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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Dalam suatu kegiatan usaha, baik itu perusahaan besar maupun kecil 

tujuan utamanya adalah memperoleh laba yang maksimal dalam rangka 

mempertahankan kelangsungan usahanya. 

Untuk mencapai tujuan tersebut manajemen harus mengelola 

perusahaannya dengan baik dan harus didukung oleh penetapan perencanaan, 

kebijakan, prosedur, pendelegasian wewenang, metode-metode dan standar 

pelaksanaan yang dapat diterapkan untuk mengevaluasi hasil yang dicapai. 

Dengan semakin berkembangnya perusahaan, ruang lingkup perusahaan 

semakin luas, sehingga tugas dan wewenang pimpinan di delegasikan kepada 

orang lain. Dengan demikian pimpinan perusahaan membutuhkan laporan-laporan 

dan analisis kegiatan operasional agar dapat mengarahkan, mengendalikan, 

melindungi perusahaan dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Kebutuhan akan 

laporan ini dapat dipenuhi dengan adanya sistem yang memadai dalam 

pengelolaan kegiatannya. 

Dalam perusahaan pembiayaan (leasing) yang berusaha dalam usaha jasa 

pemberian pinjaman atau pemberian kredit, ada beberapa pengertian tentang 

leasing, yaitu: 

1. Yang termasuk objek leasing adalah barang modal 

2. Leasing diartikan sebagai perjanjian yang mengatur penyerahan hak 

untuk mempergunakan hak milik, pabrik, atau peralatan lainnya yang 

dapat disusutkan 

3. Pemilik harta yang menyediakan barang untuk dipakai haknya adalah 

pihak lain disebut lessor yang menerima disebut lessee 

Leasing dibedakan menjadi finance lease dan operating lease. Leasing 

dengan hak opsi adalah leasing dimana penyewa (lessee) pada akhir masa kontrak 
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mempunyai hak opsi untuk membeli objek leasing berdasarkan nilai sisa yang 

disepakati. Leasing tanpa hak opsi adalah sewa guna usaha dimana lessee pada 

akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek pajak 

tersebut. 

Dalam perusahaan leasing, khususnya pada perusahaan leasing yang 

memberikan kredit untuk kendaraan bermotor, bagian operasional pemasaran 

Credit Marketing Officer (CMO) biasa disebut surveyor merupakan bagian 

penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak manajemen.  

Untuk memperoleh debitur, surveyor harus bekerjasama dengan pihak 

dealer penjualan (sales marketing), karena kerjasama tersebut merupakan modal 

utama dalam memperoleh debitur yang diberikan oleh sales marketing jika ada 

yang ingin membeli kendaraan secara kredit. 

Surveyor juga bertugas meninjau calon debitur dengan cara menganalisa 

calon debitur untuk menentukan dapat atau tidaknya debitur tersebut diberikan 

kredit. Hal tersebut dilakukan karena perusahaan tidak ingin mendapatkan 

masalah yang disebut dengan piutang tak tertagih (bad debt). Oleh karena itu 

perlu diterapkannya suatu system survey yang penyusunannya harus 

memperhatikan rencana-rencana untuk masa yang akan datang dan memerlukan 

informasi yang competent, khususnya pada perusahaan leasing yang mempunyai 

hak opsi (Financial Lease) yang merupakan perusahaan bersangkutan yang akan 

diteliti. 

Oleh sebab itu system survey diharapkan banyak memberikan manfaat 

bagi suatu perusahaan pembiayaan dalam meminimalisasi piutang tak tertagih 

(bad debt). 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis memandang bahwa 

system survey sangat penting dalam meminimalisasi piutang tak tertagih (bad 

debt). Penulis tertarik untuk melakukan analisis dalam rangka penyusunan skripsi 

yang diberi judul: 

“Manfaat System Survey Terhadap Calon Debitur Dalam 

Meminimalisasi Piutang Tak Tertagih (Bad Debt) Pada Perusahaan 

Leasing.” 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut salah satu penyebab 

terjadinya piutang tak tertagih adalah karena sistem yang kurang menunjang atau 

terlalu lemah, adanya kesalahan dalam melakukan survey dan kelalaian yang 

dilakukan pihak debitur dengan sengaja maupun tidak sengaja. Padahal apabila 

system survey yang diterapkan sudah menunjang dan survey dilakukan secara 

cermat dan teliti maka dapat bermanfaat sebagai saringan dalam meminimalisasi 

piutang tak tertagih (bad debt). 

Oleh karena itu untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut maka 

penulis akan membatasi masalah yang akan menjadi pokok penelitian, yaitu: 

1. Apakah system survey yang diterapkan sudah dilaksanakan dengan 

semestinya? 

2. Sejauh manakah manfaat system survey yang diterapkan perusahaan 

dapat meminimalisasi piutang tak tertagih (bad debt) secara 

maksimal? 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah mengetahui system survey yang 

diterapkan pada PT.X. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui apakah system survey yang diterapkan sudah 

dilaksanakan dengan semestinya 

2. Untuk mengetahui sejauh manakah manfaat system survey yang 

diterapkan perusahaan dapat meminimalisasi piutang tidak tertagih 

(bad debt) secara maksimal 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan tentang 

masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas 

mengenai “Manfaat System Survey Terhadap Calon Debitur Dalam 
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Meminimalisasi Piutang Tak Tertagih (Bad Debt) Pada Perusahaan 

Leasing” baik secara teori maupun praktik. Dan penelitian ini adalah 

merupakan salah satu syarat mengikuti Ujian Akhir di Fakultas 

Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan memberikan masukan kepada pihak manajemen 

dalam rangka perbaikan dan pengembangan dari praktik-praktik 

yang sudah dianggap memadai. 

