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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi yang sangat pesat pada 

masa sekarang ini menuntut kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan 

sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. Untuk dapat mencapai hal 

tersebut informasi yang tepat dan akurat memegang peranan yang sangat penting 

dari sebuah informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen perusahaan, 

informasi akuntansi menjadi salah satu dasar penting dalam pengambilan 

keputusan adalah sumber daya perusahaan untuk mendapat informasi yang tepat 

dan akurat, maka diperlukan suatu sistem informasi yang dibuat menurut pola 

yang terpadu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan untuk 

melaksanakan kegiatan perusahaan. 

Penerapan sistem informasi akuntansi yang tepat dengan kondisi dan 

situasi yang dihadapi perusahaan sangat membantu kelancaran transaksi dalam 

menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen dalam 

mengambil keputusan, melakukan pengawasan, dan mengoperasikan perusahaan 

secara efisien. 

Informasi akuntansi menunjukan bagaimana seharusnya prosedur dalam 

melakukan kegiatan pengeluaran kas sehingga tindakan manipulasi terhadap 

pengeluaran kas dapat dihindari. Dalam proses pengeluaran kas ini ada bagian-

bagian yang terkait yaitu Bagian Utang Dagang, Bagian Keuangan, Bagian 
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Akuntansi serta dari pihak-pihak mana saja yang berwenang mengotorisasi 

kegiatan pengeluaran kas. Sistem akuntansi dalam transaksi pengeluaran kas yang 

baik pada suatu perusahaan sangat berguna sebagai informasi baik untuk manajer 

sebagai pemakai informasi pihak internal maupun pengguna informasi pihak 

eksternal. Semakin handal dan akurat informasi yang diperoleh, maka semakin 

tepat keputusan yang akan dihasilkan. Agar dapat berjalan secara efektif dan 

efisien perlu adanya pembagian tanggungjawab secara khusus. 

Sistem akuntansi yang efektif memerlukan persetujuan dan dukungan 

dari semua tingkatan manajer. Oleh karena itu diperlukan pendelegasian 

wewenang dan tanggung jawab agar efesiensi dapat tercapai. Perusahaan harus 

dapat mengelola kasnya dengan baik agar perusahaan dapat secara kotinuitas 

melakukan aktivitas operasinya demi terciptanya tujuan perusahaan. 

Setiap perusahaan dapat merancang suatu sistem akuntansi yang sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. Pelaksanaan sistem akuntansi yang baik dan benar 

dapat meningkatkan efektivitas pengendalian intern. Melalui sistem akuntansi 

tersebut maka terciptalah suatu informasi yang akurat dan dapat dipercaya, yang 

dapat digunakan perusahaan sebagai alat untuk meningkatkan pengendalian intern 

pada pengeluaran kas. Sehingga perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya 

secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. 

PT. Medco Energi Internasional Tbk merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas (E & P MiGas) yang 

terdaftar pada Bursa Efek Jakarta. PT Medco Energi Internasional ini memiliki 

sistem akuntansi yaitu System Application and Product (SAP). PT. Medco Energi 



3 
 

 

Internasional Tbk yang berada di Indonesia merupakan perusahaan pusat 

eksplorasi dan produksi minyak dan gas dan telah memiliki beberapa anak 

perusahaan yang berada di luar Indonesia, maka dari itu transaksi-transaksi yang 

dihasilkan perusahaan ini setiap harinya bervariasi dan terjadi secara berulang-

ulang. Oleh karena itu, perusahaan ini memiliki cara untuk melakukan proses 

pencatatan transaksi tersebut secara komputerisasi, yaitu dengan menggunakan 

System Application and Product (SAP) yang memudahkan perusahaan dalam 

pengambilan keputusan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk 

membahas masalah dengan judul “Analisis Prosedur Pembayaran Jasa Dengan 

System Application and Product (SAP) Pada PT. Medco Energi Internasional 

Tbk“ 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah yaitu: 

1. Apakah sistem akuntansi yang telah diganti dengan System Application and 

Product (SAP) telah mendukung kegiatan perusahaan? 

2. Bagaimanakah prosedur pembayaran jasa dengan System Application and 

Product (SAP) yang telah direalisasikan pada perusahaan tersebut? 

3. Apakah pengendalian internal yang dilakukan perusahaan pusat telah efektif 

dalam pencatatan secara System Application and Product (SAP)? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1. Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Ilmiah adalah  

a. Mengetahui apakah System Application and Product (SAP) yang  telah 

direalisasikan telah mendukung kegiatan perusahaan. 

b. Mengetahui hubungan antara departemen-departemen yang  terkait dengan 

System Application and Product (SAP). 

c. Mengetahui apakah prosedur pembayaran jasa kepada PT. Medco Energi 

Internasional Tbk sudah efektif dalam hal lebih pengendalian internal 

perusahaan. 

2. Manfaat Penulisan  

Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

a. Bagi Penulis  

1.) Manfaat teoritis penelitian karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu 

untuk lebih memahami System Application and Product (SAP) dalam 

suatu perusahaan dan kaitannya terhadap prosedur pembayaran jasa. 

2.) Memperoleh gambaran mengenai System Application and Product (SAP) 

untuk proses pembayaran jasa pada perusahaan tersebut. 

3.) Untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada 

program Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ Jakarta. 
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b. Bagi PT. Medco Energi Internasional Tbk 

Untuk memberikan masukan kepada PT. Medco Energi Internasional 

Tbk bahwa prosedur yang telah diterapkan dengan menggunakan SAP telah 

mendukung perusahaan dalam pengambilan keputusan. 

c. Bagi Fakultas 

Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan 

penelitian yang bersangkutan dengan judul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




