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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era persaingan yang ketat saat ini, semua kegiatan bisnis harus dijalankan 

dengan cepat dan tepat. Semua usaha saling bersaing untuk mencapai keuntungan 

maksimal, sehingga mereka berusaha untuk meningkatkan mutu kerja, pelayanan, 

hingga ketepatan data. Sistem informasi merupakan salah satu hal yang utama 

untuk mempermudah suatu proses bisnis. Hampir semua usaha memiliki suatu 

sistem informasi dalam menjalankan bisnisnya. Sistem informasi digunakan untuk 

membantu operasional perusahaan seperti kepentingan manajemen dan 

pengambilan keputusan yang menguntungkan perusahaan. Memastikan semua 

transaksi tercatat, terkontrol dan diotorisasi dengan benar adalah beberapa tujuan 

dari penggunaan sistem informasi, sehingga dapat menambah nilai efektif dan 

efisien pada aktivitas perusahaan. Sistem merupakan kelompok yang bekerja saling 

berhubungan untuk mencapai tujuan yang sama, dimana kelompok tersebut terdiri 

dari dua atau lebih komponen atau subsistem (Hall, 2007:6). 

Sistem merupakan komponen penting dalam meningkatkan nilai perusahaan, 

namun tidak cukup jika hanya sistem saja yang diterapkan dalam perusahaan. 

Proses bisnis dalam perusahaan juga sangat perlu untuk dilakukan secara benar. 

Kinerja dari suatu proses bisnis harus konsisten agar kualitas dari perusahaan 

tersebut dapat terjaga. Proses bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan berulang-

ulang atau repetitive, sehingga memerlukan suatu standar agar proses bisnis dapat 

dilakukan dengan efektif dan efisien. Standar yang mengatur proses bisnis biasa 

disebut sebagai Prosedur Operasional Standar (POS).  

POS adalah proses yang memiliki tahapan untuk mendokumentasikan secara 

tertulis administrasi yang dilakukan perusahaan dengan menjelaskan bagaimana 

dan kapan administrasi tersebut harus dilakukan merupakan definisi dari prosedur 

operasional standar (Ariana dkk., 2016:31). POS hadir untuk menjadi pedoman 

yang menggambarkan secara tertulis bagaimana suatu sistem bekerja dari awal 

hingga akhir, menyertakan dokumen-dokumen dan agen terkait. Salah satu tujuan 
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dari POS yaitu sebagai pengontrol dari setiap kegiatan perusahaan (Ariana dkk., 

2016:36), sehingga prosedur sendiri berperan  untuk membantu meningkatkan 

pengendalian internal dalam proses tertentu. Pengendalian internal yang dapat 

diterapkan adalah pemisahan tugas, yang dengan jelas tercantum dalam prosedur 

opersional standar. Setiap bisnis pasti memiliki keunikan masing-masing dalam 

menjalankan proses bisnisnya, sehingga standar yang dipakai tidak dapat 

disamakan satu dengan yang lainnya. Suatu standar yang baik adalah standar yang 

sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini. Oleh karena itu, standar yang dimiliki 

oleh perusahaan harus diperbaharui secara berkala dan terutama saat perusahaan 

mengalami perubahan yang signifikan. Dengan standar yang selalu diperbaharui, 

maka standar akan selalu bersifat realistis dan dapat diaplikasikan dengan baik.  

Proses bisnis yang dilakukan dalam perusahaan memiliki beberapa siklus 

transaksi utama, antara lain siklus pembelian, siklus konversi dan siklus penjualan 

(Rama dan Jones, 2006:3). Siklus-siklus tersebut dapat menimbulkan risiko yang 

sangat krusial jika tidak memiliki sistem serta standar yang baik dan benar dalam 

pelaksanaannya. Salah satu risiko yang ditanggung jika siklus penjualan tidak 

dilakukan dengan tepat adalah risiko piutang tak tertagih.  

Terdapat banyak aktivitas dalam siklus penjualan, dimulai dari merespons 

permintaan informasi dari pelanggan hingga penyusunan laopran untuk siklus 

penjualan. Beberapa aktivitas dalam siklus penjualan adalah pencatatan piutang dan 

penerimaan kas. Pencatatan, dokumentasi serta otorisasi yang baik pada kedua 

aktivitas tersebut diperlukan agar perusahaan mengetahui dengan benar berapa 

pendapatan yang seharusnya diterima perusahaan. 

PT PMT yang menjadi objek penelitian ini merupakan perusahaan yang 

memproduksi benang, khususnya benang untuk alat pel dan selimut. PT PMT 

terletak di Jl. Raya Driyorejo, Jawa Timur. Perusahaan yang berfokus memproduksi 

benang sejak tahun 2003 tersebut mengekspor berbagai produknya dari Indonesia 

ke lebih dari 35 negara di Dunia seperti Amerika Serikat, Argentina, Colombia, 

Italia, Polandia, Hungaria, Romania, Afrika Selatan, Tanzania, Pulau Mauritius, 

Republik Dominika, Iran, dan Oman. Tidak lupa mengabdi pada negaranya, PT 

PMT juga men-supply beberapa kota di Indonesia dan kini menjadi yang terbesar 
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di Indonesia dan Asia Tenggara. Saat ini PT PMT juga memproduksi barang jadi 

yang dibuat dari bahan dasar kain sisa, seperti alat pel, tikar, karpet dan banyak lagi. 

