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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

 Perkembangan perusahaan saat ini semakin pesat. Kebutuhan akan 

sesuatu dari tahun ketahun meningkat, demi terwujudnya kebutuhan 

tersebut diperlukan biaya atau modal dalam bentuk moneter (uang) atupun 

berupa barang. Hal ini merupakan peluang besar bagi pelaku usaha 

dibidang leasing (pembiayaan) secara kredit kepada masyarakat yang 

membutuhkan. Dengan proses yang mudah serta menggiurkan, banyak 

masyarakat yang “bermain” dalam hal ini. Tak dipungkiri hampir seluruh 

lapisan masyarakat pernah berurusan dalam leasing khususnya dalam 

pengadaan kendaraan bermotor atau barang-barang lain. 

 Masalah timbul akibat dari tidak terpenuhinya point-point 

kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Tidak terlunasinya kredit 

merupakan masalah yang paling sering dijumpai yang berujung dengan 

penarikan oleh pihak leasing oleh Debt Collector baik secara halus atau 

kasar yang dalam artiannya tindak ditempat alias “dijemput paksa”. Hal ini 

menjadi problema karena cara tersebut berbenturan dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 Secara umum, pengertian kredit adalah pemberian penggunaan 

suatu uang atau barang kepada orang lain diwaktu tertentu dengan jaminan 

atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga, 
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penyaluran kredit merupakan bisnis utama bagi lembaga pembiayaan 

(leasimg), sehingga aset terbesar dari Leasing  adalah kredit. Kredit 

merupakan tulang punggung usaha lembaga pembiayaan kredit. Untuk itu 

berbagai upaya dilakukan untuk mencegah kredit macet atau bermasalah 

demi kelangsungan usaha Leasing tersebut. Kualitas dari kredit akan 

menentukan kelangsungan usaha Leasing tersebut sehingga berbagai 

regulasi bagian perkreditan diterbitkan baik oleh pemerintah maupun dari 

internal Leasing tersebut. 

 Agar aktivitas penyaluran kredit dapat berjalan dengan baik, maka 

perlu adanya sistem informasi akuntansi yang baik, karena sistem 

informasi akuntansi penyaluran dapat membantu pimpinan perusahaan 

didalam pengambilan suatu keputusan. penerapan sistem informasi 

akuntansi pada perusahaan merupakan salah satu indikasi yang menandai 

kemajuan suatu perusahaan. Bila suatu perusahaan ingin mempertahankan 

kemampuan berkompetisi, perusahaan harus memiliki sistem informasi 

akuntansi yang baik. 

 Dalam sistem penerimaan kas diperlukan adanya prosedur yang 

baik yang nantinya akan sesuai dengan kebijakan manajemen yang telah 

ditetapkan. Penerimaan nantinya akan sesuai dengan kebijakan manajemen 

yang telah ditetapkan. Penerimaan yang dilakukan diluar prosedur yang 

telah ditentukan, akan memungkinkan terjadinya penyelewengan, 

pencurian, dan penggelapan kas yang dilakukan perusahaan, maka akan 

semakin dapat dipercaya besarnya akun kas yang dilaporkan pada laporan 
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keuangan perusahaan tersebut. Disamping itu dengan penetapan prosedur 

pengelolaan kas yang baik, maka kemungkinan tingkat penyelewengan 

dan penggelapan kas akan mudah ditelusuri. 

 Penerapan sistem informasi akuntansi yang tepat dengan kondisi 

dan situasi yang dihadapi perusahaan sangat membantu kelancaran 

transaksi dan penyediaan informasi yang diperlukan oleh pihak 

manajemen dalam mengambil keputusan, melakukan pengawasan dan 

mengoperasikan perusahaan diperlukan suatu sistem informasi akuntansi 

penyaluran dan penerimaan kas yang sesuai dengan  kondisi perusahaan 

untuk menghasilkan informasi akuntansi mengenai penyaluran dan 

penerimaan kas dengan tepat waktu, akurat,relevan, dan terpercaya dalam 

memenuhi kebutuhan pihak internal dan ekternal perusahaan.  

