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SARI 

 

Eni Pirnawati. 2013. “Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Piutang pada Koperasi 

Serba Usaha (KSU) Makmur Abadi Kecamatan Kayen Kabupaten Pati”. Tugas 

Akhir. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Bestari Dwi Handayani, SE, M.Si. 

Kata kunci:Sistem, Akuntansi, Penerimaan Kas, Piutang 

 Kas merupakan aktiva lancar yang mempunyai sifat paling liquid dan mudah 

dipindah tangankan.Sistem akuntansi penerimaan kas yang baik harus diterapkan 

pada koperasi. Hal itu dilakukan supaya tidak terjadi penyalahgunaan dana dari 

penerimaan kas. Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Makmur Abadi Kecamatan 

Kayen Kabupaten Pati, terdapat adanya perangkapan fungsi yang terkait dengan 

sistem penerimaan kas dari piutang yaitu penagihan yang seharusnya dilakukan oleh 

fungsi penagihan akan tetapi bisa dilakukan oleh kasir. Fungsi piutang dan fungsi 

akuntansi dilakukan oleh satu orang yang sama. Hal itu disebabkan karena dana pada 

KSU Makmur Abadi masih terbatas, sehingga karyawan pada KSU Makmur Abadi 

sedikit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi yang terkait, 

dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, prosedur yang 

membentuk sistem akuntansi penerimaan kas serta pengendalian intern dalam sistem 

akuntansi penerimaan kas. 

 Objek penelitian ini adalah KSU Makmur Abadi yang berada di Jl Raya Pati-

Porwodadi Km.17 Kec Kayen-Pati.Objek kajian penelitian ini adalah sistem 

akuntansi penerimaan kas dari piutang pada KSU Makmur Abadi.Metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi.Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah diskriptif 

kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi penerimaan kas dari 

piutang pada KSU Makmur Abadi dalam pelaksanaannya melibatkan fungsi yang 

terkait yaitu fungsi penagihan, fungsi kas, fungsi akuntansi dan fungsi administrasi. 

Dokumen yang digunakan yaitu surat pemberitahuan, bukti penerimaan kas, bukti 

pengeluaran kas dan kartu piutang. Catatan akuntansi yang digunakan yaitu jurnal 

penerimaan kas, neraca, laporan harian kas dan laporan keuangan.Prosedur yang 

membentuk sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang berupa bagan alir 

(flowchart).Pengendalian internnya meliputi organisasi, sistem otorisasi dan 

pencatatan serta praktik yang sehat. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi penerimaan kas dari 

piutang pada KSU Makmur Abadi sudah cukup baik namun terdapat kelemahan pada 

penagihan yang seharusnya dilakukan oleh fungsi penagihan akan tetapi bisa 

dilakukan oleh kasir. Fungsi piutang dan fungsi akuntansi dilakukan oleh satu orang 

yang sama. Saran yang dapat diberikan adalah kasir tidak ikut campur dalam dalam 

penagihan piutang kepada debitur agar kinerja tiap bagian lebih efektif, serta perlu 

ditambahkannya karyawan yang berkompeten dan pembentukan fungsi piutang agar 

dapat menjalankan kegiatan operasional lebih baik lagi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang-perorangan atau 

badan hukum yang melandasi kegiatannya berdasarkan prinsip kerjasama 

(cooperative) sekaligus sebagai bentuk gerakan rakyat yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan.Prinsip–prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam 

menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Prinsip–

prinsip tersebut adalah : kemandirian, keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan 

dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil 

sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggotanya, pemberian 

balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan perkoperasian dan kerjasama 

antar koperasi. Koperasi merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan 

dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.Bentuk usaha inilah 

yang sebenarnya paling sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi.Prinsip 

demokrasi ekonomi tersebut dimuat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 

ayat 1 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas-azas 

kekeluargaan”.Koperasi merupakan organisasi yang berwatak social dan 

ekonomi, berarti bukan hanya memperhatikan aspek bisnisnya, tetapi juga 

memperhatikan aspek sosial. 
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Menurut Pandji Anoraga 2002, koperasi diartikan sebagai suatu perkumpulan 

kerja sama yang beranggotakan orang-orang maupun badan-badan dimana ia 

memberikan kebebasan untuk keluar dan masuk sebagai anggotanya. Menurut 

undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah 

badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 

Koperasi akan cepat mengembangkan perekonomian di negara kita dengan 

cara memperoleh laba, oleh karena itu dalam menjalankan aktivitasnya pasti 

merencanakan anggaran biaya supaya memperoleh laba yang maksimal atau 

paling tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggota cara yang dilakukan koperasi yaitu dengan menyalurkan 

bantuan berupa pinjaman uang. Usaha ini sangat dibutuhkan kerjasama yang baik 

antara anggota dan karyawan agar kegiatan simpan pinjam pada koperasi berjalan 

dengan lancar. 

Mengingat piutang merupakan modal kerja yang diharapkan dapat 

memperoleh tambahan penghasilan dan laba, maka kehadiran piutang 

memerlukan analisis yang cukup besar dan mengandung resiko yang cukup besar 

pula yang dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen piutang 

memiliki peranan yang sangat vital di dalam koperasi dalam kaitannya terhadap 

penilaian piutang, pencatat piutang dan prosedur piutang sehingga dapat 

memberikan gambaran tentang untung ruginya dilaksanakan usaha simpan 



 

 
 

3 

pinjam. Efektifitas pengelolaan piutang diperlukan pada perusahaan yang 

tercermin dari jumlah piutang dan tingkat perputaran piutang yang dapat 

mengantisipasi, memperkecil atau bahkan menghilangkan risiko yang akan 

mungkin terjadi dari piutang. 

Koperasi sebagai perusahaan tidak berbeda dalam hal pengelolaan usahanya 

dengan pengelolaan usaha dari jenis badan usaha lainnya, seperti Perseroan 

Terbatas (PT) atau bentuk Perusahaan Negara. Koperasi harus dikelola dengan 

lebih efisien dan professional, dengan demikian koperasi tidak mengabaikan 

keuntungan atau Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperolehnya dari hasil usaha 

simpan pinjam. Transaksi usaha simpan pinjam bisa menimbulkan piutang, baik 

dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Hal ini tentunya dibutuhkan sistem 

penerimaan kas dari piutang yang baik dan benar agar dapat 

dipertanggungjawabkan nantinya pada saat rapat anggota. 

KSU Makmur Abadi terletak di Jl Raya Pati-Porwodadi Km.17 Kec Kayen-

Pati. KSU Makmur Abadi dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mendorong 

pertumbuhan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Jumlah karyawan 

koperasi yang ada di KSU Makmur Abadi sebanyak 7 orang. Dengan jumlah 

karyawan koperasi yang sedikit itu maka KSU Makmur Abadi memerlukan 

sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang untuk mengetahui jumlah piutang 

pinjaman dan pengelolaan piutang pinjaman yang baik, terutama pada salah satu 

bidang usaha yang bergerak dalam simpan pinjam anggota. 
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Sumber penerimaan kas pada KSU Makmur Abadi berasal dari pelunasan 

piutang pinjaman dari debitur, piutang toko, simpanan wajib, simpanan pokok, 

simpanan sukarela, simpanan karyawan, simpanan berjangka dan simpanan 

khusus.Dalam unit pertokoan pada KSU Makmur Abadi transaksi penjualan 

dilakukan dengan menggunakan dua sistem yaitu penjualan tunai dan penjualan 

kredit.Dalam sistem penjualan tunai maupun kredit perlu adanya penganggaran 

manajemen keuangan yang serius agar dalam penjualan pada koperasi tersebut 

tidak disalahgunakan oleh pengurus koperasi. 

