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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Meningkatnya perkembangan atas teknologi dan ilmu pengetahuan 

berdampak atas  peningkatan transparasi serta, akuntabilitas pada perusahaan pada 

pelayanan jasa.Akuntansi merupakan sebuah sistem.informasi keuangan yang 

bertujuan untuk.menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi  

berbagai pihak. 

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40 Tahun 2016 menyatakan 

bahwa, perkembangan. Teknologi. .dan. .Sistem. .Informasi. .terus menciptakan 

berbagai inovasi-inovasi yang khususnya berkaitan terhadap . ..Finance Technology 

dalam memenuhi rangka kebutuhan masyarakat Indonesia dalam bidang jasa 

sistem pembayaran baik dari sisi penyelengara, mekanime, instrumen, maupun 

penyelenggaraan infrastruktur pemrosesan transaksi pembayaran. 

Inovasi terhadap kegiatan transaksi pada pembayaran mendukung adanya 

sistem pembayaran yang, efisien, andal, dan aman, sehingga dibutuhkan 

pengaturan terhadap sistem atas pembayaran hutang untuk. .melengkapi ketentuan 

yang sudah ada dengan mengedepankan . .manajamen risiko dan prinsip kehati-

hatian yang memadai, serta dengan tetap memperhatikan perluasan akses, 

kepentingan nasional dan perlindungan konsumen, termasuk. .Standar. .dan. 

Internasional. 

Kewajiban jangka pendek berhubungan langsung dengan kegiatan 

operasional perusahaan sehingga perusahaan harus selalu memeperhatikan kondisi 

kesehatan keuangan dalam operasionalnya dan salah satu kondisi tersebut adalah 

tingkat likuiditas. Utang usaha merupakan kewajiban yang berasal  dari kegiatan 

atas operasional perusahaan. .oleh pihak lain yang wajib dipenuhi. .dalam waktu 

kurang dari satu. .Tahun. Utang tersebut harus disertai dengan perjanjian antara 

kedua belah pihak yang saling mengikat yang dinamakan kontrak agar timbul 

keterikatan hukum kedua belah pihak bila mana ada sesuatu hal yang tidak 

diinginkan. 
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Sistem adalah komplemen informasi dari pengolahan data yang memberikan 

arti dan.manfaat. Oleh karena itu didalam sebuah industri harus mempunyai 

sistem untuk bisa mengendalikan sebuah  manajamen. 

Sistem informasi adalah komponen-komponen keterkaitan dengan, laporan 

yang diatur sebaik mungkin untuk menyediakan informasi laporan keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan manajamen.         

Dalam  suatu kegiatan usaha bisnis agar dapat berjalan efisien dan efektif maka 

dengan tujuan perusahaan harus memperhatikan pengelolaan terhadap yang ikut 

segala aktivitas dan kegiatan perusahaan diantaranya mengenai utang. 

Sistem. .informasi. .akuntansi terhadap pembayaran utang usaha merupakan 

sebuah kesatuan yang dimana saling berkaitan pada bagian-bagian yang saling 

berkaitan satu sama lain, yang digunakan manajamen untuk menangani  

pengeluaran kas. 

Peranan sistem informasi akuntansi terhadap pembayaran utang usaha suatu 

bentuk informasi  utang usaha yang disajikan sebagai dasar penilaian dalam 

bentuk laporan keuangan terhadap analisa kondisi perusahaan dalam mengambil 

suatu keputusan bagi pihak internal maupun eksternal dalam laporan.keuangan 

tersebut.  

Penerapan atas sistem informasi akuntansi terhadap pembayaran utang 

usaha sangat penting untuk mewujudkan transparasi perusahaan. Sistem 

informasi. akuntansi utang usaha berguna untuk pihak internal maupun eksternal 

perusahaan, dimana perusahaan dalam memeriksa kondisi pengeluaran aktivitas 

operasional dengan hasil dari sistem informasi yang ada dan telah disesuaikan 

dengan kebutuhan operasional perusahaan agar utang usaha yang timbul tersebut, 

dapat dikontrol dengan efektif  dan tidak terjadi kecurangan ataupun biaya 

pengeluaran yang tidak terduga.  

