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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Perusahaan berdiri untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Untuk 

memenuhi kebutuhan operasionalnya perusahaan melakukan transaksi yang 

menimbulkan utang. Utang yang paling umum dimiliki perusahaan adalah utang 

kepada pemasok, karyawan, maupun pemerintah. 

Utang ialah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga dan harus dibayar 

oleh perusahaan pada saat utang jatuh tempo. Menurut Zamzami & Nusa (2017, 

hlm.19) Utang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain karena 

penyelesaian peristiwa masa lalu dengan mengorbankan arus kas sumber daya 

entitas yang memiliki manfaat ekonomik. 

Utang terbagi menjadi dua yaitu utang jangka pendek dan utang jangka 

panjang. Utang jangka pendek adalah utang untuk tujuan perdagangan dalam 

siklus normal yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan, dan 

tidak ada hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran utang setidaknya dua belas 

bulan setelah periode pelaporan. 

Utang jangka panjang adalah utang yang tidak termasuk kedalam kategori 

dalam pengertian utang jangka pendek. Utang usaha merupakan kategori utang 

jangka pendek yang timbul pada saat perusahaan menerima barang dari pemasok 

sebelum melakukan pembayaran. Misalnya pembelian bahan baku A perusahaan  

membeli barang secara kredit dari pemasok untuk diolah menjadi produk jadi dan 

dijual kepada konsumen. 

Pencatatan transaksi utang usaha perlu dilakukan untuk menyajikan 

informasi akuntansi yang andal. Perkembangan sistem informasi akuntansi terus 

berkembang hingga saat ini sehingga membuat pekerjaan menjadi lebih mudah 

dan cepat dilakukan. Dalam melaksanakan pekerjaan perusahaan telah 

menggunakan software dan manual dalam pencatatan transaksi akuntansi
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Akuntansi merupakan sistem informasi karena sistem informasi akuntansi 

adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah 

data yang menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini terdiri 

dari personel, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi 

informasi, serta pengendalian internal dan tindakan pengamanan. (Romney & 

Steinbart, 2017, hlm.10). 

Utang usaha merupakan suatu kewajiban perusahaan yang harus dicatat 

secara tepat dan dengan nominal yang sesuai. Untuk menjamin aset perusahaan, 

serta menjamin ketelitian dan keandalan pencatatan utang, maka diperlukan 

adanya prosedur atas pencatatan utang usaha perusahaan. (Mulyadi, 2016, 

hlm.257) 

Penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Solusi 

Integrasi Admin (Adminku Consulting) yaitu perusahaan yang beroperasi 

dibidang konsultan manajemen dengan salah satu jasanya adalah memberikan 

bantuan pendampingan kepada UKM (Usaha Kecil Menengah) dalam hal 

penyusunan laporan keuangan dan jasa akuntansi seperti pencatatan dan 

pembayaran utang usaha, pencatatan penerimaan kas, pencatatan penjualan, 

sampai dengan pelaporan laba rugi perusahaan. 

Penulis dalam melakukan peninjauan tertarik pada prosedur pencatatan 

utang usaha karena untuk mengetahui metode prosedur yang digunakan 

perusahaan. Penulis memilih Adminku Consulting sebagai tempat pelaksanaan 

PKL karena ditempatkan disalah satu perusahaan berkembang yaitu PT. A 

sehingga dapat mendukung proses pembelajaran penulis dalam bekerja. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis ingin melakukan peninjauan lebih 

lanjut mengenai prosedur pencatatan utang usaha yang dilakukan oleh PT. A 

selaku klien dari Adminku Consulting yang didapat dari kegiatan PKL dan 

hasilnya disusun dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “Prosedur Pencatatan 

Utang Usaha pada PT. A” 
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I.2. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, tujuan penulisan 

Prosedur Pencatatan Utang Usaha pada PT. A memiliki tujuan yaitu sebagai syarat 

untuk lulus dari program Diploma Tiga (D3) untuk jurusan Akuntansi pada 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Serta untuk mengetahui lebih 

lanjut mengenai Sistem Akuntansi Utang yaitu Prosedur Pencatatan Utang Usaha 

yang telah dilaksanakan oleh PT. A. 

 

I.3. Manfaat 

Manfaat dari penulisan laporan tugas akhir dengan judul Prosedur 

Pencatatan Utang Usaha pada PT. A memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis 

antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang akuntansi 

khususnya sistem akuntansi pada utang. 

b. Mengetahui metode prosedur yang digunakan oleh PT. A dalam mencatat 

transaksi utang usaha. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penulis berharap hasil dari tugas akhir ini dapat bermanfaat dan dapat 

digunakan sebagai acuan mahasiswa magang pada PT. A tentang metode 

prosedur pencatatan utang usaha. 

b. Sebagai sarana untuk membangun hubungan kerjasama antara perusahaan 

dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dimasa depan. 
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