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BAB I 

   PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang Permasalahan  

Perusahaan jasa terdiri dari berbagai jenis usaha. Salah satunya merupakan 

jenis usaha jasa percetakan. Industri percetakan sudah mengalami peningkatan 

status yang sudah berkembang di Indonesia dan mempunyai potensi yang baik 

dalam pertumbuhan ekonomi. Perusahaan yang didukung oleh faktor internal 

maupun eksternal dengan seimbang mempunyai potensi yang baik untuk 

berkembang sehingga aktifitas rutin operasionalnya juga dapat berjalan dengan 

lancar.  

Indah Offset adalah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa percetakan 

yang memproduksi berbagai macam produk seperti undangan, kalender, buku 

kenangan dan lain sebagainya. Perusahaan didirikan pertama kali pada tahun 

1960 dengan nama “Indah” dimana CV. Indah Offset masih menggunakan alat 

berupa “Letter Press”, kemudian di tahun 1975 perusahaan tersebut sudah 

mengalami kemajuan yang pesat dengan menggunakan “Mesin Offset” sampai 

dengan sekarang. Perusahaan yang berskala menengah ini dimiliki oleh Bapak 

Handoyo Supangi dan berlokasi di Jl. Sriwijaya No. 2 RT.03/RW.04, 

Rejowinangun Utara, Kota Magelang.  

Dari survei awal dilokasi penelitian yaitu dari wawancara dengan pemilik 

CV. Indah Offset Magelang, Bapak Handoyo, terdapat adanya kredit jatuh 

tempo yang belum mendapat pelunasan oleh konsumen diluar batas waktu yang 
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telah ditentukan oleh perusahaan. Apabila hal ini terus–menerus dibiarkan oleh 

perusahaan maka dapat menyebabkan kredit jatuh tempo yang berkepanjangan 

pada perusahaan dan dapat mempengaruhi arus kas masuk perusahaan. Berikut 

adalah data kredit jatuh tempo CV.Indah Offset di tahun 2014 dapat di lihat 

pada tabel 1.1 : 

Tabel 1.1 Data Kredit Jatuh Tempo Tahun 2014 

Dengan Umur Kredit 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 

Nama Total Angsuran Kredit belum Umur 

Konsumen Kredit Terakhir Dibayar Kredit 

Aneka Rp38.547.500 07 Mei 2014 Rp24.185.000 ±233 hari 

Albasia 

Tmg Rp60.925.300 

03 November 

2014 Rp40.475.300 ±58 hari 

Cahaya Rp13.200.000 - Rp13.200.000 ±34 hari 

Johar Rp28.390.700 22 Agustus 2014 Rp16.461.700 ± 129 hari 

Tunas Rp10.380.000  -  Rp10.380.000 ±62 hari 

Total Rp151.443.500   Rp104.702.000   

Total tagihan yang belum dibayar ditahun 2014 Rp104.702.000 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2015 

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa konsumen yang mempunyai kredit jatuh 

tempo paling banyak di tahun 2014 pada CV. Indah Offset adalah Albasia Tmg 

sebesar Rp 40.475.300. Berikut ini data kredit jatuh tempo CV.Indah Offset di 

tahun 2015 dapat di lihat pada tabel 1.2: 
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Tabel 1.2 Data Kredit Jatuh Tempo Tahun 2015 

Dengan Umur Kredit 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 

Nama Total Angsuran Kredit Umur 

Konsumen Kredit Terakhir belum dibayar Kredit 

NA Rp73.110.500 28 September 2015 Rp63.467.000 ± 92 hari 

Asli Rp81.585.800 12 November 2015 Rp57.585.800 ±49 hari 

Gondok Rp27.670.000 21 Mei 2015 Rp10.950.000 ±219 hari 

LB Rp79.657.000 29 Agustus 2015 Rp52.115.000 ± 122 hari 

ABP Rp80.351.500 06 Agustus 2015 Rp50.274.500 ± 145 hari 

Cum Rp46.734.000 15 September 2015 Rp26.629.000 ±106 hari 

Total Rp389.108.800  Rp261.021.300  

Total tagihan yang belum dibayar ditahun 2015 Rp261.021.300 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2015 