PT. Elnusa Tbk merupakan perusahaan jasa migas dan minyak bumi yang 

memiliki intensitas pengeluaran kas yang sangat tinggi, maka dibutuhkan 

pengendalian atas pengeluran kas. Utang usaha merupakan unsur akun yang 

sangat kontroversial bagi perusahaan. Maka dari itu dibutuhkan sistem untuk 

mengkontrol atas pengeluaran kas tersebut,dan informasi yang tersedia pada 

sistem tersebut dibutuhkan sebagai sarana terhadap pihak internal maupun 
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eksternal untuk pengambilan keputusan, serta proses dalam akuntansi agar 

menghasilkan akuntanbilitas atau tanggungjawab terhadap aktvitas hutang usaha 

pada perusahaan. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut,oleh sebab itu utang usaha 

merupakan bagian penting bagi kelangsungan aktivitas operasional. Oleh sebab 

itu, maka dalam melaksanakan Praktik KerjaLapangan di bagian keuangan divisi 

financial controler. PT. Elnusa Tbk untuk melakukan tinjauan lebih luas terkait 

sistem informasi akuntansi pembayaran utang usaha pada PT. Elnusa Tbk,maka 

judul yang akan diambil adalah “Tinjauan Atas Sistem Informasi Akuntansi Pada 

Pembayaran Utang.Usaha PT. Elnusa Tbk”. 

 

I.2  Tujuan 

1. Tujuan. Umum 

a. Untuk.mengetahui. .lebih. .jauh, .dalam. .penggunaan. .sistem. .informasi. 

akuntansi atas pembayaran utang usaha yang ada di PT. Elnusa Tbk. 

b. Untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman dalam memahami 

Sistem Informasi Akuntansi pada pembayaran utang usaha yang ada 

pada perusahaan. 

c. Sebagai Syarat Kelulusan Program Akuntansi Diploma Untuk 

Mendapatkan.Gelar Ahli Madya Dari Program Akuntansi Diploma 

Tiga di Universitas.Pembangunan.Nasional.Veteran.Jakarta. 

2. Tujuann Khusus 

Tujuan.khusus dari penulisan Tugas Akhir ini agar mengetahui lebih luas 

mengenai. pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi atas 

pembayaran utang usaha yang diterapkan oleh PT. Elnusa Tbk.serta 

fungsi maupun dokumen-dokumen terkait atas sistem informasi 

akuntansi pada pembayaran utang usaha pada PT. Elnusa Tbk.  
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I.3  Manfaat 

1. Manfaat Umum 

Memberikan wawasan dan referensi kepada. ppembaca terhadap suatu 

sistem informasi akuntansi atas pembayaran utang usaha disuatu 

perusahaan dan bagaimana prosesnya tersebut. 

2. Manfaat Khusus 

a. Manfaatt .Teoritis  

1) Dapat mengamalkan ilmu yang di peroleh dari perkuliahan dengan 

Praktik Kerja Lapangan di PT. Elnusa Tbk. 

2) Dapat memberikan wawasan bagi peneliti sejenis di massa yang 

akan datang terhadap sistem informasi akuntansi atas pembayaran 

utang usaha yang dikerjakan. 

b. Manfaat praktis 

1) Bagii penulis  

Untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai 

prosedur terhadap pembayaran utang usaha dalam suatu 

perusahaan. 

2) Bagii Universitas  

Laporan ini dapat memberikan bahan referensi untuk pembaca di 

masa yang akan datang. 

3) Bagi Perusahaan 

Dapat mengembangkan sistem informasi akuntasi atas pembayaran 

utang usaha  untuk industri lain yang sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 