 Diantara delapan penerimaan kaspada KSU Makmur Abadi tersebut yang 

paling besar hasilnya adalah pelunasan pinjaman anggota, dibuktikan dalam 

laporan keuangan tahun 2011 yaitu besarnya Piutang Pinjaman pada 

KSUMakmur Abadi Rp. 478.528.200,00, Piutang Toko Rp. 

42.004.550,00.Karena jumlah piutang pinjaman lebih besar dari pada pitang toko, 

maka dalam hal ini sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang pinjaman perlu 

diteliti untuk mengetahui apakah prosedur sudah sesuai dengan ketentuan, apakah 

dokumen, fungsi dan catatan akuntansi yang diinginkan sebagai alat pengawasan 

oleh manajemen sudah efektif dalam pengendalian terhadap piutang pinjaman. 

Apakah fungsi-fungsi yang terkait antara fungsi administrasi, fungsi penagihan, 

fungsi kas dan fungsi akuntansi terpisah satu dengan yang lain. Fungsi yang 

terpisah dapat saling mengoreksi dan dapat berperan sesuai dengan tugas masing-

masing sehingga tidak ada kesalahan dalam mengelola piutang pinjaman yang 

timbul di koperasi. 
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Sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang memanglah sangat penting bagi 

instansi/perusahaan, terlebih lagi bagi koperasi. Pada KSU Makmur Abadi  ini 

memiliki sistem akuntansi piutang yang cukup baik, namun ada beberapa hal 

yang kurang sesuai dengan ketentuan sistem akuntansi penerimaan kas dari 

piutang. Sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang ini sebenarnya adalah 

merupakan hal yang membahas atau mengenai fungsi yang terkait, dokumen dan 

catatan yang digunakan, unsur pengendalian intern, dan prosedur yang 

membentuk sistem akuntansi piutang pada perusahaan/instansi tersebut. 

Berdasarkan beberapa unsur tersebut terdapat ketentuan yang harus diterapkan 

dan dijalankan sesuai dengan ketentuan tersebut. Pada Koperasi KSU Makmur 

Abadi ini terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. 

Kesalahan tersebut terletak pada perangkapan fungsi yaitu fungsi penagihan yang 

seharusnya dilakukan oleh bagian penagihan akan tetapi bisa dilakukan oleh kasir. 

Fungsi piutang dan fungsi akuntansi dilakukan oleh satu orang.Kesalahan ini 

menjadi fatal adanya, karena dapat menimbulkan kecurigaan akan hal-hal yang 

tidak diinginkan, seperti tindakan korupsi, kesengajaan dalam pencatatan jumlah 

nominal piutang dimana tidak sesuai dengan jumlah yang diinginkan oleh 

anggota. Hal tersebut seharusnya disikapi dengan adanya petugas atau karyawan 

yang cakap dalam akuntansi dan paham ketentuan-ketentuan sehingga dapat 

membantu serta memperbaiki sistem akuntansi piutang pada KSU Makmur 

Abadi. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa suatu koperasi 

bertanggung jawab membentuk dan melaksanakan sistem akuntansi yang baik 

sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia, untuk dapat mengamankan harta 

koperasi, guna menghindari terjadinya penggelapan dan penyelewengan terhadap 

penerimaan kas dari piutang yang dapat merugikan koperasi. Mengingat betapa 

pentingnya penerimaan kas, maka sangat rasional dan penting untuk dilakukan 

penelitian mengenai “Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Piutangpada 

Koperasi Serba Usaha (KSU) Makmur Abadi  Kecamatan Kayen Kabupaten 

Pati” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas pokok permasalahan yang akan di 

bahas dalam penelitian ini  adalah bagaimana sistem akuntansi penerimaan kas 

dari piutang pada Koperasi Serba Usaha Makmur Abadi yang meliputi: 

1. Bagaimana fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas 

dari piutang pinjaman pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Makmur Abadi  

Kecamatan Kayen Kabupaten Pati? 

2. Bagaimana dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas 

dari piutang pinjaman pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Makmur Abadi 

Kecamatan Kayen Kabupaten Pati? 
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3. Bagaimana catatan akuntansi yang digunakan pada sistem akuntansi 

penerimaaan kas dari piutang pinjaman pada Koperasi Serba Usaha (KSU) 

Makmur Abadi Kecamatan Kayen Kabupaten Pati? 

4. Bagaimana prosedur penerimaan kas dari piutang pada sistem akuntansi 

penerimaan kas dari piutang pinjaman pada Koperasi Serba Usaha (KSU) 

Makmur Abadi  Kecamatan Kayen Kabupaten Pati? 

5. Bagaimana pengendalian inten penerimaan kas dari piutang pada sistem 

akuntansi penerimaan kas dari piutang pinjaman pada Koperasi Serba Usaha 

(KSU) Makmur Abadi  Kecamatan Kayen Kabupaten Pati? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis ini adalah untuk 

mendiskripsikan sistem akuntansi piutang pada Koperasi Serba Usaha Makmur 

Abadi  yang meliputi: 

1. Mengetahui fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas 

dari piutang pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Makmur Abadi  Kecamatan 

Kayen Kabupaten Pati 

2. Mengetahui dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas 

dari piutang pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Makmur Abadi  Kecamatan 

Kayen Kabupaten Pati 

3. Mengetahui catatan akuntansi yang digunakan pada Koperasi Serba Usaha 

(KSU) Makmur Abadi  Kecamatan Kayen Kabupaten Pati 
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4. Mengetahui prosedur penerimaan kas dari piutang pada Koperasi Serba Usaha 

(KSU) Makmur Abadi  Kecamatan Kayen Kabupaten Pati 

5. Bagaimana pengendalian intern penerimaan kas dari piutang pada Koperasi 

Serba Usaha (KSU) Makmur Abadi  Kecamatan Kayen Kabupaten Pati 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh oleh penelitian ini selain diharapkan dapat 

memberikan informasi tentang sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang juga 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan tentang system penerimaan kas dari piutang yang terjadi dalam 

perusahaan dan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di Universitas Negeri 

Semarang dengan kondisi yang ada dalam dunia kerja. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan 

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem 

akuntansi penerimaan kas dari piutang. 

b. Bagi Koperasi Serba Usaha Makmur Abadi dapat dijadikan bahan 

masukan dan bahan pertimbangan untuk membuat keputusan bagi 

Koperasi Serba Usaha Makmur Abadi,  khususnya mengenai sistem 

akuntansi piutang.  
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c. Bagi Universitas diharapkan dapat menambah informasi dan referensi 

bagi mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Piutang 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat 

hubungannya satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama mencapai 

tujuan tertentu. Sistem dapat berjalan dengan baik jika sistem dapat 

menangani kegiatan organisasi atau perusahaan. Sistem dibuat untuk 

menangani sesuatu yang berulang kali atau secara rutin terjadi. Definisi 

sistem menurut mulyadi adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat 

menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok 

perusahaan. (Mulyadi, 2001:5) 

Sistem adalah serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk 

mencapai tujuan (Krismiaji, 2005:1).Sistem adalah sekelompok unsur yang 

erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk 

mencapai tujuan tertentu. Sistem diciptakan untuk menangani sesuatu yang 

berulangkali atau yang secara rutin terjadi (Mulyadi, 2001:31). Pengertian 

lain dipaparkan oleh (James A. Hall 2001:5), sistem adalah sekelompok 

dua atau lebih komponen-komponen yang saling  
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berkaitan (interrelated) atau subsitem yang bersatu untuk mencapai tujuan 

yang sama. 

