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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Menurut Atmoko “sistem informasi akuntansi merupakan sub sistem dari 

SIM (Sistem Informasi Manajeman) yang menyediakan informasi keuangan, serta 

informasi lainnya yang diperoleh dalam proses rutin transaksi akuntansi” 

(2013:38). Menurut Raharjo “sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem 

yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data untuk 

menghasilkan informasi untuk mengambil keputusan” (2010:135) . Berdasarkan 

definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi 

adalah sub sistem dari sistem informasi manajeman yang terdiri dari sekumpulan 

sumber daya yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data 

untuk menyediakan informasi keuangan bagi pembuat keputusan yang dibutuhkan 

oleh menejemen. 

“Piutang dagang adalah piutang yang terjadi karena transaksi penjualan 

barang atau jasa secara kredit. Batas waktu pembayaran kredit disesuaikan dengan 

jangka waktu pelunasan sebagaimana tercantum dalam syarat (termin) penjualan. 

Misalnya syarat penjualan 3/15, n/45 maka batas akhir pembayaran adalah 45 hari 

setelah tanggal transaksi. Umumnya piutang dagang berjangka waktu sampai satu 

tahun sehingga piutang dagang dilaporkan sebagai aktiva lancar di neraca” 

Atmoko (2013:89). “Piutang dagang adalah suatu tagihan terhadap perusahaan 

atau orang-orang tertentu yang timbul akibat penjualan kredit atau disebabkan 

perusahaan telah memberikan jasa tertentu” Raharjo (2010:80). Dari pengertian 

diatas dapat disimpulkan bahwa Piutang adalah hak menagih pemberi barang, jasa 

atau dana kepada penerima barang, jasa atau dana yang membentuk hubungan 

dimana pihak yang satu berutang dengan pihak yang lain. 
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Dalam kenyataannya, pencatatan piutang secara manual masih memiliki 

beberapa kelemahan, diantaranya adalah masih besar kemungkinan kesalahan 

pencatatan piutang, tidak bisa mengetahui saldo piutang secara realtime. Maka 

dari itu dibutuhkan sebuah sistem yang berbasis komputer untuk mengelola 

piutang dengan baik. Dalam dunia usaha tentunya piutang menjadi hal yang 

sangat berpengaruh, apalagi dalam perusahaan besar, piutang menjadi asset yang 

sangat mempengaruhi tingkat likuiditas perusahaan. Sehingga penyusun 

bermaksud membuat sebuah Sistem Informasi Akuntansi Piutang untuk 

memudahkan perusahaan dalam mengelola akun piutang. 

 

1.2. Tujuan  

Pada penulisan proyek ini maksud dan tujuan yang ingin dicapai adalah 

sebagai berikut : 

1. Merancang Sistem Informasi Akuntansi Piutang Dagang  

2. Mempermudah pengelolaan piutang. 

3. Menghasilkan informasi kartu piutang yang akurat dan semua transaksi akan 

dicatat kedalam jurnal.  

 

1.3. Rumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan 

masalah yang akan dikaji dalam tugas akhir ini yaitu : 

1. “ Bagaimana membuat sebuah program sistem informasi akuntansi piutang 

untuk membantu mengelola transaksi piutang yang terjadi akibat adanya 

transaksi penjualan kredit? “ 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang berada dalam perancangan system 

informasi piutang ini adalah :  
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1. Sistem Informasi ini hanya menangani pencatatan piutang dagang yang 

berasal dari transaksi penjualan kredit. 

2. Sistem ini mengelola retur penjualan dengan batas waktu retur hanya boleh 

dilakukkan maksimal setelah 2 hari transaksi pembelian. 

3. Sistem informasi ini tidak mengelola denda yang diakibatkan dari 

pembayaran piutang yang melebihi tanggal jatuh tempo. 

4. Sistem Informasi ini menangani pembayaran piutang dagang. 

5. Sistem informasi ini tidak mengelola penghapusan piutang dan cadangan 

kerugian piutang.  

6. Sitem ini akan dibangun dengan bahasa pemograman PHP dengan MySQL 

sebagai database server dan Apache sebagai webserver. 

7. Sistem Informasi ini akan menghasilkan informasi akuntansi berupa daftar 

pelanggan, daftar retur, daftar angsuran, laporan penjualan per periode dan 

laporan piutang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