Kegiatan penjualan yang dilakukan oleh PT PMT meliputi penjualan ekspor 

dan penjualan lokal. Pelanggan dari kedua penjualan tersebut dibagi lagi menjadi 

pelanggan korporasi dan perseorangan. Sehingga saat ini pelanggan perusahaan 

mencapai ribuan. Dalam menjalankan transaksi penjualan, PT PMT juga melayani 

penjualan dengan sistem termin. Oleh karena pelanggan yang banyak dan 

menggunakan sistem termin, PT PMT menggunakan software yang bernama 

Ventura. Dalam software tersebut data piutang pelanggan di-input. Selain itu, dalam 

software sudah memiliki batas piutang secara otomatis, sehingga jika pelanggan 

ingin menambah transaksi melebihi batas piutang maka sistem akan otomatis 

menolak. 

Software Ventura ini baru digunakan perusahaan pada akhir tahun 2017, namun 

POS dibuat pada awal tahun 2017. POS yang digunakan oleh perusahaan saat ini 

memerlukan pembaharuan karena belum sesuai dengan operasional perusahaan 

yang sudah terkomputerisasi. Oleh karena itu diperlukan beberapa perbaikan dalam 

POS PT PMT, khususnya pada POS Penambahan Piutang dan POS Pembayaran 

Piutang. POS Penambahan Piutang merupakan prosedur untuk mengatur transaksi 

penambahan piutang, yang terjadi saat pelanggan ingin mengajukan piutang atas 

transaksi yang dilakukan. Pengajuan penambahan piutang tersebut dilakukan 

melalui perantara Admin Marketing. Sedangkan POS Pembayaran Piutang 

merupakan prosedur untuk mengatur transaksi pelunasan piutang yang dilakukan 

oleh pelanggan, agar dapat dicatat dan didokumentasikan dengan baik. 

Temuan lain peneliti adalah bahwa dalam POS Pembayaran Piutang ditemukan 

adanya dokumen yang berpindah secara tidak efisien, yaitu terjadi perpindahan 

dokumen yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Hal ini terjadi saat Admin 

Marketing meminta dokumen (Surat Jalan, Faktur, Bukti Timbangan) ke Staff 

Accounting hanya untuk menggabungkan dokumen tersebut dengan Bukti Kas 

Masuk atau Bukti Bank Masuk, lalu dikembalikan lagi ke Staff Accounting. Jika 

dokumen terlalu banyak dipindahkan maka dapat menimbulkan risiko kerusakan 

dan kehilangan dokumen. Setelah dilihat lebih lanjut, ternyata permasalahan utama 
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mengapa dokumen tersebut harus berpindah dari Staff Accounting ke Admin 

Marketing dan kembali lagi ke Staff Accounting adalah terletak pada dokumen 

Bukti Kas Masuk dan Bukti Bank Masuk yang belum terhubung dengan nomor 

Faktur. Peneliti juga menemukan bahwa dokumen Bukti Kas Masuk belum 

memiliki nomor dokumen, sehingga menyebabkan penyimpanan dokumen yang 

kurang teratur. Istilah jabatan masih belum konsisten dan terdapat beberapa 

aktivitas yang belum dicantumkan dalam prosedur, sehingga dapat menyebabkan 

personil perusahaan tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan 

POS. 

Penelitian dari temuan diatas dilakukan dengan harapan peneliti dapat 

menganalisis dengan baik dan memperbaiki bagian-bagian Prosedur Operasional 

Standar PT PMT khususnya POS Penambahan Piutang dan POS Pembayaran 

Piutang. Hingga nantinya membuahkan hasil berupa Prosedur Operasional Standar 

yang realistis dan dapat diaplikasikan dengan baik oleh perusahaan. Penelitian ini 

didukung sepenuhnya oleh perusahaan dan merupakan permintaan dari PT PMT 

kepada pihak universitas untuk dilakukan evaluasi kembali. Evaluasi dan perbaikan 

POS ini juga bertujuan untuk membantu perusahaan yang dalam waktu dekat akan 

melakukan ISO (International Organization for Standardization). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana analisis dan perbaikan Prosedur Operasional Standar Penambahan 

Piutang dan Prosedur Operasional Standar Pembayaran Piutang pada PT PMT? 

