim, analisa barang untuk menentukan mutu 

dan dilakukan fumigasi yaitu metode pengendalian hama. Setelah itu melakukan 

pendokumenan yang akan dikirim ke luar negeri jika pihak luar negeri sepakat maka barang 

dikukan penimbangan pada saat barang akan dimuat container setelah itu barang dikirim. Jika 

pihak luar negeri sudah menerima dan disesuaikan apakah dokumen sesuai atau tidak dengan 

barang yang dikirim. Jika tidak sesuai maka terjadi klaim, Selanjutnya dilakukan fumigasi 

ulang kalau yang terjadi klaim hama, jika klaim timbangan maka akan dapat potongan harga 

antara pembeli dan buyer PT Pan-Indo. Dalam proses pengolahan data pengeluaran klaim 

perusahaan telah dilakukan secara terkomputerisasi yaitu dimulai dari buyer memberikan data 
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klaim beserta bukti klaim pada bagian administrasi dan dilakukan perekapan kedalam 

aplikasi spreadsheet yang dicetak laporan pengeluaran klaim, terdapat kendala yaitu 

pembuatan file baru setiap bulannya, yang akhirnya menyulitkan dalam pencarian data, dan 

tidak adanya tempat penyimpanan data yang lebih efisien sehingga mengakibatkan rentan 

kehilangan data dikarenakan terserang virus, tidak ada informasi jika terjadi kesalahan dalam 

penginputan, tidak ada laporan pengeluaran klaim periode serta belum terdapat laporan 

keuangan hasil pengeluaran klaim perusahaan. Biaya yang dikelola dalam pengeluaran klaim 

ini adalah biaya klaim timbangan dan klaim hama.  

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan 

pengolahan data pengeluaran klaim perusahaan. Maka dibutuhkan suatu sitem informasi 

akuntasi pengeluaran klaim perusahaan sehingga dapat mengolah data pengeluaran biaya 

klaim perusahaan dengan baik dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan perusahaan 

mengenai pengeluaran klaim, serta dapat melaporkan kegiatan laporan keuangan perusahan. 

 Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul  ”Rancang Bangun Sistem 

Informasi Akuntansi Pengeluaran Klaim Export Import Berbasis Web (Study Kasus : 

PT Pan-Indo Superintendence)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan menjadi dasar penulisan adalah “Bagaimana merancang sistem informasi 

Akuntansi pengeluaran klaim pada PT Pan-Indo Superintendence?”. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini masalah yang 

dibahas dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 



4 
 

1. Sistem ini dibatasi pada ruang lingkup biaya klaim timbangan dan klaim hama. 

2. Perancangan sistem menggunakan UML. 

3. Pengembangan sistem menggunakan Agile Development menggunakan X programing 

4. Sistem akan menggunakan bahasa pemograman Dreamwever dan MYSQL sebagai 

database. 

5. Proses sistem yang dikelola yaitu data login, data jenis klaim,data buyer, data 

pengeluaran klaim, laporan yang disajikan sistem yaitu bukti pengeluaran klaim, 

laporan pengeluaran kas,jurnal umum, dan buku besar. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu “Untuk merancang sebuah sistem informasi akuntansi 

pengeluaran klaim pada PT Pan-Indo Superintendence”. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

1. Dapat membantu perusahaan dalam mengelola data pengeluaran klaim pada PT Pan-

Indo Superintendence. 

2. Menghasilkan laporan yang dibutuhkan sesuai keinginan perusahaan. 

3. Menambah wawasan mahasiswa dalam mengelola data pengeluaran klaim. 

 

 