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem yaitu suatu prosedur 

atau susunan yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan 

yang lain dan antara komponen yang satu dengan yang lain telah 

dikoordinasikan sedemikian rupa untuk melaksanakan suatu fungsi demi 

untuk mencapai tujuan yang sama. Kegiatan klerikal adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, buku 

pembantu dan buku besar yang meliputi menulis, menggandakan, 

menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindahkan dan 

membandingkan. 

 

2.1.2 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi yaitu suatu proses pencatatan, peringkasan, pelaporan dan 

penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Akuntansi juga dapat 

diartikan suatu sistem informasi berdasarkan mana pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam perusahaan mengambil keputusan. Definisi 

akuntansi menurut American Intitute of Certified Public Accountants 

(AICPA) merupakan kegiatan jasa. Fungsinya adalah untuk menyediakan 

data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari kesatuan 

usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-
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keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan 

(Zaki Baridwan, 2008:1). 

American Accounting Association (AAA) mendefinisikan akuntansi 

sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi 

ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penelitian serta pengambilan 

keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan 

informasi tersebut (Endro Sariono, 2007:98). Akuntansi adalah 

pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi 

yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat 

keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam 

perusahaan, organisasi,  lembaga pemerintah. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian akuntansi 

adalah bahwa akuntansi merupakan proses pengidentifikasian/pengenalan, 

pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi yang dihasilkan 

oleh akuntansi diharapkan berguna untuk penilaian dan pengambilan 

keputusan bagi pihak yang memerlukan. Dan akuntansi merupakan seni 

pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam 

satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidak-

tidaknya bersifat finansial. 
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2.1.3 Pengertian Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi merupakan gabungan dari informasi-informasi untuk 

mengolah data dalam suatu badan usaha dengan tujuan menghasilkan 

informasi-informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen dalam 

mengawasi usahanya untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem 

akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi 

sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan 

oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. (Mulyadi, 

2001:3) 

Sistem akuntansi juga dapat diartikan formulir-formulir, catatan-

catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah 

data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk 

menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan 

oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain 

yang berkepentingan, kreditur dan lembaga pemerintah untuk menilai hasil 

operasi. Sistem akuntansi digunakan untuk menangani kegiatan pokok 

perusahaan, salah satunya adalah sistem akuntansi penerimaan kas.  Sistem 

akuntansi adalah salah satu sistem informasi di antara berbagai sistem 

informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. 

(Mulyadi, 2001:11) 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

sistem akuntansi adalah organisasi formulir-formulir, catatan-catatan, 
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prosedur-prosedur, dan alat-alat yang dikoordinasikan sedemikian rupa 

yang digunakan untuk mengolah data dengan menghasilkan laporan-

laporan yang diperlukan manajemen untuk mengawasi usahanya bagi pihak 

lain yang berkepentingan untuk mempermudah pengelolaan perusahaan. 

Dan sistem akuntansi merupakan formulir-formulir, catatan-catatan, 

prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data 

mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk 

menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan 

oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain 

yang berkepentingan, kreditur dan lembaga pemerintah untuk menilai hasil 

operasi. 

Pengembangan sistem akuntansi baru yang lengkap mencakup 

pengembangan berbagai sistem diantaranya sistem akuntansi pokok, sistem 

akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi penggajian, 

dan pengupahan, sistem akuntansi biaya, sistem akuntansi kas, sistem 

akuntansi persediaan, dan sistem akuntansi aktiva tetap. 

Sistem akuntansi pokok terdiri dari berbagai unsur yaitu : formulir, 

jurnal, buku besar, buku pembantu dan laporan (Mulyadi, 2001:3).  

1. Formulir 

Menurut (Mulyadi, 2001:3) formulir merupakan dokumen yang 

digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut 

dengan dokumen. Karena dengan formulir ini peristiwa yang sering 
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terjadi di dalam organisasi direkam di atas secarik kertas. Formulir 

sering disebut dengan istilah media, karena formulir merupakan media 

untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam 

catatan. Dengan formulir ini data yang bersangkutan dengan transaksi 

direkam pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dalam catatan. 

Contoh formulir ini adalah faktur penjualan, bukti kas keluar dan cek. 

2. Jurnal 

Menurut (Mulyadi, 2001:4) jurnal merupakan catatan akuntansi 

pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan 

meringkas data keuangan serta data lainnya. Seperti yang telah 

disebutkan di atas, sumber informasi pencatatan dalam jurnal ini adalah 

formulir. Dalam jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya 

diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi 

yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam jurnal ini pula 

terdapat kegiatan peringkasan data, yang hasil peringkasannya 

kemudian diposting ke rekening yang bersangkutan ke dalam buku 

besar. Menurut (Nugroho, 2001:277) jurnal adalah alat perekam 

akuntansi yang memuat data transaksi secara kronologis. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas tersebut dapat disimpulkan 

bahwa jurnal merupakan alat perekam akuntansi pertama digunakan 

untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dan 

data lainnya secara kronologis. 
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3. Buku Besar 

Menurut (Mulyadi, 2001:4) buku besar terdiri dari rekening-

rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah 

dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar 

ini disediakan sesuai dengan unsur informasi yang akan disajikan dalam 

laporan keuangan. Rekening buku besar ini disatu pihak dapat 

dipandang sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan, dan di 

lain pihak dapat dipandang pula sebagai sumber informasi keuangan 

untuk penyajian laporan keuangan, sedangkan menurut (Nugroho, 

2001:282) buku besar merupakan kumpulan record yang memuat 

ikhtisar data keungan mengenai seluruh akun aktiva, pasiva, pendapatan 

dan biaya perusahaan. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas tersebut dapat disimpulkan 

bahwa buku besar adalah kumpulan record yang terdiri dari rekening-

rekening yang memuat ikhtisar data keuangan mengenai seluruh akun 

aktiva, pasiva, pendapatan dan biaya perusahaan serta data keuangan 

yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal yang disesuaikan dengan 

unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 

4. Buku Pembantu 

Menurut (Mulyadi, 2001:4) buku pembantu dapat digolongkan 

dalam buku besar yang memerlukan rincian lebih lanjut. Buku ini terdiri 

dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang 
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tercantum dalam rekening tertentu dibuku besar. Buku besar dan buku 

pembantu disebut juga sebagai catatan akuntansi akhir karena setelah 

data akuntansi keuangan dicatat dalam buku besar tersebut, proses 

akuntansi selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan, bukan 

pencatatan lagi ke dalam akuntansi, sedangkan menurut (Nugroho, 

2001:282) buku pembantu adalah kumpulan record yang merupakan 

rincian dari suatu akun tertentu dalam buku besar. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

buku pembantu merupakan kumpulan record yang terdiri dari rekening-

rekening pembantu yang merupakan rincian dari data keuangan pada 

suatu akun tertentu dalam buku besar. 