 

1.3 Tujuan Penelitiaan 

Menganalisis dan memperbaiki Prosedur Operasional Standar Penambahan 

Piutang dan Prosedur Operasional Standar Pembayaran Piutang pada PT PMT. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada siklus penjualan khususnya pada 

Prosedur Operasional Standar Penambahan Piutang yang dimulai pada saat Admin 

Marketing memberikan dokumen pendukung penambahan piutang hingga Staff 
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Accounting melakukan pencatatan dan pengarsipan, serta pada Prosedur 

Operasional Standar Pembayaran Piutang yang dimulai pada saat Kasir 

memberikan informasi perihal kas masuk hingga Kasir atau Admin Financial and 

Accounting menerima Bukti Kas Masuk atau Bukti Bank Masuk dan melakukan 

pencatatan kas atau bank. Prosedur Operasional Standar Penambahan Piutang dan 

Prosedur Operasional Standar Pembayaran Piutang yang dibahas dalam penelitian 

ini adalah aktivitas piutang dalam negeri. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

berupa: 

a. Manfaat akademis 

Sebagai acuan atau pembanding bagi peneliti berikutnya yang meneliti topik 

yang sejenis yaitu pada siklus penjualan yang berfokus pada piutang. 

b. Manfaat praktis 

Memberi manfaat bagi peningkatan kinerja dan perbaikan POS pada PT PMT. 

Diharapkan kedepannya dapat mempermudah operasional bisnis PT PMT 

khususnya pada siklus penjualan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan sistematika penulisan yang menggambarkan inti dari 

penelitian ini: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab ini membahas perihal latar belakang permasalahan pada PT PMT 

yang menjadi dasar dilakukannya evaluasi dan perbaikan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian pada siklus penjualan 

aktivitas piutang, dan manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat 

akademis dan manfaat praktis. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan landasan teori, penelitian terdahulu, dan rerangka 

konseptual. Landasan teori memuat teori yang mendasari penelitian ini, 
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yaitu: pengertian sistem, sistem informasi akuntansi, siklus penjualan, 

pengendalian internal, aktivitas pengendalian, teknik dokumentasi, dan 

prosedur operasional standar. Penelitian terdahulu merupakan penelitian 

yang menjadi refrensi utama peneliti. Rerangka konseptual mencerminkan 

kondisi, permasalahan, akibat permasalahan dan rencana perbaikan yang 

diusulkan peneliti. 

BAB 3: METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan desain penelitian, konsep operasional, jenis dan 

sumber data, alat dan metode pengumpilan data, dan analisis data. Desain 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan melakukan studi 

kasus pada PT PMT oleh mahasiswa UKWMS berdasarkan memorandum 

of understanding (MOU). Konsep operasional yang berfokus pada POS 

Penambahan Piutang dan POS Pembayaran Piutang dengan dilakukan 

tahap persiapan, tahap pembentukan tim, tahap perancanaan, dan tahap 

penyusunan. Jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif dan 

sumber data yang didapatkan langsung dari PT PMT. Alat dan metode 

pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Analisis data secara kualitatif dilakukan peneliti dengan melakukan 

analisis, evaluasi dan perancangan POS dan dokumen. 

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memberikan informasi berupa gambaran umum objek penelitian, 

hasil analisis data, dan pembahasan. Gambaran umum objek penelitian 

menjelaskan secara singkat profil PT PMT yang berisi tentang sejarah, 

visi, misi dan proses bisnis PT PMT serta kegiatan pokok penjualan yang 

menjelaskan siklus penjualan aktivitas piutang yang menjadi fokus 

penelitian ini. Hasil analisis data yang didapatkan berupa struktur 

organisasi, job description, prosedur dan flowchart penambahan piutang, 

prosedur dan flowchart pembayaran piutang, serta dokumen terkait berupa 

kartu piutang, bukti kas masuk dan bukti bank masuk. Pembahasan yang 

menjelaskan temuan pembaharuan POS atau disebut juga kondisi baru 

pada PT PMT serta evaluasi aktivitas pengendalian atas otorisasi, 
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pemisahan tugas, perancangan dan penggunaan dokumen, penjagaan 

terhadap aset dan pengecekan independen terhdap kinerja yang terjadi 

pada PT PMT. Pembahasan juga menjelaskan bahwa terdapat evaluasi 

dokumen kartu piutang, bukti bank masuk, bukti kas masuk dan laporan 

posisi piutang per pelanggan. Evaluasi prosedur dan flowchart POS 

Penambahan Piutang, evaluasi prosedur dan flowchart POS Pembayaran 

Piutang, serta rancangan prosedur operasional standar baru juga dijelaskan 

dalam pembahasan. 

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

Pada bab terakhir ini dijelaskan simpulan yang didapatkan peneliti dari 

hasil pengamatan, analisis dan pembahasan berupa permasalahan yang 

sedang dihadapi oleh PT PMT, keterbatasan penelitian terkait dengan 

keterbatasan ifnormasi dan proses implementasi POS, serta saran 

perbaikan peneliti kepada PT PMT. 
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