
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 Tingkat kebutuhan barang konsumsi masyarakat Indonesia pada saat ini 

dapat dinilai cukup tinggi. Namun tingkat kebutuhan barang konsumsi yang tinggi 

tersebut kurang ditunjang oleh tingkat pendapatan/penghasilan masyarakat yang 

diperoleh. 

 Banyak pengusaha yang menilai hal ini sebagai peluang pasar yang dapat 

memberikan keuntungan bagi usaha mereka. Para pengusaha menyediakan 

berbagai bentuk fasilitas kredit kepada para konsumen untuk memperoleh dan 

memenuhi kebutuhan konsumsinya. Sebagai contoh, Bank memberikan fasilitas 

Kartu Kredit dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Selain itu juga, banyak 

perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang Pembiayaan Konsumen, Pinjaman 

Dana dengan Jaminan, dan macam-macam fasilitas kredit lainnya. 

 Begitu pula PT Multindo Auto Finance Kantor Cabang Bandung 

merupakan badan usaha yang bergerak dibidang Pembiayaan Konsumen, yaitu 

pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen, 

khususnya  disektor alat transportasi. Dalam kegiatan usahanya perusahaan 

menjalin kerjasama antara pihak penjual alat transportasi dan konsumen.  

Konsumen membeli alat transportasi dengan uang muka kemudian 

perusahaan memberikan dana pembiayaan sebagai uang pelunasan atas pembelian 

kendaraan kepada pihak penjual. Akibat adanya transaksi tersebut bagi pihak 

konsumen menimbulkan kewajiban berupa hutang usaha, sedangkan bagi 

perusahaan menimbulkan hak berupa piutang usaha. Selanjutnya pembayaran 

kembali dana pembiayaan dilakukan dalam jangka waktu tertentu secara angsuran 

atau berkala  oleh  konsumen  kepada  PT Multindo Auto Finance Kantor Cabang 

Bandung.  

 



 Bagi perusahaan piutang usaha yang timbul akibat transaksi tersebut 

merupakan hal yang paling penting karena merupakan kegiatan operasional 

perusahaan. Piutang usaha merupakan unsur paling penting dari aktiva lancar 

yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam suatu laporan keuangan. 

Berdasarkan pemikiran dan pemahaman tersebut di atas penulis 

memutuskan untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN 

ATAS ANALISIS PIUTANG USAHA PADA PT MULTINDO AUTO 

FINANCE KANTOR CABANG BANDUNG”. 

 
 
1.2 Identifikasi Masalah 

Secara keseluruhan memang cukup banyak masalah yang timbul dari 

adanya perjanjian perolehan alat transportasi tersebut yang dapat diteliti dan 

dibahas dari berbagai aspek yang terkait. Namun dalam penelitian ini masalah-

masalah yang diteliti telah teridentifikasi sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbandingan piutang usaha  PT Multindo Auto Finance Kantor 

Cabang Bandung pada semester 1 dan semester 2 tahun 2005, semester 1 dan 

semester 2 tahun 2006, serta semester 1 tahun 2007?  

2. Tindakan apa yang dilakukan PT Multindo Auto Finance Kantor Cabang 

Bandung terhadap piutang usaha yang telah melebihi masa jatuh temponya? 

 
 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Berkenaan dengan masalah-masalah yang telah teridentifikasikan tersebut, 

maksud dan tujuan penulis di dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perbandingan piutang usaha  PT Multindo Auto Finance 

Kantor Cabang Bandung pada semester 1 dan semester 2 tahun 2005, semester 

1 dan semester 2 tahun 2006, serta semester 1 tahun 2007. Apakah piutang 

usaha tersebut mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. 

2. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh PT Multindo Auto Finance 

Kantor Cabang Bandung terhadap piutang usaha  yang melebihi masa jatuh 

temponya. 



1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Dari hasil kerja praktik ini diharapkan dapat diperoleh manfaat serta dasar 

pemikiran, sebagai berikut : 

1. Dalam rangka pengembangan serta pembinaan ilmu akuntansi pada umumnya, 

khususnya tentang piutang usaha  yang terjadi didalam PT Multindo Auto 

Finance Kantor Cabang Bandung. 

2. Sebagai masukan-masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

masalah perseroan terbatas tentang piutang usaha, khususnya tentang piutang  

usaha  yang terjadi didalam PT Multindo Auto Finance Kantor Cabang 

Bandung. 

3. Sebagai suatu sumber informasi bagi pihak manajemen perusahaan dan dapat 

diharapkan menjadi evaluasi kegiatan operasional perusahaan. 

4. Bagi penulis, sebagai Laporan Tugas Akhir untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama sekaligus menambah pengetahuan 

dan pengalaman penulis mengenai piutang usaha  sehingga penulis dapat 

membandingkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama menjalani 

pendidikan di Universitas Widyatama dengan kenyataan yang terjadi dalam 

dunia kerja (perusahaan).  

 
 
1.5 Metode Laporan Tugas Akhir 

 Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan 

Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang 

bertujuan untuk menjelaskan dan menginformasikan data-data yang penulis 

peroleh selama melaksanakan kerja praktik. 

 Kegiatannya meliputi pengamatan, pengumpulan data kemudian 

membandingkan data yang diperoleh dengan teori yang relevan. Adapun teknik 

pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir 

ini adalah sebagai berikut:  

 



1. Melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dimana penulis mencari 

literatur atau bahan-bahan publikasi lainma yang relevan sebagai referensi dan 

teori untuk mendukung dalam pembahasan permasahan yang ada.     

2. Melalui penelitian lapangan (Field Research) dimana penulis mengumpulkan 

data-data dengan cara melaksanakan kerja praktik di dalam objek yang diteliti 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Observasi langsung : yang dilaksanakan dengan maksud agar penulis 

mengetahui secara langsung kegiatan usaha perusahaan  yang dijadikan 

objek penelitian dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir. 

b. Studi dokumen : proses analisis data yang penulis peroleh dari perusahaan 

yang menjadi objek penelitian. 

c. Wawancara :  proses tanya jawab antara penulis dengan pihak dari 

perusahaan berkaitan dengan beberapa pertanyan yang timbul akibat 

penulis kurang memahami praktik yang dilaksanakan perusahan dengan 

pengetahuan yang penulis ketahui. 

 
 
1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 Kerja praktik ini dilaksanakan pada PT Multindo Auto Finance Kantor 

Cabang Bandung yang berlokasi di Jl. Karapitan No.123 Bandung. Pelaksanaan 

kerja praktik pada tanggal 10 Juli 2007 – 10 Agustus 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


