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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kantor  Pemasaran/Sirkulasi PT.  Suara Merdeka Press Semarang merupakan  

kantor  yang  bertanggung  jawab  pada  kegiatan  pemasaran  Koran Harian  

Suara  Merdeka  seperti  melakukan  Promosi,  Distribusi  kepada agen dan 

pengecer dan menentukan strategi penjualan koran Suara Merdeka.  Unit kerja 

Pemasaran/Sirkulasi PT. Suara Merdeka Press Semarang dibagi menjadi beberapa 

bagian yaitu Komunikasi,  Keuangan,  Pengolahan  Data dan Perwakilan.   

Adapun tugas utama dari bagian Pemasaran  Wilayah Semarang adalah 

mengendalikan pembayaran Koran Suara Merdeka ke seluruh wilayah di 

Semarang.  Dalam Kantor Pemasaran Semarang, terdapat 4 bidang kerja yaitu 

Kepala Pemasaran, Wakil Kepala Pemasaran, Keuangan dan Pengendalian 

Piutang dan Koordinasi Wilayah. Masing – masing bidang memiliki tanggung 

jawab utama yaitu mendistribusikan koran kepada pelanggan melalui agen, sub 

agen atau pengecer. Sebagai divisi Pemasaran, tugas utama selain pendistribusian 

adalah mencari pelanggan baru. Dalam mencari pelanggan baru biasanya 

dilakukan membuat surat penawaran kepada instansi. Namun perusahaan saat ini 

sedang mencoba melakukan penawaran melalui telemarketting yaitu penawaran 

melalui telepon.  Selain melakukan hal tersebut, divisi pemasaran diwajibkan 

untuk melakukan pengendalian. Salah satu pengendalian yang sedang digerakan 
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saat ini adalah dengan mengunjungi pelanggan dan mendengarkan keluhan 

melalui kuesioner dan wawancara. 

Dalam persaingan bisnis yang bebas ini, syarat agar suatu perusahaan 

dapat sukses dalam persaingan tersebut adalah berusaha mencapai tujuan untuk 

menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Agar tujuan tersebut tercapai, maka 

setiap perusahaan harus dapat menghasilkan dan menyampaikan barang dan jasa 

yang diinginkan konsumen sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Dalam 

kegiatan tersebut terdapat namanya sistem pembayaran mempunyai fungsi yang 

sangat kritikal dalam menunjang stabilitas sistem keuangan nasional. Sistem 

pembayaran pada dasarnya merupakan langkah-langkah  antisipasi terhadap 

fungsi dan proses kritikal dalam penyelenggaraan sistem pembayaran serta 

memastikan penanggulangan yang dilakukan terencana dan teruji. 

Di dalam Perusahaan PT Suara merdeka Press menerapkan sistem 

pembayaran dengan tunai atauapun dengan cara transfer. Sistem pembayaran 

tunai setiap pelanggan bisa langsung melakukan pembayaran dengan datang ke 

bagian kasir yang terletak di kantor PT Suara Merdeka Press . Sedangkan sistem 

pembayaran transfer pelanggan hanya perlu membayarkan tagihan melalui bank 

atau ATM dengan cara mengirim tagihan ke no rekenning yang dimiliki 

Perusahaan PT Suara Merdeka Press. 

       Berdasarkan dari hasil penelitian dari peneliti, perlu adanya rekapitulasi 

sistem pembayaran pada PT Suara Merdeka Press , sehingga hal tersebut akan 

mencegah terjadinya kemudahan untuk Mengcek apak Pelakan sudah melakukan 

pembayaran dan juga mencegah penyelewengan yang dilakukan oleh karyawan. 
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       Berdasarkan uraian mengenai pentingnya sistem pembayaran pada 

perusahaan,  maka dalam penyusunan laporan tugas akhir ini peneliti mengambil 

judul “PENYUSUNAN LAPORAN TUGAS AKHIR ANALISIS SISTEM 

PEMBAYARAN PADA PT SUARA MERDEKA PRESS” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah  

pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan sistem pembayaran agen pada PT. Suara Merdeka 

Press? 

2. Bagaimana efektifitas pengendalian sistem pembayaran PT. Suara Merdeka 

Press? 

3. Apakah catatan akuntansi pada transaksi pembayaran di PT. Suara Merdeka 

Press  sudah sesuai dengan sistem akuntansi yang ada? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai diantaranya: 

1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai sistem pembayaran dan kegiatan 

Pemasaran pada kantor pemasaran Semarang PT.  Suara Merdeka Press. 

2. Untuk mengetahui bagaimana cara pengendalian sistem pembayaran pada PT 

Suara Merdeka Press 

3. Untuk mengetahui catatan akuntansi yang digunakan pada PT Suara Merdeka 

Press 



4 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Mahasiswa 

       Mahasiswa memperoleh pengalaman dalam melakukan transaksi pembayaran 

yang dilakukan agen. Mahasiswa mengenal dunia kerja secara nyata serta 

menambah wawasan, pengetahuan, komunikasi dan interaksi suatu tim kerja 

dalam bidang pembayaran pada kantor Pemasaran Semarang di PT Suara 

Merdeka Press. 

 

1.4.2 Bagi PT Suara Merdeka Semarang 

a. Menjalin kerjasama dengan dunia pendidikan yaitu Universitas Sultan Agung 

Semarang. 

b. Memberi masukan yang dapat dikembangkan berkenaan dengan 

permasalahan untuk membantu memajukan dan meningkatkan sistem pembayaran 

agen pada PT Suara Merdeka Press 

  

 

 


