
 

 

1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang Pemilihan Judul 

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini tidak terlepas dari berbagai 

aktivitas bisnis yang sangat kompleks terutama di bidang ekonomi. Hal ini terlihat 

dari banyaknya usaha kecil, menengah maupun usaha dengan modal yang besar. 

Setiap badan usaha harus mampu mengatasi perubahan yang terjadi di setiap 

perkembangan zaman untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Dan 

salah satu perubahan yang mungkin terjadi pada perusahaan yang akan melakukan 

pengembangan usahanya adalah saat perusahaan tersebut memerlukan tambahan 

investasi baru, misalnya dengan penambahan barang-barang modal.  

Semakin besarnya perusahaan maka semakin besar pula dana yang 

dikeluarkan untuk penambahan barang-barang modal. Untuk menyediakan barang-

barang modal tersebut perusahaan melakukan berbagai alternatif pilihan yang biasa 

digunakan diantaranya dengan menggunakan modal sendiri, fasilitas kredit bank, dan 

pembiayaan dengan cara leasing. 

Beberapa alasan yang dikemukakan perusahaan  dalam memilih berbagai 

alternatif, yaitu apabila menggunakan modal sendiri, perusahaan seringkali terbentur 

pada masalah keterbatasan dana yang tersedia. Demikian pula apabila perusahaan 

menggunakan fasilitas kredit dari bank dimana perusahaan biasanya terbentur pada 

prosedur yang rumit dari pihak perbankan dan juga adanya pembatasan jumlah kredit 

yang diperoleh. Oleh karena itu, pembiayaan secara leasing merupakan alternatif 

yang sangat tepat dan menguntungkan bagi perusahaan. 

Pembiayaan secara leasing ini merupakan suatu alternatif yang menarik bagi 

para pengusaha karena saat ini memang sulit memperoleh dana untuk pengembalian 

jangka waktu menengah dan panjang. Sedangkan melalui leasing mereka bisa dengan 
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mudah memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang modal dengan 

jangka pengembalian antara 1 tahun hingga 4 tahun. 

Kehadiran industri leasing di Indonesia saat ini semakin bermunculan, maka 

akan menimbulkan permasalahan dimana persaingan usaha dalam bidang leasing 

akan semakin ketat. Didalam ketatnya persaingan, perusahaan harus dapat 

menciptakan perbedaan-perbedaan yang lebih baik dibandingkan fasilitas yang 

ditawarkan oleh pesaing perusahaan baik dalam pelayanan yang diberikan kepada 

nasabah maupun dalam strategi pemasaran.  

PT. Bintang Mandiri Finance adalah salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa pembiayaan (leasing) yang memberikan kredit mobil baik baru maupun 

bekas dengan sistem pembiayaan yang sederhana sehingga dapat mudah dimengerti 

semua struktur dan operasinya serta semua prosedurnya dapat diikuti dengan mudah. 

Agar prosedur pembiayaan kredit mobil tersebut dapat berlangsung secara 

efektif dan efisien, diperlukan suatu sistem informasi akuntansi atas pembiayaan 

kredit mobil yang akan mengatur mekanisme pembiayaan tersebut pada nasabah. 

Sistem informasi akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan dan laporan yang 

dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 

Dengan adanya suatu sistem informasi akuntansi atas pembiayaan kredit 

mobil  yang baik, PT. Bintang Mandiri Finance memperoleh kepercayaan penuh dari 

para nasabahnya, sehingga PT. Bintang Mandiri Finance lebih leluasa dalam 

mendukung pencapaian usaha-usaha para nasabahnya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyusun penelitian dengan judul 

“ TINJAUAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN 

KREDIT MOBIL PADA PT. BINTANG MANDIRI  FINANCE KANTOR 

CABANG BANDUNG 2” . 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis 

mengidentifikasikan masalah yang akan dibahas dalam laporan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah sistem informasi akuntansi atas pembiayaan kredit mobil pada 

PT. Bintang Mandiri Finance Kantor Cabang Bandung 2? 

2. Bagaimanakah prosedur pembiayaan kredit mobil pada PT. Bintang Mandiri 

Finance Kantor Cabang Bandung 2? 

 

 1.3 Tujuan Ker ja Praktik 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas laporan tugas 

akhir ini mempunyai beberapa tujuan antara lain: 

1. Untuk mengetahui  bagaimana sistem informasi akuntansi atas pembiayaan 

kredit mobil pada PT. Bintang Mandiri Finance Kantor Cabang Bandung 2. 

2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan kredit mobil pada PT. 

Bintang Mandiri Finance Kantor Cabang Bandung 2. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir  

Penulis mengharapkan laporan tugas akhir ini dapat memberikan beberapa 

kegunaan antara lain: 

1. Bagi penulis 

Sebagai bahan untuk mempelajari dalam menerapkan pengetahuan yang 

diperoleh pada saat perkuliahan dengan kenyataannya yang berupa teori 

sistem informasi akuntansi. 

2. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan kajian untuk membantu perusahaan menilai sejauh mana 

pembiayaan kredit mobil dapat berjalan lancar dan mengetahui kepuasan 

nasabah bagi yang memanfaatkannya. 
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3. Pihak lain 

Penulis berharap laporan tugas akhir ini dapat memberikan sumbangan untuk 

pihak lain yang akan menulis masalah yang berhubungan dengan masalah 

yang dibahas di dalam laporan tugas akhir ini di masa yang akan datang. 

 

1.5 Metodologi Laporan Tugas Akhir  

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam laporan tugas akhir ini 

adalah metode deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data antara lain: 

1. Studi kepustakaan 

Usaha pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku 

referensi yang memiliki hubungan dengan masalah-masalah yang dibahas. 

2. Studi lapangan 

a. Observasi, yaitu pengumpulan data dari catatan-catatan dan dokumen-

dokumen yang ada di perusahaan. 

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi 

langsung secara lisan berupa tanya jawab dengan pihak yang berhubungan 

dengan masalah-masalah yang berkaitan. 

c. Kerja Praktik 

Penulis melakukan kerja praktik pada PT. Bintang Mandiri Finance 

Kantor Cabang Bandung 2. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Ker ja Praktik 

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis melakukan kerja praktik pada PT. 

BINTANG MANDIRI  FINANCE KANTOR CABANG BANDUNG 2 yang 

berlokasi di Jalan Pelajar Pejuang'45 No. 122 Bandung dan waktu kerja praktik 

dilaksanakan dari tanggal 7 Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011. 


