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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang  

Seiring dengan perkembangan usaha yang semakin maju menuntut 

perusahaan untuk mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki (Firdaus 

& Akmal, 2019). Terutama memaksimalkan sistem informasi akuntansi yang 

memadai agar mencapai tujuan perusahaan itu sendiri (Rahmansyah & Darwis, 

2020). Informasi merupakan sumber yang penting oleh pihak manajemen dalam 

mengambil keputusan, maka dalam memenuhi kebutuhan informasi yang baik 

perlu disusun sistem untuk  mengolah  dan mencatat transaksi dari akuntansi 

manajemen (Ni Wayan Esteria, Harijanto Sabijono, 2016)  

Sistem yang berperan penting dalam perusahaan ialah Sistem Informasi 

Akuntansi, karena dapat digunakan sebagai sarana pengendalian dan pengaturan 

kegiatan operasional (Firdaus & Akmal, 2019). Salah satunya kegiatan 

operasional yaitu saat melakukan pembayaran beban, dengan adanya 

pembayaran mendukung perusahaan dalam mengontrol pengeluaran kas 

(Rahmansyah & Darwis, 2020). Pengeluaran kas dalam jumlah besar ataupun 

kecil harus diperhatikan, karena hal tersebut harus di pertanggung jawabkan 

pada laporan keuangan. Sebab pengeluaran kas sangat berpotensi tinggi akan 

terjadinya Fraud, oleh karena itu sangat diperlukan prosedur yang sesuai dengan 

kebijakan manajemen (Ni Wayan Esteria, Harijanto Sabijono, 2016). Tindakan 

fraud sering terjadi karena adanya kecurangan  yang disengaja oleh 

penggunanya di beberapa perusahaan (Rachmania, 2017). Maka daripada itu, 

penyusunan pengeluaran kas dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan yang dapat mengurangi tingkat kecurangan pada suatu perusahaan.    

PT Seino Indomobil Logistic merupakan salah satu perusahaan terbesar 

yang berada di Jepang dan mempunyai cabang di Indonesia yang bergerak di 

bidang pelayanan logistic dan penyewaan berbagai macam kendaraan (Logistic, 

2018). Selain itu, PT Seino Indomobil Logistic juga memiliki pool yang 

ditempatkan sebagai parkiran kendaraan yang akan disewakan. Dalam pool 
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tersebut terdapat kantor yang ditugaskan untuk mengatur penggunaan kendaraan 

perusahaan dan mengatur jadwal keberangkatan supir. 

Dalam menjalankan usahanya, PT Seino Indomobil Logistic memiliki 

berbagai macam tagihan seperti tagihan listrik, air dan telepon. Tagihan adalah 

salah satu pendukung yang wajib di bayar oleh perusahaan agar usahanya tetap 

berjalan. Pembayaran tagihan yang dilakukan oleh PT Seino Indomobil Logistic 

ialah dengan menggunakan transaksi Bank. Transaksi yang berkaitan dengan 

pengeluaran kas atau bank yang rentan akan fraud, memerlukan sistem informasi 

akuntansi untuk memantau dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan 

berjalan dengan baik (Dariana & Desriyanti, 2017).  Oleh karena itu, penulis 

tertarik dalam penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan atas 

prosedur pembayaran beban listrik, air dan telepon pada PT Seino 

Indomobil Logistic”. 

 

I.2 Tujuan 

1. Untuk mengetahui prosedur pembayaran beban listrik, air dan telepon di PT 

Seino Indomobil Logistic. 

2. Untuk mengetahui flowchart dari prosedur pembayaran di PT Seino 

Indomobil Logistic. 

 

I.3 Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikurt: 

1. Manfaat bagi penulis 

a. Mengetahui skill dan memperoleh kesempatan dalam mengembangkan 

wawasan, tanggung jawab, sikap mandiri dan pengalaman di dunia 

kerja. 

b. Dapat meningkatkan dan memperluas ilmu yang telah diterapkan 

selama perkuliahan. 

2. Manfaat bagi perusahaan 

Diharapkan dapat menerima penulisan prosedur pembayaran beban listrik, 

air, dan telepon. 
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3. Manfaat bagi akademik atau fakultas ekonomi dan bisnis UPNVJ 

Menambah referensi kepustakaan akademik dan mendapatkan informasi 

dari hasil penulisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