 Selain itu sistem informasi akuntansi penyaluran dan penerimaan 

kas yang didukung dengan pengendalian intern akan membantu 

melindungi penjualan dari manipulasi dan melindungi kas dari 

kecurangan-kecurangan. Penjualan pada masa sekarang ini umumnya 

dilakukan dalam bentuk kredit sehingga perusahaan benar-benar perlu 

menerapkan sistem informasi akuntansi penyaluran kredit yang baik yang 

dapat memberikan informasi yang dibutuhkan perusahaan dalam hal 

operasi perusahaan melalui catatan-catatan akuntansi dan juga dapat 

memberikan pengawasan atas penyaluran yang dilakukan sehingga tidak 

akan terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan operasi perusahaan. Hal 

ini juga akan menimbulkan masalah dalam penagihannya terutama 
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mengenai prosedur dan pengawasannya agar tidak terjadi penyelewengan 

dalam penagihannya. 

 Pentingnya  kredit dalam pembiayaan perekonomian nasional dan 

penggerak pertumbuhan ekonomi, menjadikan penyaluran kredit sebagai 

fokus utama perbankan dalam menjalankan perannya. Ketersediaan kredit 

memungkunkan rumah tangga melakukan konsumsi yang lebih baik dan 

memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi yang tidak bisa 

dilakukan dengan dana sendiri (Utari, 2012). 

 Penyaluran kredit yang tersendat menjadikan pendapatan bank 

menurun. Sebab sumber utama pendapatan bank sebagian besar berasal 

dari kredit yang disalurkan. Dengan inflasi yang tinggi, pemerintah 

mengatasi beredarnya uang yang meningkat tersebut dengan menaikkan 

suku bunga acuan (BI Rate) yang berdampak pada kenaikan suku bunga 

simpanan dan diikuti oleh suku bunga pinjaman (Waljianah, 2012:2). 

 Berbagai penelitian mengenai sistem informasi akuntansi 

penyaluran kredit dan penerimaan kas telah banyak dilakukan, penelitian 

Syamsul Huda (2002) melakukan penelitian tentang hubungan tingkat 

suku bunga dengan jumlah kredit yang disalurkan. Hasil penelitiannya 

menunjukkan tingkat suku bunga secara nyata berpengaruh terhadap kredit 

yang disalurkan. Sedangkan Datu Asmira Suri (2007) menunjukkan 

hubungan penyaluran jumlah kredit  yang disalurkan dengan modal dan 

pendapatan bunga pada bank permata dan data yang dianalisis tahun 2002-

2005. 
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 Obyek dalam penelitian ini adalah PT. Wom Finance Malang, 

perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang pembiayaan sepeda motor. 

Setelah beberapa permasalahan diatas yang merupakan kendala bagi dunia 

pembiayaan untuk memperoleh pendapatan dikarenakan banyaknya kredit 

oleh sebab itu sistem informasi akuntansi sangat diperlukan oleh pihak 

manajemen pada suatu perusahaan. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisisis Sistem 

Informasi Akuntansi Penyaluran Kredit dan Penerimaan Kas Pada PT. 

Wom Finance Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan oleh 

penulis diatas maka rumusan masalah yang didapat adalah : 

1. Bagaimana penerapan sistem informasi penyaluran kredit dan 

penerimaan kas pada PT. Wom Finance Malang ? 

2. Apakah sistem informasi akuntansi penyaluran kredit dan 

penerimaan  kas pada PT. Wom Finance Malang sudah berjalan 

dengan efektif ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas makan tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi 

penyaluran kredit dan penerimaan kas pada PT. Wom Finance 

Malang 

2. Untuk mengkaji efektivitas sistem informasi akuntansi penyaluran 

kredit dan penerimaan kas pada PT. Wom Finance Malang 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek Teoritis 

Penelitian ini dapat berguna dalam menambah pengetahuan  

pembaca khususnya dalam bidang sistem informasi akuntansi 

penyaluran kredit dan penerimaan kas serta dapat disajikan 

sebagai referensi bagi peneliti yang berminat melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Aspek Praktis 

Hasil penelitian dapat berguna sebagai masukan maupun 

informasi bagi perusahaan, sehingga diharapkan dapat menjadi 

suatu tolak ukur serta sebagai bahan petimbangan untuk 

mengevaluasi penyaluran kredit dan penerimaan kas di masa akan 

datang. 

 



 

 
 

 