5. Laporan 

Laporan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan 

keuangan yang berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba 

yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, 

laporang harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang 

dibayar dan daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya (Mulyadi, 

2001:5). 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem 

akuntansi adalah formulir-formulir, laporan-laporan, alat-alat pencatatan 

yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi-transaksi dan 

melaporkan hasilnya berupa laporan keuangan yang digunakan 
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manajemen untuk mengawasi kegiatan operasional perusahaan dan 

memudahkan dalam pengelolaan perusahaan. 

Adapun yang menjadi tujuan dari sistem akuntansi adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 

b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 

sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun 

struktur informasinya. 

c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, 

yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi 

akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai 

pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. 

d. Untuk mengurangi biaya dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 

 

2.1.4 Pengertian Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat 

untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau 

piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan 

(Mulyadi, 2001:500). Penerimaan kas merupakan fungsi yang paling 

penting dalam pemasaran, karena menjadi tulang punggung kegiatan untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. 
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Sistem penerimaan kas yang ada diperusahaan dirancang untuk 

menangani aktivitas sehari-hari yaitu transaksi yang berkaitan dengan 

penerimaan kas yang berasal dari penjualan tunai, pelunasan piutang 

maupun transaksi lainnya. Dapat disimpulkan bahwa sistem penerimaan 

kas adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat untuk melaksanakan 

kegiatan pokok perusahaan khususnya transaksi penerimaan kas. 

 

2.1.5 Sumber Penerimaan Kas 

Sumber penerimaan kas perusahaan menurut Mulyadi (2001:455) 

berasal dari dua sumber yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan 

penerimaan kas dari piutang. Sistem penerimaan kas dari piutang harus 

menjamin diterimanya kas dari debitur oleh perusahaan, bukan oleh 

karyawan yang tidak berhak menerimanya. 

Sumber penerimaan kas suatu perusahaan manufaktur biasanya berasal 

dari pelunasan piutang dari debitur, karena sebagian besar produk 

perusahaan tersebut dijual melaui penjualan kredit. Berdasarkan sistem 

pengendalian intern yang baik, sistem penerimaan kas dari piutang harus 

menjamin diterimanya kas dari debitur oleh perusahaan, bukan oleh 

karyawan yang tidak berhak menerimanya. (Mulyadi, 2001:482) 
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2.1.6 Pengertian Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Piutang 

Sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang merupakan serangkaian 

kegiatan bisnis yang terjadi secara berulang dan kegiatan pengolahan 

informasi yang berhubungan dengan penyerahan barang dan jasa kepada 

pelanggan dan penerimaan penyerahan kas dari penyerahan barang dan jasa 

yang dijaul secara kredit kepada pelanggan. Penerimaan kas dari piutang 

dapat dilakukan melalui berbagai cara : (1) melalui penagihan perusahaan, 

(2) melalui pos, (3) melalui lock-bock collection plan. (Mulyadi, 2001:482) 

 

2.2.Deskripsi Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Piutang 

Elemen-elemen yang termasuk dalam sistem akuntansi penerimaan kas, 

pada sebuah perusahaan yang sistem akuntansi penerimaan kasnya berasal dari 

pelunasan piutang meliputi: 

2.2.1 Fungsi yang terkait 

Pendapat yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001:487) mengenai fungsi 

yang terkait dalam penerimaan kas adalah: 

a. Fungsi Sekretariat 

Fungsi sekretariat ini bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan 

surat pemberitahuan (remittance ad-vice) melalui pos dari para debitur 

perusahaan. 
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b. Fungsi Penagihan 

Fungsi penagihan ini bertanggung jawab untuk melakukan penagihan 

piutang langsung kepada debitur melalui penagih perusahaan, untuk 

melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan 

daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

c. Fungsi Kas 

Fungsi kas bertanggung jawab untuk menyetorkan kas yang diterima 

dari berbagai fungsi tersebut segera ke Bank dalam jumlah penuh. 

d. Fungsi Akuntansi 

Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas 

dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. 

e. Fungsi Pemeriksa Intern 

Fungsi pemeriksa intern bertanggung jawab dalam melaksanakan 

perhitungan kas yang ada ditangan kas secara periodik. 

 

2.2.2 Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam penerimaan kas dari piutang menurut 

Mulyadi (2001:488) adalah: 

a. Surat Pemberitahuan 

Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahu maksut 

pembayaran yang dilakukan. Surat pemberitahuan biasanya berupa 
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tembusan bukti kas keluar oleh debitur, yang disertakan dengan cek 

yang dikirimkan oleh debitur melalui penagih perusahaan atau pos. 

b. Daftar Surat Pemberitahuan 

Daftar surat pemberitahuan merupakan rekapitulasi penerimaan kas 

yang dibuat oleh fungsi secretariat atau fungsi penagihan. Jika 

penerimaan kas dari piutang perusahaan dilaksanakan melalui pos, 

fungsi sekretariat bertugas membuka amplop surat memisahkan surat 

pemberitahuan dengan cek, dan membuat daftar surat pemberitahuan 

yang diterima setiap hari. 

c. Bukti Setor Bank 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang 

diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan 

diserahkan oleh fungsi kas ke bank, bersamaan dengan penyetoran kas 

piutang ke bank. 

d. Kuitansi 

Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh 

perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran uang 

mereka. Kuitansi sebagai tanda penerimaan kas dibuat dalam sistem 

perbankan yang tidak mengembalikan cancelled check kepada check 

insuer. 
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2.2.3 Catatan akuntansi yang digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari 

piutang adalah: 

a. Buku Besar Piutang 

Catatan ini merupakan buku besar yang berisi rincian mutasi piutang 

perusahaan kepada tiap-tiap debitur. 

b. Jurnal Penerimaan Kas 

Catatan ini digunakan untuk mencatat adanya penerimaan kas yang 

berasal dari pelunasan para debitur. 

 

2.2.4 Prosedur penerimaan kas dari piutang 

Prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari piutang adalah 

sebagai berikut: 

a. Prosedur Penerimaan Kas dari Piutang Melalui Penagih Perusahaan. 

1. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya 

ditagih kepada bagian penagih. 

2. Bagian penagihan mengirimkan penagih, yang merupakan 

karyawan perusahaan, untuk melakukan penagihan kepada debitur. 

3. Bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat 

pemberitahuan dari debitur. 

4. Bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa. 
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5. Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian 

piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. 

6. Bagian kasa mengirim kuitansi sebagai tanda penerimaan kas 

kepada debitur. 

7. Bagian kasa menyetorkan cek ke bank, setelah cek atas cek tersebut 

dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. 

8. Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank 

debitur. 

Berikut merupakan bagan alir sistem akuntansi penerimaan kas dari 

piutang melalui penagih perusahaan. 
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Gambar 2.1 Bagan Alir Sitem Penerimaan Kas dari Piutang melalui Penagih 

Perusahaan 

Sumber : Mulyadi, Sistem Akuntansi (2001:495) 
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Bagian Kasa     Bagian Jurnal 
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Gambar 2.2 Bagan Alir Sitem Penerimaan Kas dari Piutang melalui Penagih 

Perusahaan( lanjutan ) 

Sumber : Mulyadi, Sistem Akuntansi (2001:495) 
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b. Prosedur Penerimaan Kas dari Piutang Melalui Pos. 

1. Bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur 

pada saat transaksi penjualan kredit tersebut. 

2. Debitur mengirim cek atas nama yang dilampiri surat 

pemberitahuan melalui pos. 

3. Bagian sekretariat menerima cek atas nama dan surat 

pemberitahuan dari debitur. 

4. Bagian secretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian 

piutang untuk kepentingan posting kedalam kartu piutang. 

5. Bagian kasa mengirim kuitansi kepada debitur sebagai tanda terima 

pembayaran. 

6. Bagian kasa menyetorkan cek ke bank, setelah cek atas cek tersebut 

dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. 

7. Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank 

debitur. 

Berikut merupakan bagan alir sistem akuntansi penerimaan kas dari 

piutang melalui Pos 
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Gambar 2.3 Bagan Alir Sistem Penerimaan Kas dari Piutang melalui Pos 

Sumber: Mulyadi, Sistem Akuntansi (2001:497) 
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c. Prosedur Penerimaan Kas dari Piutang Melalui Lock-Bok-Collection 

Plan. 

1. Bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur 

pada saat transaksi terjadi. 

2. Debitur melakukan pembayaran uangnya pada saat faktur jatuh 

tempo dengan mengirimkan cek dan surat pemberitahuan ke PO 

BOX di kota terdekat. 

3. Bank membuka PO BOX dan mengumpulkan cek dan surt 

pemberitahuan yang diterima oleh perusahaan. 

4. Bank membuat daftar surat pemberitahuan. Dokumen ini di lampiri 

dengan surat pemberitahuan dikirimkan oleh bank ke bagian 

secretariat. 

5. Bank mengurus check clearing. 

6. Bagian secretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian 

piutang untk mengkredit rekening pembantu piutang dari debitur 

yang bersangkutan. 

7. Bagian secretariat menyerahkan surat pemberitahuan ke bagian 

kasa. 

8. Bagian kas menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian 

jurnal untuk mencatat di dalam jurnal penerimaan kas. 

Berikut merupakan bagan alir sistem akuntansi penerimaan kas dari 

piutang melalui Lock-Bok-Collection Plan. 
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 Kantor pos di  Bank di lokasi   BagianSekretariat

 Lokasi pelanggan Pelanggan     
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Gambar 2.4 Bagan Alir Sistem Penerimaan Kas dari Piutang melalui Lock-Bok-

Collection Plan. 

Sumber: Mulyadi, Sistem Akuntansi (2001:497) 
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Bagian piutang            Bagian jurnal 
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Gambar 2.5 Bagan Alir Sistem Penerimaan Kas dari Piutang melalui Lock-Bok-

Collection Plan.(lanjutan) 

Sumber: Mulyadi, Sistem Akuntansi (2001:497) 
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2.2.5 Pengendalian intern 

Unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi penerimaan kas 

dari piutang menurut Mulyadi (2001:490) adalah sebagai berikut: 

a. Organisasi 

1. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi 

penerimaan kas. Untuk menciptakan internal check penagihan yang 

bertanggung jawab untuk menagih dan menerima cek atau uang 

tunai dari debitur harus dipisahkan dari fungsi penerimaan kas yang 

bertanggung jawab untuk melakukan endorsement cek dan 

menyetorkan cek dan uang tunai hasil penagihan ke rekening giro 

perusahaan ke rekening giro perusahaan di bank. 

2. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Untuk 

menghindari kemungkinan penggunaan catatan akuntansi untuk 

menutupi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Jika fungsi 

akuntansi digabungkan dengan fungsi penerimaan kas, timbul 

kemungkinan fungsi penerimaan kas menggunakan kas yang 

diterima dari debitur untuk kepentingannya sendiri dan menutupi 

kecurangan tersebut dengan memanipulasi catatan piutang kepada 

debitur. Kecurangan tersebut disebut lapping. 

b. Sistem Otorisasi Dan Prosedur Pencatatan 

1. Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek 

atas nama atau dengan cara pemindah bukuan (giro bilyet). Untuk 
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menghindari penerimaan kas dari debitur jatuh ke tangan pribadi 

karyawan, perusahaan mewajibkan para debiturnya untuk 

melakukan pembayaran dengan menggunakan cek atas nama 

perusahaan atau menggunakan giro bilyet untuk pemindahbukuan. 

2. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar 

piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

Kegiatan fungsi penagihan harus dicek melalui sistem akuntansi. 

Fungsi penagihan hanya melakukan penagihan atas dasar daftar 

piutang yang telah jatuh tempo yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

3. Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi 

(bagian piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang 

berasal dari debitur. Piutang adalah kekayaan perusahaan. 

Pengurangan terhadap piutang yang dicatat dalam catatan akuntansi 

harus didasarkan atas dokumen yang sah. 

c. Praktik Yang Sehat 

1. Hasil penghitungan kas harus direkam dalam berita cara 

penghitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. Jika 

perusahaan menerapkan kebijakan bahwa semua kas yang diterima 

disetor penuh ke bank dengan segera, maka kas yang ada di tangan 

bagian kasa pada suatu saat terdiri setoran dalam perjalanan 

(deposit in transit). 
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2. Para penagih dan kasir harus diasuransikan (fidelity bond 

insurance). Manusia sering kali tergoda oleh situasi yang 

melingkupinya pada suatu saat tertentu. Menghadapi kemungkinan 

kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dibagian kasa dan 

bagian penagih, karyawan yang langsung berhubungan dengan uang 

perusahaan ini perlu diasuransikan, sehingga jika karyawan yang 

diserahi tanggung jawab menjaga uang tersebut melakukan 

kecurangan, asuransi akan menanggung risiko kerugian yang ada. 

3. Kas dalam perjalanan (baik yang ada di tangan bagian kasa maupun 

di tangan penagih perusahaan) harus diasuransikan (cash-in-safe 

dan cash-in-transit insurance).Untuk melindungi karyawan 

perusahaan berupa uang yang dibawa oleh penagih, perusahaan 

dapat menutup asuransi cash in transit. Untuk melindungi kekayaan 

kas yang ada di tangan bagian kasa, perusahaan dapat menutup 

asuransi cash in safe. 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Koperasi Serba Usaha Makmur Abadi yang 

beralamatkan di Jl Raya Pati-Porwodadi Km.17 Kec Kayen-Pati. 

3.2 Objek Kajian 

Objek yang dikaji dalam penelitian ini berupa Sistem Akuntansi Penerimaan 

Kas dari Piutang. 

Adapun objek kajian yang diteliti meliputi: 

a. Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari 

piutang pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Makmur Abadi  Kecamatan Kayen 

Kabupaten Pati 

b. Dokumen yang digunakan dalam system akuntansi penerimaan kas dari 

piutang pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Makmur Abadi  Kecamatan Kayen 

Kabupaten Pati 

c. Catatan akuntansi yang digunakan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) 

Makmur Abadi  Kecamatan Kayen Kabupaten Pati 

d. Prosedur penerimaan kas dari piutang pada Koperasi Serba Usaha (KSU) 

Makmur Abadi  Kecamatan Kayen Kabupaten Pati 
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e. Unsur pengendalian intern penerimaan kas dari piutang pada Koperasi Serba 

Usaha (KSU) Makmur Abadi  Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. 

