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Kemajuan zaman yang ditandai dengan semakin pesatnya perkembangan

ilmu pengetah uan dan teknologi berpengaruh terhadap iklim dunia usaha pada saat 

ini. Contohnya seperti perusahaan, perusahaaan merupakan pelaku nyata dalam dunia 

usaha dimana setiap perusahaan yang didirikan dituntut memenuhi kebutuhan yang 

beraneka ragam. Selain itu juga perusahaan memil iki keinginan untuk memperoleh 

laba yang optimal demi  kelangsunga n dan kemajuan u sahanya.

Dari sudut pandang teknologi informasi asuransi adalah bisnis yang memiliki 

karakteristik bisn is dan permasalahan yang khusus. Permasalahan permasalahan

khusus itu antara lain adalah : 

1) Lingkungan bisnis yang dinamis dan kompe titif  menurut fleksibilitas dan 

petum buhan yang cepat ;

2) Besarnya volume dan tingg inya t ingkat kompleks itas yang harus dike lola ;

3) Proses bisnis mencakup  banyak unit, tipe transaksi dan hubungan antar 

entitas;

4) Latar belakang, target pasar, dan struktur organisas i yang berbeda membuat   

detai l proses bisnis satu asuransi dengan asuransi yang la in berbeda ;

Dengan karakteristik permasalah an di atas maka Sistem Informasi adalah  

salah satu sistem strategis yang menentukan  dalam meningkatkan keunggulan  

kompetitif  sebuah perusahaan asuransi. Sistem informasi yang dibangun harus 

didukung oleh  suatu Aplikasi  Asuransi Kerug ian yang memen uhi aspek-aspek 

sebagai ber ikut :

1) Dapat mengintegras ikan berbaga i kegiatan operasional perusahaan ;
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2) Memi liki struktur data yang menduku ng kecepatan akses dan ketepatan 

kualitas data ;

3) Dapat memen uhi kebut uhan khu sus perusahaa n ;

4) Pemelihara an terhadap apli kasi yang di kembangkan muda h dilakukan .

Pengguna informasi akuntansi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok 

besar: Eksterna l dan Internal. Pengguna Eksternal mencakup pemegang saham,  

investor, kreditor, agen pemerintah, konsumen, vendor, pesaing, serikat kerja, dan 

masyarakat secara luas. Peng guna eksternal mener ima dan memanfaatkan berbagai  

output dari sistem informasi akuntansi. Banyak dari output tersebut bersifat rutin.  

Transaksi utang dagang dengan pemasok misalnya, membutuhkan output berupa  

order pembelian serta cek dari suatu sistem informasi organisas i tertentu. Pengguna 

internal terdiri dar i para manajer. Kebutuhan para manajer tergantung pada level 

mereka di dalam organisasi atau pada fungsi tertentu yang mereka jalankan.  

Sejalan dengan semakin besar dan luas ruang lingkup perusahan, maka 

semakin kompleks masa lah-masalah yang dihadapi manajemen. Salah satu masalah  

diantaranya yaitu terbatasnya kemampuan pimpinan di dalam mengendalikan  

perusahaa n. Untuk mengatasi hal itu perlu suatu alat bantu bagi manajemen yaitu 

sistem pengendalian. Sistem pengendalian yang memadai dalm suatu perusahaan 

akan memban tu manajemen dalam menjaga harta milik perusahaan , mencegah, dan 

mendeteksi kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. Sistem 

pengendalian yang dimadsudkan bukan untuk meniadak an semua kemungkinan 

terjadinya kesalahan atau penyelewengan, melainkan sistem pengendalian  yang 

dapat menekan terjadinya kesalahan atau penyelewengan dalam batas -batas yang 

layak. Kalaupun terjadi kesalahan dan penyelewengan diharapkan dapat segera  

diketahui dan diatas i dengan cepat.

Sistem informasi akuntansi meringkas dan menyaring data yang berguna  

untuk para pengam bil keputusan. Pada pemrosesa n data, sistem informasi akuntansi 

mempengaruhi keputusan organisasi.
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Seperti yang dikatakan oleh Bambang Heryadi dalam bukunya Sistem 

Pengendalian Intern (1992, 30) bahwa adanya  suatu sistem pengendalian intern yang 

baik dalam perusahaa n adalah suatu kemutlakan, tetapi apabi la tidak ditunjang oleh 

sistem informasi akuntansi yang memadai maka sistem pengendalian intern tidak 

akan berfungsi dengan baik. Memadai  dalam arti memi liki kelima unsur sistem 

informasi akuntansi yaitu : manusia, transaksi, prosedur, file atau arsip dan peralatan 

dalam kegiatannya. Agar pimpinan perusahaan  menjaga kegiatan kelancaran  

perusahaa n memastikan ketepatan dan keandalan data informasi akuntansinya, 

mendorong efisiensi disemua kegiatan oprasionalnya serta mendoro ng kepatuhan  

karyawan terhadap kebijakan dan prosedur ya ng diterapkan manajemen.

Pengendalian piutang yang memadai perlu diadakan, hal ini disebabkan 

karena piutang berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan. Apabila dalam  

pengelolaanya mendapatkan gangguan  maka akan mempe ngaruhi kelangsungan 

hidup perusahaan, hal ini dikarenakan piutang merupak an salah satu sumber 

pembiayaan peru sahaan.

