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ABSTRAK  

 

 Kegiatan Akuntansi adalah suatu tahap penyedia jasa, sistem informasi 
dan analisa di dalam suatu perusahaan, ini  berarti bahwa akuntansi bukanlah 
merupakan usaha produktif yang bisa menghasilkan suatu keuntungan, tetapi 
akuntansi memberikan andil yang cukup besar untuk mencapai kesuksesan 
perusahaan. Kesuksesan suatu perusahaan terlihat dari tercapai atau tidaknya 
tujuan suatu perusahaan. Karena itu penyelenggara akuntansi dapat dikatakan 
bermanfaat jika diperoleh hasil akuntansi yang berkualitas baik sebagai dasar 
untuk menentukan suatu langkah atau keputusan. 
 Langkah yang paling awal untuk pencapaian suatu perusahaan adalah 
dengan dibentuknya suatu sistem. Sistem yang memadai dapat membantu 
perusahaan dalam mengkoordinasi segala kegiatan operasi usahanya. Tanpa 
adanya sistem informasi akuntansi yang memadai, maka perusahaan tidak akan 
memperoleh informasi yang cukup dan akan sulit dalam menjalankan fungsinya 
dengan baik.  

Pelaksanaan sistem informasi akuntansi pencatatan, penagihan dan 
pembayaran pamakaian air pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota 
Bandung (PDAM)  berlandaskan antara lain Standar Operasi Perusahaan (SOP) 
sebagaimana yang dikehendaki dalam ruang lingkup organisasi dan peraturan – 
peraturan yang berlaku pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota 
Bandung untuk mengakomodasi dan mendukung segala kegiatan administrasi 
dalam pengembangan suatu usaha, oleh karena itu kegiatan pelayanan yang 
semakin berkembang secara dinamis maka Standar Operasi Prosedur (SOP) 
harus mampu mengantisipasi perkembangan organisasi di masa yang akan 
datang.   

Meskipun adanya Standar Operasi Prosedur (SOP) tersebut namun 
kendala/hambatan selalu saja ada seperti, air tidak mengalir, salah pencatatan 
meter, alamat yang tidak sesuai dengan rekening, pelanggan yang berubah 
kepemilikannya, penggiliran air dan sebagian sistem yang sudah computerized. 
Adapun proses perbaikan/upaya – upaya yang dilakukan perusahaan guna 
mengatasi kendala tersebut yaitu dengan menambah dan mencari sumber air 
baku dalam meningkatkan debit air, pengawasan internal dan sangsi yang tegas 
kepada petugas pencatat meter, melakukan up date data yang akurat, rutin 
melakukan pengontrolan ketepatan alamat pelanggan, menertibkan sambungan 
liar pelanggan yang tidak bayar dan mengadakan pelatihan terhadap karyawan 
mengenai sistem yang baru.   

Prosedur pencatatan meter, Prosedur penagihan dan prosedur 
pembayaran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Standar 
Operasi Prosedur (SOP), karena didalam SOP sudah mencakup berbagai 
prosedur setiap bagian yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 
Dengan adanya Standar Operasi Prosedur (SOP) tersebut dan adanya upaya 
yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengatasi kendala yang ada dapat 
disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi pencatatan, penagihan dan 
pembayaran pemakaian air pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota 
Bandung sudah cukup memadai.  
 

 