3.3 Metode  Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara 

Metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seorang informan atau 

seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah. Metode ini digunakan 

untuk memperoleh data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada unit 

organisasi yang terkait dalam pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan kas 

dari piutang. 

b. Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan secara langsung pada suatu obyek yang 

akan diteliti dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai obyek. 

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang pada koperasi makmur abadi. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah pencatatan atas data yang diperoleh dari 

kumpulan dokumen-dokumen dilokasi penelitian terkait. Metode dokumentasi 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan membuat catatan-catatan 
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serta transkrip buku yang berhubungan dengan sistem akuntansi penerimaan 

kas dari piutang pada koperasi makmur abadi. 

 

3.4 Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah 

menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu analisa data yang pengujiannya 

dalam bentuk keterangan dan pembahasan teoritis yang bertujuan menganalisa 

hal-hal yang dapat dianalisa bukan dengan angka-angka tetapi dengan teori-teori 

yang dibuktikan dengan kenyataan yang terjadi, dalam hal ini yang akan 

dianalisa adalahSistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Piutang pada Koperasi 

Serba Usaha (KSU) Makmur Abadi Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan 

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta didorongkan oleh 

keinginan luhur, keyakinan dan kemampuan diri solidaritas dan kerja keras, 

kami para pendiri Koperasi Serba Usaha (KSP) “ Makmur Abadi ” 

membulatkan tekad untuk ikut tanggung jawab mewujudkan masyarakat 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 

Untuk mewujudkan kebulatan tekad tersebut, kami dirikan 

perkumpulan Koperasi yamg merupakan wadah satu-satunya untuk 

menangani kegiatan ekonomi serta menghimpun dan menggerakkan daya 

kreasi dan Potensi yang kami namakan : Koperasi Serba Usaha (KSU) 

“MAKMUR ABADI” kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.  

Koperasi Serba Usaha (KSU) “ Makmur Abadi “ lahir dari satu idea 

atau cita-cita yang ditumbuhkan dan dikembangkan dengan menyandang 

cita-cita Nasional yaitu Masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan 

Pancasila dan Pemerataannya, yamg dalam pengamalannya  
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menyentuh dan mengutamakan peningkatan social Ekonomi para 

Anggotanya. Karenanya Koperasi Serba Usaha (KSU) “Makmur Abadi” 

merupakan Koperasi yang mempunyai watak dan identitas tersendiri yang 

tercermin dalam tata Organisasi/ Management, usaha, keuangan dan 

Administrasi yang pada secara integral dan terpadu. Karena itu pula 

Koperasi Serba Usaha (KSU) “Makmur Abadi” dalam pembinaan dan 

pengembangannya pada para Anggota yang dilaksanakan secara integral 

dan terpadu menyususn pola pembinaan dan pengembangan dengan 

mengacu Garis besar Haluan Pembangunan Kopersi dan ketentuan 

organisasi/ management, usaha, keuangan, administrasi yang dituangkan di 

dalam Anggaran Rumah Tangga (art) sejalan dengan Anggaran Dasar 

Koperasi. Koperasi ini telah berdiri sejak tanggal 1 September 2007 dengan 

badan hukum nomor 249/BH/XIV.17/II/2008. 

 

4.1.2 Visi, Misi, dan Motivasi Perusahaan 

a. Visi 

KSU Makmur Abadi mempunyai visi yaitu dengan kapasitas SDM ( 

sumber daya manusia) yang jujur, trampil, disiplin dan berkepribadian 

serta etos kerja yang giat (tidak menyerah dengan keadaan), KSU 

“Makmur Abadi” ingin menjadi koperasi yang maju dan berkembang 

besar serta dapat dipercaya seluruh lapisan masyarakat. 
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b. Misi 

KSU Makmur Abadi mempunyai misi yaitu KSU “MAKMUR 

ABADI” adalah Koperasi yang bisa bekerja sama dengan masyarakat 

terutama usaha kecil dan menengah dengan meningkatkan sistim 

pelayanan yang mudah, cepat, santun, dan ramah tamah sehingga dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya, bangsa dan 

negara pada umumnya. 

c. Motivasi 

Motivasi team bagi pengelola dan karyawan antara lain: 

1. Selalu berusaha untuk mengembangkan skill individu setiap 

karyawan. 

2. Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, jujur, disiplin, 

trampil, giat dan tidak putus asa. 

3. Selalu mematuhi tata tertib dan sistem managemen yang 

diterapkan secara efektif dan efisien. 

4. Selalu menjaga keharmonisan intern kantor, dengan semua 

anggota dan seluruh masyarakat pada umumnya. 

5. Selalu menjaga dan melindungi semua asset yang ada dan 

menjadikan KSU “ MAKMUR ABADI “ terpercaya bagi semua 

anggota dan masyarakat. 
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4.1.3 Bidang Usaha 

Usaha yang ada pada Koperasi Serba Usaha Makmur Abadi antara lain : 

a. Pertokoan. 

b. Menghimpun simpanan berjangka dan tabungan koperasi dari anggota 

dan calon anggota. 

Macam-macam simpanan : 

1. Simpanan pokok 

2. Simpanan wajib 

3. Simpanan sukarela 

4. Simpanan khusus 

c. Memberikan pinjaman kepada anggota dan calon anggota (masyarakat) 

Macam-macam pinjaman : 

1. Pinjaman jangka pendek (satu bulan lunas) 

2. Pinjaman jangka 5 (lima) bulan atau pinjaman musiman 

3. Pinjaman jangka panjang (sepuluh bulan) 

Persyaratan mengajukan pinjaman di unit simpan pinjam antara lain: 

1. Peminjam menandatangani blangko administrasi pinjaman berupa : 

permohonan pinjaman, pengakuan hutang (perjanjian kontrak 

pinjaman), surat penyerahan dan kuasa menjual barang berupa bagunan 

yang disediakan dengan dilampiri : Foto copy KTP dan STNK 

kendaraan yang dijaminkan dan jaminan pinjaman berupa BPKB asli. 
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2. Bersedia dilakukan pengecekan fisik kendaraan berupa nomor mesin 

dan nomor rangka kendaraan yang dijaminkan atau bila perlu jenis 

usaha peminjam. 

3. Pada waktu penerimaan pinjaman bersedia membayar : 

a. Potongan simpanan wajib khusus sebesar 1% ( satu persen ) dari 

pinjaman sebagai angsuran simpanan pokok. 

b. Potongan biaya administrasi sebesar 3% (tiga persen) dari pokok 

pinjaman. 

c. Potongan resiko kredit 1% dari pokok pinjaman. 

d. Biaya materai. 

4. Denda pinjaman dikenakan apabila pinjaman terlambat mengangsur atau 

memberikan jasanya lebih dari tiga hari dari tanggal jatuh tempo dan 

dikenakan sangsi denda 0,02 ( dua permil ) dari sisa pinjaman pokok. 
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4.1.4 Struktur Organisasi KSU Makmur Abadi Kayen-Pati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSU Makmur Abadi 
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Adapun penjelasan dari aspek struktur organisasi  pada koperasi makmur 

abadi adalah sebagai berikut: 

1. Rapat anggota tahunan 

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

koperasi. Anggota mempunyai ha satu suara dalam Rapat anggota. 

Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. 

