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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, informasi menjadi 

salah satu kebutuhan utama disamping kebutuhan akan sandang, pangan dan 

papan bagi sebagian besar masyarakat. Perubahan lingkungan yang cepat dan 

berubah-rubah tersebut didukung oleh kemajuan teknologi informasi disegala 

bidang. Dengan perekonomian dan kemajuan teknologi yang semakin 

berkembang, peran informasi menjadi sangat penting bagi kinerja perusahaan 

sesuai dengan tingkat persaiangan yang tinggi dan menuntut perusahaan untuk 

meningkatkan kinerjanya agar dapat semakin berkembang. 

Akuntansi yang dikaitkan dengan sistem informasi menghasilkan sistem 

informasi akuntansi yang tepat waktu, relevan, dan akurat. Setiap perusahaan 

diharuskan agar dapat menerapkan sistem informasi akuntansi yang sesuai 

dengan kondisi umum pada perusahaan. Selain itu, setiap perusahaan juga 

harus memiliki prosedur agar menjalankan setiap kegiatannya sesuai dengan 

kebijakan yang sudah ditentukan. Peranan prosedur pada perusahaan memiliki 

peranan yang pentinng guna tujuan dari sautu perusahaan dapat diharapkan 

tercapai secara efektif dan efisien. Prosedur juga merupakan rangkaian tahapan 

dari suatu kegiatan yang diatur secara berurutan, sehingga dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan dapat lebih terstruktur dan terarah. Salah satu 

bentuk pengawasan yang dilakukan perusahaan adalah prosedur terhadap 

pembayaran utang. 

Pada umumnya setiap perusahaan mempunyai kewajiban yang bertujuan 

untuk menunjang operasional dalam kegiatan perusahaan. Kewajiban yang 

dimiliki perusahaan disebut dengan utang. Menurut PSAK 1 (Revisi 2009) 

Penyajian laporan keuangan istilah kewajiban diganti dengan liabilitas. 

Menurut kerangka dasar pengukuran dan pengungkapan laporan keuangan 

(KDPPKL) liabilitas adalah utang perusahaan masa kini yang timbul dari 

perusahaan di masa lalu yang menyebabkan arus kas keluar dari sumber daya 
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perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Utang biasanya timbul atas 

transaksi dimasalalu atau yang sudah terjadi dilakukan perusahaan. Utang 

tergolong hal yang umum, karena utang termasuk kewajiban kepada pihak lain 

yang harus dibayarkan dengan jangka waktu tertentu atas pembelian atau 

adanya kegiatan proyek pekerjaan jasa yang berhubungan dalam kegiatan 

perusahaan. 

Secara akuntansi, utang merupakan barang yang dipinjam dan 

merupakan milik pihak lain yang memiliki kewajiban harus dikembalikan. 

Utang dapat dipandang negatif dari sudut akuntansi karena utang ini berupa 

kredit atau uang pasiva. Uang pasiva yang dimaksud adalah istilah untuk satu 

pengorbanan ekonomi yang dilakukan oleh entitas bisnis di masa mendatang 

dengan pihak lain karena adanya suatu kegiatan usaha.  

Pada perusahaan besar seperti PT Sarana Utama Adimandiri, utang 

merupakan transaksi umum yang sering terjadi akibat pembelian material atau 

pemakaian jasa. Dalam pengawasan pembayaran utang, berbagai macam divisi 

disetiap sangat dibutuhkan. Dengan adanya divisi dalam perusahaan 

diperlukan sebuah pengendalian internal yang kuat. Pengendalian internal ini 

bertujuan supaya mencegah kegiatan pemborosan yang ada didalam segala 

kegiatan operasional perusahaan dan juga mencegah penggunaan sumber daya 

perusahaan yang tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, agar kegiatan 

operasional berjalan dengan lancar dan pengelolaan utang dengan baik, sistem 

informasi sangat berperan disetiap bagian pada perusahaan karena dijadikan 

sebagai acuan dalam menjalankan suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan.  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka judul tugas akhir 

yang diambil adalah “Tinjauan atas Prosedur Pembayaran Utang Usaha 

Pada PT. Sarana Utama Adimandiri” 

 

I.2 Tujuan  

Dari pembahasan judul yang diambil Tinjauan Atas Prosedur 

Pembayaran Utang pada PT Sarana Utama Adimandiri tujuan yang ingin 

dicapai adalah sebagai berikut: 
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1. Memahami tentang prosedur pembayaran utang usaha pada PT Sarana 

Utama Adimandiri 

2. Mengetahui bagian yang berkaitan dengan pembayaran utang usaha pada 

PT Sarana Utama Adimandiri 

3. Mengetahui dokumen yang berkaitan dengan pembayaran utang usaha 

pada PT Sarana Utama Adimandiri 

 

I.3 Manfaat  

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan laporan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

I.3.1 Manfaat Teoritis 

Dapat menambah pemahaman prosedur yang ada di dalam perusahaan, 

khususnya terhadap prosedur pembayaran utang yang timbul akibat pembelian 

atau jasa dalam perusahaan yang sesuai dengan kebijakan manajemen 

perusahaan yang dibuat dengan kebutuhan yang akan dikerjakan. 

I.3.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Penulis 

Dapat menerapkan teori yang telah diajarkan selama perkuliahan dan juga 

meningkatkan pemahaman tentang tinjauan prosedur pembayaran sampai 

dengan pencatatan utang usaha yang ada didalam perusahaan. 

2. Bagi Universitas 

Diharapkan Laporan Tugas Akhir ini bisa dapat menjadi sebagai bahan 

referensi untuk pada pembaca khususnya bagi para Mahasiswa untuk yang 

ingin mengerjakan laporan Tugas Akhir di masa mendatang. 