Apabila terdapat keterlambatan atas piutang maupun keterlambatan dalam 

pemba yaran , maka hal tersebut dapat menghambat  berubahnya dana yang tertanam  

dalam piutang , menjadi uang tunai yang sangat  diperlukan perusahaan  unrtuk 

menjalankan akt ivitasnya.

Selain itu untuk pengendalian yang memadai dalam pengelo laan piutang  

perlu diadakan untuk memperkeci l terjad inya hal-hal yang dapat merugikan  

perusahaa n, baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja sepert i 

kelalaian  manusia ataupun penyelewengan. Untuk itu manajemen harus 

menda patkan informasi yang akurat,  tepat waktu dan relevan dengan kebutuhan 

manajeme n dapat mengefektif kan segala tindakan dan keputusan yang diambilnya 

jika timbul masalah.

Namun  pada saat penulis melakuakan penel itian penulis menem ukan adanya 

beberapa masalah dalam hal pembayaran premi, atas dasar uraian yang telah 

dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk memba has masalah tersebut ke dalm 
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Laporan Tugas Akhir yang berjudul “ 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk memperoleh pemaha man 

yang lebih baik tentang sistem akuntansi piutang pengelo laan premi asuransi  

kerugian agar tidak terjad inya kesalahan dan penyelewengan, maka penulis 

membata si permasalahn sebagai ber ikut:

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi piutang premi asuransi kerugian 

yang diterapkan pada PT. JASINDO BAND UNG RITEL ?

2. Bagaimana kesesuaian antara prosed ur piutang premi kerugian menurut  

teori dengan pela ksanaannya pada PT. JASINDO BAND UNG RI TEL ?

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas,  Maka maksud 

melakukan penel itian ini ada lah untuk mengumpulkan data dan informasi yang 

diperlukan da lam penulisan laporan Tugas A khir. 

Adapu n tujuan dari penelit ian ini adalah:

1. Untuk mengetahui baga imana penerapan sistem  informasi atas piutang di  

PT. JASINDO BAND UNG RI TEL.

2. Untuk menge tahui bagaimana kesesuaian antara teor i dan pelaksanaan 

prosed ur piutang premi ke rugian pada  PT. JASINDO BAND UNG R ITEL .

Penulis mengha rapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang  

bermanfaat, sejalan dengan maksud dan tujuan penelit ian yang diharapkan. Adapun  

kegunaan Tugas A khir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

TINJAUAN SISTEM INFORMASI  

AKUNTANSI PENGELOLAAN PIUTANG PADA PT. JASINDO BANDUNG 

RITEL”.

1.2. Identifikasi masalah

1.3. Maksud dan Tuju an 

1.4. Kegunaan Tugas Akhir
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1. sebagai alat pemban ding antara teor i yang diperoleh didalam 

perkul iahan dengan praktek yang terdapat di dalam suatu perusa haan dan juga 

sebagai alat untuk memperoleh pengetahua n yang lebih mendalam mengenai  

pengenalan sistem akuntansi atas piutang dengan prakteknya secara langsung.

2. dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan bagi 

pemecaha n masalah mengenai sistem akuntansi atas piutang sehingga terjadi  

pertimbangan dalam melaksanakannya.

3. sebagai tambaha n referensi untuk menambah ilmu pengetah uan 

yang telah ada serta melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang Sistem 

informasi akuntansi khususnya piutang. 

Metode yang digunakan penulis dalam penyusuna laporan Tugas Akhir ini 

adalah metode deskripti f yaitu, suatu metode dalam menelit i status kelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, maupun suatu kelas 

perist iwa pada masa sekarang adapun tujuan dari penel itian deskript if ada lah untuk

memb uat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis,  factua l, akurat,  mengenai  

fakta-fakta,sifat-sifat suatu hub ungan antar feno mena.

Adapu n sumber data yang digunakan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir 

ini adalah sebaga i berikut:

1. Data Pr imer

Data primer merupakan data dan informasi yang diperoleh secara  langsung 

oleh penulis yang bersangkutan, yaitu dari JASINDO  BAND UNG RITEL yang  

berhubungan dengan lingkungan  Sistem Informasi Akuntansi pengelo laan Piutang  

pada JASINDO BAND UNG RI TEL.

a. Data Kuantitat if

Data ini diperoleh melalui interview atau wawancara  langsung dengan staf yang 

berkompeten  di bidangnya dan mengadakan  pengamata n langsung terhadap objek 

yang ditel iti Sistem Informasi A kuntansi pengelola an Piutang.

Pihak penulis,

Pihak perusahaan,

Pihak lain ,

1.5. Metode Tugas Akhir
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b. Data Kual itatif 

Data ini diperoleh dari perusahaan brupa dokumen -dokume n khususnya dokumen -

dokumen yang berhubungan dengan Sistem Informasi Akuntansi penge lolaan 

Piutang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data informasi lainya yang diperoleh dengan  

melakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji lebih 

lanjut, data ini diperoleh dari berbaga i sumber buku yang berhubungan dengan  

masalah yang ditel iti.

Dalam penyu sunan laporan tugas akhir ini, penulis melakukan penelit ian pada 

JASINDO BAND UNG RITEL di Jl. WR. Supratman  No. 35 Bandung 40114, phone: 

(022) 7202517/7202370, fax: (022) 7274572/7274493, ema il: 

bandung_ritel@jas indonet.co m. Dan penulis melakukan penel itian pada bulan Julli 

sampai Agustus 2008 .

1.6. Lokasi dan Waktu Ker ja Praktik
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