Rapat Anggota dapat diadakan :   

a. Atas kehendak pengurus,   

b. Atas permintaan tertulis dari 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah 

anggota, dengan catatan paling sedikit 5 (lima) orang.   

c. Atas kehendak pemerintah 

Acara Rapat Anggota Tahunan memuat antara lain :   

a. Pembukaan, 

b. Pembacaan dan pengesahan Berita Acara Rapat Anggota yang 

lampau,  

c. Laporan oleh pengurus tentang Koperasi dan perubahannya dalam 

tahunbuku yang lampau dengan menyediakan neraca dan 

perhitungan keuangan tahunan serta bukti yang perlu, 

d. Pengesahan neraca kerja dan renbcana anggaran dan pendapatan 

Koperasi untuk tahun buku berikutnya dan Peninjauan Anggaran 

Belanja untuk tahun buku yang berjalan, 



 

 
 

45 

e. Penetapan pembagian Sisa Hasil Usaha, 

f. Pemilihan anggota Pengurus ( jika masa jabatannya telah habis ), 

g. Tanya jawab/ usul-usul, 

h. Penutup. 

2. Badan pengawas 

Wewenang dari pengawas adalah : 

a. Mengawasi semua kebijaksanaan operasional pengurus. 

b. Memeriksa dan menilai pelaksanaan kegiatan organisasi, usaha, dan 

keuangan. 

c. Memeriksa, meneliti kegiatan dan kebenaran catatan buku-buku 

organisasi, usaha dan administrasi. 

d. Bertanggung jawab atas kegiatan pemeriksaan dan merahasiakan 

hasil pemeriksanaan kepada pihak lain. 

e. Membuat laporan hasil pemeriksaan secara tertulis. 

f. Koordinasi dengan pengurus dan manager. 

3. Pengurus  

Susunan dan tugas dari pengurus koperasi makmur abadi adalah 

sebagai berikut: 

a. Ketua  

Wewenang ketua adalah sebagai berikut: 

1) Memimpin, mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan tugas 

anggota, pengurus lainnya dan Manager / karyawan. 
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2) Memimpin rapat-rapat. 

3) Memberikan keputusan terakhir memperhatikan usul / saran / 

pertimbangan dari pemegang fungsi dibawahnya. 

4) Mensahkan semua surat yang meliputi kegiatan organisasi / 

usaha keluar maupun ke dalam. 

5) Koordinasi dengan pengurus dan manager. 

6) Selalu atas nama organisasi baik ke dalam maupun keluar. 

b. Sekretaris 

Wewenang sekretaris adalah sebagai berikut : 

1) Menyelenggarakan dan memelihara buku-buku organisasi. 

2) Menyelenggarakan dan memelihara semua arsip. 

3) Memelihara tata kerja, merencanakan peraturan khusus dan 

ketentuan lain. 

4) Merencanakan kegiatan operasional bidang idiil bersama ketua. 

5) Koordinasi bersama ketua. 

6) Menerima tugas dari ketua (pendelegasian dari ketua dan 

mewakili ketua apabila ketua berhaalangan). 

c. Bendahara 

Wewenang bendahara adalah sebagai berikut: 

1) Merencanakan anggaran pendapatan dan belanja koperasi. 

2) Memelihara semua harta kekayaan koperasi. 
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3) Mengatur pemasukan dan pengeluaran uang agar tidak 

melampaui anggaran belanja yang telah ditetapkan, 

4) Mensahkan pengeluaran kas sampai batas wewenang 

dilegasikan Ketua. 

5) Membimbing dan mengawasi pekerjaan Manager dalam hal 

penyelenggaraan administrasi keuangan dan barang. 

6) Koordinasi dengan ketua yang diberikan oleh Ketua kepadanya 

(misalnya : mewakili tugas Ketua apabila Ketua behalangan 

dating). 

4. Karyawan 

Susunan dan tugas dari karyawan koperasi makmur abdi adalah 

sebagai berikut : 

a. Manager 

Wewenang dari manager adalah sebagai berikut : 

1) Atas persetujuan tertulis dari pengurus, Manager 

menandatangani surat-surat berharga dengan Bank dan 

mengesahkan pengeluaran-pengeluaran sejumlah uang atau 

barang tertentu,   

2) Manager dibantu oleh Staf Administrasi keuanggan, 

menyelenggarakan administrasi uang dan barang dengan tertib 

dan teratur serta mengambil langkah-langkah pengamanan 
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terhadap uang dan barang yang keluar masuk untuk 

menghindarkan kerugian Koperasi. 

3) Memperhatikan setiap ketentuan atau peraturan berhubungan 

dengan pengelolaan usaha Koperasi,   

4) Mengadakan pertemuan secara berkala diantara karyawan 

beserta Kepala-kepala unit atau bagian bersama Pengurus.   

5) Membuat laporan secara rutin kepada Pengurus. 

Tugas dari manager adalah sebagai berikut : 

1) Mengkoordinir, penyusunan rencana kerja dan anggaran 

masing-masing bagian yang berada di bawah tanggung 

jawabnya, kepada pengurus.   

2) Menyusun perencanaan yang tepat dalam rangka pembukaan 

usaha-usaha baru.   

3) Melaksanakan tugas-tugas bidang usaha sesuaidengan rencana 

kerja dan anggaran yang disetujui rapat anggota serta 

pengarahan dan penggarisan yang dilakukan oleh pengurus.  

4) Menghimpun dan mengkoordinir para karyawan dalam 

pelaksanaan tugas-tugas bidang usaha.   

5) Melaksanakan tugas-tugas pengurus yang telah dilimpahkan 

kewenagannya kepada Manager. 
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b. Kepala pengumpulan dana  

1) Menerima segala penerimaan koperasi makmur abadi 

2) Melakukan penagihan terhadap anggota yang belum membayar 

angsuran pinjamannya secara bertahap. 

c. Kepala penyaluran dana  

1) Mengeluarkan dana untuk operasional dan apapun yang 

berkaitan dengan koperasi makmur abadi kabupaten pati. 

d. Administrasi 

1) Melakukan pengarsipan terhadap dokumen-dokumen penting 

koperasi makmur abadi. 

2) Mengelola segala hal yang berkaitan dengan surat menyurat 

operasional koperasi makmur abadi. 

3) Menyelenggarakan dan menata administrasi organisasi dengan 

tertib,terawatt baik. 

4) Menyelenggarakan tata administrasi usaha (pembukuan) 

dengan sistim akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi dan 

standart akuntansi secara tepat waktu untuk memperlancar 

pembuatan laporan keuangan Koperasi. 
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4.1.5 Keanggotaan KSU Makmur Abadi 

Persyaratan menjadi anggota pada Koperasi Makmur Abadi adalah: 

a. Mempunyai Kemampuan penuh untuk melakukan tindakan 

hukum(dewasa dan tidak berada dalam pengampuan dan sebagainya). 

b. Bertempat tinggal di : wiliayah keanggotaan Kopersi.  

c. Mata pencaharian : Tani, Guru, Swasta, Wiraswasta, Perangkat desa dan 

Anggota Masyarakat yang berpotensi dan bersedia menjadi anggota 

koperasi. 

d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan 

pokok. 

e. Telah menyetujui dan menerima isi anggaran dasar dan ketentuan-

ketentuan yang berlaku. 

f. Sanggup melaksanakan dan mentaati seluruh ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan oleh koperasi. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Sumber-sumber penerimaan kas dari piutang pada KSU Makmur 

Abadi 

Sumber-sumber penerimaan kas dari piutang pada KSU Makmur 

Abadi berasal dari 
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1) Penerimaan kas yang berasal dari penghimpunan dana anggota yang 

terdiri dari tabungan, setoran pinjaman anggota dan setoran pinjaman 

masyarakat. 