Dapat dilihat pada tabel 1.2 menunjukkan konsumen yang memiliki kredit 

jatuh tempo paling banyak di tahun 2015 adalah konsumen NA sebesar Rp 

63.467.000. Dari data kredit jatuh tempo yang dimiliki CV. Indah Offset tahun 

2014 dan 2015. Kredit jatuh tempo ini disebabkan oleh banyak hal, mulai dari 

faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan 

disebabkan oleh sistem pengendalian internal pada perusahaan belum ada secara 

tertulis, maka pemberian kebijakan kredit untuk konsumen pada perusahaan 

belum dilakukan secara maksimal. Sedangkan dari faktor eksternal disebabkan 

oleh proses penerimaan dana untuk pembayaran kredit pada konsumen bisnis 
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terhambat serta kondisi keuangan konsumen yang kurang baik dimana CV. 

Indah Offset memberikan kelonggaran pembayaran kepada konsumen dengan 

cara memberi kesempatan untuk melakukan pembayaran kredit yang telah diberi 

batas waktu atau tempo untuk melakukan pembayaran. 

Adapun kriteria kredit jatuh tempo yang dimiliki pada CV. Indah Offset 

adalah apabila konsumen tidak melunasi utangnya kepada CV. Indah Offset 

selama 1 bulan dari tanggal jatuh tempo, dan kriteria lain adalah pesanan barang 

yang tidak diambil oleh konsumen dan tidak dilunasi melebihi 1 bulan. Berikut 

disajikan analisa data antara penjualan dan kredit jatuh tempo CV. Indah Offset 

pada tahun 2014 dan tahun 2015 dapat di lihat pada tabel 1.3 : 

Tabel 1.3 

Analisa Data Antara Penjualan dan Kredit Jatuh Tempo CV. Indah 

Offset Tahun 2014 s/d 2015 

Tahun 2014 2015 

Penjualan Rp 2.705.010.800 Rp 3.481.512.800 

Kredit jatuh tempo Rp 104.702.000 Rp 261.021.300 

% Kredit jatuh 

tempo 4% 8% 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2015 

Berdasarkan tabel 1.3 yaitu data penjualan dan kredit jatuh tempo CV. Indah 

Offset tahun 2014 s/d 2015 diketahui bahwa CV.Indah Offset mengalami 

kenaikan penjualan dari tahun 2014 sampai tahun 2015. Namun dibalik kenaikan 

penjualan tersebut, CV. Indah Offset juga mengalami peningkatan pada kredit 
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jatuh tempo dari tahun 2014 ke tahun 2015 yaitu dari 4% menjadi 8% yang 

disebabkan oleh belum diambilnya kebijakan untuk menekan kredit jatuh tempo 

oleh perusahaan CV. Indah Offset dan pula bertambahnya jumlah konsumen 

yang di kategorikan sebagai pelaku kredit jatuh tempo, yaitu pada tahun 2014 

sebanyak 5 konsumen, dan pada tahun 2015 menjadi 11 konsumen. Oleh karena 

itu, peneliti ingin mengetahui lebih jauh faktor-faktor apa yang menyebabkan 

masalah kredit jatuh tempo masih terjadi di perusahaan sampai dengan sekarang 

yang belum dapat diselesaikan. 

Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian. Penelitian ini dilakukan  untuk melihat suatu gambaran yang terjadi 

pada perusahaan, menganalisis data-data atau dokumen perusahaan, 

mengevaluasi serta menyimpulkan hasil mengenai faktor-faktor apa yang 

menyebabkan masalah kredit jatuh tempo masih terjadi di CV. Indah Offset 

secara langsung. Penelitian ini mengambil judul “ANALISIS KREDIT 

JATUH TEMPO DI CV. INDAH OFFSET MAGELANG DARI FAKTOR 

INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL” 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka didapatkan rumusan 

masalah, yakni “Menentukan Kebijakan Perusahaan CV. Indah Offset 

Magelang untuk Mengantisipasi Kredit Jatuh Tempo dari Faktor Internal 

maupun Eksternal.” 
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1.3. Tujuan Penelitian  

1) Mengetahui kendala kredit jatuh tempo dari faktor internal.  

2) Mengetahui kendala pembayaran kredit jatuh tempo dari faktor eksternal. 