3. Bagi pihak-pihak lain yang memerlukan 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi landasan teori dalam 

melakukan penelitian dengan masalah yang sama. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Untuk mencapai tujuan tersebut manajemen harus mengelola 

perusahaannya dengan baik dan harus didukung oleh penetapan perencanaan, 

kebijakan, prosedur, pendelegasian wewenang, metode-metode dan standar 

pelaksanaan yang dapat diterpakan untuk mengevaluasi hasil yang dicapai. 

Dengan semakin berkembangnya perusahaan, ruang lingkup perusahaan 

semakin luas, sehingga tugas dan wewenang pimpinan di delegasikan kepada 

orang lain. Dengan demikian pimpinan perusahaan membutuhkan laporan-laporan 

dan analisis kegiatan oprasional agar dapat mengarahkan, mengendalikan, 

melindungi perusahaan dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Kebutuhan akan 

laporan ini dapat dipenuhi dengan adanya sistem yang memadai dalam 

pengelolaan kegiatannya. 

Menurut Nugroho Widjajanto (2001; 41), pengertian Sistem Informasi 

Akuntansi adalah sebagai berikut:  

“Susunan berbagai formulir, catatan, peralatan, termasuk 
komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga 
pelaksanaannya dan laporan yang terkoordinasikan secara erat 
yang di disain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi 
informasi yang dibutuhkan manajemen.” 
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Sistem pemberian kredit merupakan bagian dari sistem informasi 

akuntansi, sistem tersebut merupakan langkah-langkah yang dilakukan perusahaan 

dalam menunjang kegiatan operasionalnya.  

Dalam melaksanakan sistem pemberian kredit diperlukan pelaksanaan-

pelaksanaan lain yang dapat menunjang sistem tersebut, diantaranya adalah 

system survey. 

Menurut Mulyadi (2001; 210) pengertian system survey adalah sebagai 

berikut : 

“System survey merupakan langkah yang dilakukan oleh 
perusahaan untuk menghindari tidak tertagihnya piutang, setiap 
penjualan kredit yang pertama kepada seorang pembeli selalu 
didahului dengan analisis terhadap pembeli dapat atau tidaknya 
pembeli tersebut diberi kredit.” 

 
Dari pengertian tersebut mengenai system survey dapat disimpulkan 

bahwa system survey merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan sistem 

pemberian kredit yang dilakukan perusahaan dalam melakukan analisis dapat atau 

tidaknya pembeli tersebut diberi kredit. 

Yang dimaksud dengan minimalisasi adalah menekan serendah mungkin 

suatu hal agar sesuai dengan yang di inginkan. 

Menurut Carl S. Warren, James M. Reeve dan Philip E. Fess (2005; 

392) yang diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani dan Taufik 

Heendrawan istilah piutang adalah sebagai berikut : 

“Piutang (receivable) meliputi semua klaim dalam bentuk uang 
terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau 
organisasi lainnya. Piutang biasanya memiliki bagian yang 
signifikan dari total aktiva lancar perusahaan.” 

 

Sedangkan menurut Carl S. Warren, James M. Reeve dan Philip E. 

Fees (2005; 395) yang diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani dan 

Taufik Heendrawan pengertian dari piutang tak tertagih (Bad Debt) adalah 

sebagai berikut : 

“Beban operasi yang muncul karena tidak tertagihnya piutang.” 

 



 6 

Dari pengertian tersebut mengenai piutang dan piutang tak tertagih dapat 

dimpulkan bahwa piutang usaha muncul apabila seseorang melakukan penjualan 

barang atau jasa secara kredit kepada pihak kedua. Piutang usaha merupakan 

klaim dari penjual kepada pembeli sebesar jumlah transaksi yang terjadi. 

Piutang merupakan klaim uang pada perusahaan maupun individu. 

Klaim tersebut biasanya didapatkan dari penjualan barang atau jasa ataupun dari 

peminjaman uang. Piutang merupakam salah satu bagian dari harta lancar. 

Penjualan secara kredit akan menimbulkan keuntungan sekaligus 

kerugian. Orang yang tidak dapat membayar sekarang akan melakukan pembelian 

secara kredit. Penerimaan dan keuntungan perusahaan akan meningkat karena 

penjualan meningkat, tapi kerugian yang dialami oleh perusahaan meningkat pula 

karena meningkatnya jumlah piutang yang tidak dapat di tagih. Kerugian ini 

biasanya kita sebut beban piutang tak tertagih. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas penulis dapat mengemukakan 

hipotesis sebagai berikut : 

“ System survey yang menunjang dan diterapkan secara semestinya 

terhadap calon debitur dapat meminimalisasi piutang tak tertagih (bad 

debt)” 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan 

skripsi ini adalah metode deskriptif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan, adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Kuesioner 

Merupakan teknik pengumpulan data di mana penulis 

mengajukan sejumlah pertanyaan untuk di jawab oleh pihak-

pihak yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. 
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b. Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data di mana penulis melakukan 

tanya jawab langsung dengan staff, pejabat atau dengan pihak 

yang ditunjuk oleh perusahaan terutama yang berhubungan 

dengan masalah yang di teliti. 

c. Observasi 

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penulis dengan cara 

mengamati secara langsung jalannya pekerjaan yang sebenarnya 

terjadi di perusahaan. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu penelitian untuk memperoleh data sekunder dengan cara 

melakukan penelaahan terhadap literatur maupun catatan-catatan 

kuliah yang berkaitan dengan masalah yang di teliti agar dapat 

memperoleh landasan teori. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Peneitian 

Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada 

PT.X di Jl. X. Penelitian ini dilakukan oleh penulis mulai dari bulan November 

sampai dengan selesai. 


