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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Akuntansi terbagi atas aset, liabilitas, dan ekuitas. Tanpa aset, akuntansi tidak 

sempurna begitupun jika tidak adanya kewajiban dan modal. Liabilitas atau utang 

adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang timbul dari peristiwa masa 

lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus kas keluar sumber daya 

entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Utang yang paling umum adalah 

kepada pemasok, karyawan, institusi keuangan, pemegang obligasi, dan pemerintah 

(misal: pajak). Atau dengan kata lain, menurut buku Zamzami dan Nusa bahwa 

utang adalah kewajiban perusahaan atau industri yang timbul kepada pihak ketiga 

yang harus dibayar oleh perusahaan di masa yang akan datang pada saat utang jatuh 

tempo (Zamzami & Nusa, 2019, hlm.19). 

Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diperkirakan akan dibayar dengan 

menggunakan aset lancar atau menciptakan kewajiban lancar lainnya dan harus 

segera dilunasi dalam jangka waktu satu tahun, utang usaha termasuk dalam 

kategori kewajiban lancar. Utang usaha akan muncul ketika perusahaan menerima 

barang atau jasa sebelum melakukan pembayaran. Contohnya, pada perusahaan 

dagang biasanya perusahaan membeli barang secara kredit dari distributor untuk 

dijual lagi kepada pelanggannya. Menurut Henry, perusahaan akan segera melunasi 

utang usahanya dalam jangka waktu yang sesuai dengan kredit yang ada pada faktur 

tagihan (Henry, 2015, hlm. 294).  

Perkembangan sistem informasi akuntansi berkembang dengan sangat cepat 

dan membuat pekerjaan menjadi lebih praktis. Dalam dunia bisnis software-

software akuntansi banyak sekali yang dikembangkan menjadi salah satu hal yang 

dibutuhkan terutama untuk mengatur finansial sebuah perusahaan. Akuntansi 

adalah proses identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data serta proses 

pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi. Akuntansi juga merupakan 

sistem informasi karena sistem informasi akuntansi adalah sistem yang 
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mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data yang menghasilkan 

informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini terdiri dari orang, prosedur dan 

instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta 

pengendalian internal dan ukuran keamanan. (Romney & Steinbart, 2017, hlm. 10). 

Penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di televisi swasta 

atau Net TV merupakan perusahaan yang beroperasi di bidang jasa media dan 

Informasi. Produk yang dihasilkan oleh PT. Net Mediatama Televisi untuk 

menjalankan kegiatan operasional perusahaan adalah program acara yang dapat 

dinikmati dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Rusman 

(2017, hlm. 50) secara umum, ada lima tujuan penayangan program televisi swasta: 

1. Mendapat banyak penonton 

2. Target penonton tertentu 

3. Prestise 

4. Penghargaan 

5. Kepentingan publik 

Salah satu kekuatan program acara agar banyak diminati dan ditonton adalah 

kekuatan pengisi acara bagaimana mereka dapat menampilkan sisi kebintangan atau 

popularitas seorang performance dibanding dengan penonjolan format programnya. 

Karena pentingnya pengisi acara ini, beberapa stasiun televisi membentuk divisi 

yang mengurusinya. Tugasnya mencari, menyediakan, dan mengurusi hal-hal yang 

berhubungan dengan pengisi acara sesuai dengan budget yang tersedia, sepanjang 

tidak merugikan atau memaksakan. “Stasiun Televisi membutuhkan pengisi acara, 

dan pengisi acara memerlukan stasiun televisi untuk dirinya-simbiosis mutualisme-

saling membutuhkan” (Latief & Utud, 2017, hlm. 101). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk 

menyusun bagaimana prosedur pembayaran utang pengisi acara pada PT. Net 

Mediatama Televisi. 
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I.2.  Tujuan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tujuan atas penulisan 

prosedur pembayaran utang pengisi acara PT. Net Mediatama Televisi ini memiliki 

dua tujuan: 

1. Tujuan Umum 

a. Tujuan umum dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu Untuk 

mengetahui atas proses Proses Pembayaran Utang Pengisi Acara Pada PT. 

Net Mediatama Televisi 

b. Untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana bekerja di suatu institusi 

dan menerapkan teori yang sudah dipelajari untuk dipraktikan di institusi 

tersebut 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan laporan Tugas 

akhir ini yaitu sebagai syarat kelulusan jurusan Akuntansi Diploma Tiga pada 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan dapat meningkatkan 

kompetensi mahasiswa sesuai dengan bidang jurusannya serta mengenalkan 

mahasiswa sesuai dengan dunia kerja. 

 

I.3  Manfaat 

Adapun manfaat dari penulisan laporan tugas akhir dengan judul 

Prosedur Pembayaran Utang Pengisi Acara Pada PT. Net Mediatama Televisi 

antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan tinjauan yang dibuat dapat bermanfaat sebagai sumber 

referensi dan informasi bagi mahasiswa sebagai salah satu contoh 

penerapan mata kuliah Sistem Infomasi Akuntansi pada Utang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai pengalaman dan penambah wawasan bagaimana alur 

pembayaran utang di perusahaan televisi swasta dan 

membandingkan ilmu yang didapat selama kuliah dengan kenyataan 
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di dunia kerja. 

b. Bagi Perusahaan 

Diharapkan menjadi bahan tinjauan dari pihak eksternal untuk 

perusahaan guna lebih meningkatkan produktivitas dan agar 

kedepannya dapat menjalankan permasalahan kewajiban/utang yang 

terjadi supaya lebih baik. 
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