3) Mengetahui pendapat mengenai kebijakan pengendalian internal 

perusahaan menghadapi pembayaran kredit jatuh tempo karena faktor 

internal maupun eksternal perusahaan.  

4) Menentukan kebijakan berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) 

untuk mengantisipasi kredit jatuh tempo dari faktor internal maupun 

eksternal perusahaan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada peneliti agar 

dapat memperluas faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya kredit jatuh 

tempo pada perusahaan, mengetahui perspektif-perspektif apa yang ada dalam 

pemikiran pelaku bisnis maupun pihak luar perusahaan dan dapat menganalisis 

suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh suatu perusahaan yang 

berhubungan dengan akuntansi baik secara teori maupun praktek di dunia kerja 

nyata. Selain itu peneliti juga mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai 

akuntansi beserta mata kuliah audit yang telah didapatkan selama proses 

perkuliahan berlangsung untuk selanjutnya dapat diterapkan saat bekerja di 

perusahaan. 
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b. Bagi perusahaan:  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan 

mengenai akar permasalahan, dampak, dan faktor-faktor apa yang 

menimbulkan kerugian dari masalah tersebut. Perusahaan juga dapat 

mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh peneliti mengenai 

faktor–faktor yang telah dikaji sedemikian rupa agar sistem akuntansi dan 

kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan lebih baik. 

c. Bagi pembaca: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang 

baru kepada pembaca mengenai fenomena yang sedang terjadi pada perusahaan 

dengan menggunakan penelitian kualitatif, dampak kerugian yang terjadi pada 

perusahaan akibat dari faktor internal maupun eksternal perusahaan, dan juga 

menjelaskan kenapa piutang perusahaan belum dapat terselesaikan dengan 

tuntas, serta masalah nyata yang terjadi di perusahaan jasa beserta kesimpulan 

yang dapat diambil pada penyelesaian masalah tersebut. 
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1.5. Kerangka Pikir 

 

 

 

Gambar 1.1. Skema Kerangka Pikir Penelitian 
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Setelah melakukan wawancara dan juga observasi telah di temukan fenomena 

alam pada CV. Indah Offset Magelang yakni kredit jatuh tempo yang belum 

mendapat pelunasan. Untuk mengetahui penyebab dari permasalahan yang sedang 

terjadi, maka perlu dilakukan suatu penelitian tentang faktor-faktor apa yang 

menyebabkan masalah kredit jatuh tempo masih terjadi hingga saat ini. Ada 

pandangan dari faktor internal maupun eksternal perusahaan tentang masalah 

kredit jatuh tempo. Dari faktor-faktor tersebut akan menghasilkan suatu analisa. 

Berdasarkan dari hasil laporan ini peneliti dapat memberikan kesimpulan dan 

rekomendasi yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam 

penelitian. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah perusahaan yang sedang terjadi di 

perusahaan, faktor-faktor apa yang memungkinkan timbulnya suatu fenomena atau 

gejala pada perusahaan serta penghitungan kerugian akibat dari kredit jatuh tempo 

yang sedang terjadi di perusahaan. Bab ini juga menjelaskan mengenai perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika 

penulisan pada penelitian. 

BAB II: LANDASAN TEORI  

Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian antara lain 

definisi kredit secara umum, faktor-faktor pemberian kredit, definisi serta 
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komponen dari kebijakan kredit dan kondisi perusahaan yang ada pada perusahaan 

saat ini, definisi pengendalian internal, komponen-komponen pengendalian 

internal, definisi dan analisis lingkungan faktor internal, definisi dan analisis 

lingkungan faktor eksternal, definisi, jenis dan tujuan  penjualan, definisi 

pendapatan, definisi piutang,pengertian, tipe-tipe, dan tahap pemeriksaan dari 

auditing. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang meliputi objek dan lokasi 

penelitian, gambaran singkat perusahaan, struktur organisasi, metode dan 

pendekatan penelitian, instrument penelitian dan cara pengumpulan data, teknik 

serta alat analisis data yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang 

sedang terjadi pada perusahaan. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mengkaji analisis data dan pembahasan yang dilakukan peneliti untuk 

menjawab perumusan masalah yang sedang terjadi dalam perusahaan. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan peneliti 

untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dalam perusahaan. 

 

 

 