2) Penerimaan kas yang berasal dari penyetoran modal dari pemilik 

koperasi. 

 

4.2.2 Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Piutang pada KSU Makmur 

Abadi 

Koperasi makmur abadi adalah kopersi yang bergerak dalam bidang  

simpan pinjam, sehingga sumber utama penerimaan kas dari piutang 

terbesar KSU Makmur Abadi berasal dari pelunasan angsuran anggota dan 

masyarakat. Pengelolaan sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang 

pada KSU Makmur Abadi ini dilakukan dengan menggunakan sistem 

manual. 

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan penerimaan kas dari piutang 

pada koperasi makmur abadi yaitu : 

4.2.2.1 Fungsi yang terkait di sistem penerimaaan kas dari piutang 

pada KSU Makmur Abadi 

Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas di 

koperasimakmur abadi adalah sebagai berikut : 
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a. Fungsi penagihan 

Fungsi penagihan bertugas untuk melakukan penagihan piutang 

langsung kepada debitur melalui penagih perusahaan, untuk 

melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan 

berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi 

akuntansi. 

b. Fungsi kas 

Fungsi kas bertugas untuk menerima segala  penerimaan kas dan 

pengeluaran kas yang berasal dari anggota. 

c. Fungsi akuntansi 

Fungsi akuntansi bertugas untuk mencatat semua penerimaan kas 

dan pembukuan yang dibutuhkan serta membuat laporan 

keuangan. 

d. Fungsi administrasi 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam pengarsipan dan dalam hal 

surat menyurat. Fungsi administrasi pada Koperasi Makmur 

Abadi dilaksanakan oleh bagian administrasi. 
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4.2.2.2 Dokumen yang digunakan oleh sistem penerimaaan kas dari 

piutang pada KSU Makmur Abadi 

Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas di 

koperasi makmur abadi adalah sebagai berikut : 

a. Surat pemberitahuan 

Dokumen ini berisi jumlah saldo piutang, jumlah bunga dan 

angsuran yang harus dibayar. Dokumen ini digunakan untuk 

memberitahukan kepada anggota beberapa jumlah saldo piutang 

mereka dan jumlah angsuran yang harus dibayar pada bulan 

tersebut. 

b. Bukti penerimaan kas 

Dokumen ini merupakan bukti dari pembayaran angsuran yang 

melakukan pembayaran secara langsung kepada penagih 

perusahaan. Dokumen digunakan sebagai bukti penerimaan kas. 

c. Bukti pengeluaran kas 

Dokumen ini merupakan bukti dari pengeluaran kas pada KSU 

Makmur Abadi. 

d. Kartu piutang 

Kartu piutang digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat 

jumlah piutang yang dimiliki oleh koperasi.Kartu piutang ini 
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digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dasar dalam pembuatan 

jurnal penerimaan kas. 

 

4.2.2.3 Catatan akuntansi yang digunakan di sistem penerimaaan kas 

dari piutang pada KSU Makmur Abadi 

Catatan akuntansi yang digunakan oleh koperasi makmur abadi 

dalam sistem penerimaan kas adalah sebagai berikut : 

a. Jurnal penerimaan kas 

Jurnal penerimaan kas digunakan oleh bagian akuntansi untuk 

mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber diantaranya dari 

penerimaan piutang. 

b. Neraca  

Neraca merupakan laporan keuangan yang dibuat oleh fungsi 

akuntansi yang ada pada koperasi makmur abadi yang 

menunjukkan tentang posisi keseimbangan keuangan Koperasi 

Makmur Abadi. 

c. Laporan harian kas 

Laporan harian ini mencatat jumlah penerimaan kas selama 

sehari pada KSU Makmur Abadi.  Penerimaan kas yang berasal 

dari piutang akan tercantum dalam laporan harian kas dari 

piutang. 
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d. Laporan keuangan 

Laporan keuangan dibuat dengan tujuan memberikan informasi 

mengenai keadaan keuangan koperasi. 

 

4.2.2.4 Prosedur yang membentuk sistem akuntansi penerimaan kas 

dari piutang pada KSU Makmur Abadi 

Sistem akuntansi merupakan proses kegiatan dari formulir, 

catatan dan laporan yang dikoordinasi untuk menyediakan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengelolaan KSU Makmur Abadi. Prosedur 

pencatatan piutang pada  KSU Makmur Abadi masih menggunakan 

sistem manual dalam pencatatannya, berikut alur prosedurnya : 

1. Bagian Administrasi 

a. Bagian ini bertanggung jawab atas pembuatan surat tagihan 

berdasarkan atas daftar piutang yang ditagih ke debitur, dan 

surat tagihan tersebut diberikan kepada bagian penagihan. 

2. Bagian Penagihan 

a. Bagian ini bertanggung jawab atas tagihan angsuran para 

peminjam dan mengingatkan apabila sudah dekat dengan 

tanggal pembayaran angsuran yang telah disepakati 

bersama. 
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b. Bagian ini bertaggung jawab bagi anggota yang mempunyai 

angsuran, bagian ini juga memotong gaji anggota sesuai 

dengan jumlah angsuran yang harus dibayar. 

c. Bagian ini bertanggung jawab bagi anggota yang tidak 

melakukan pembayaran angsuran dengan potongan gaji, 

pada hari kerja koperasi. Anggota datang langsung ke 

koperasi. 

d. Bagian ini juga bertanggung jawab atas penerimaan 

angsuran yang ditagih, penerimaan angsuran yang ditagih 

tersebut diberikan kepada bagian kas dengan tanda bukti 

setor yang telah ditanda tangani kedua belah pihak. 

3. Bagian kas 

a. Bagian ini bertanggung jawab untuk menerima tanda bukti 

setor dan menerima uang tunai dari bagian penagihan. 

b. Bagian ini bertanggung jawab untuk membuat bukti kas 

masuk sebanyak 2 rangkap, lembar pertama untuk bagian 

akuntansi, sedangkan lembar kedua untuk arsip bagian kas 

itu sendiri. 

c. Bagian ini juga bertanggung jawab untuk membantu dan 

mencocokkan pada bagian akuntansi akan kebenaran 

dokumen-dokumen beserta catatan-catatan akuntansi yang 
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digunakan pada KSU Makmur Abadi untuk menjadi 

landasan pembuatan laporan keuangan. 

4. Bagian akuntansi 

a. Bagian ini bertanggung jawab untuk merekam dan 

membukukan angsuran pelunasan bulan terbaru yang telah 

mendapat tanda bukti setor yang diterima dari bagian kas. 

Pembukuan tersebut dibuat sebanyak 2 rangkap, lembar 

pertama diberikan kebagian kas dan lembar kedua untuk 

arsip bagian akuntansi sendiri. 

b. Bagian ini bertanggung jawab mencatat penerimaan kas ke 

jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam 

kartu piutang 

c. Bagian ini juga bertanggung jawab atas perhitungan atas 

jumlah akumulasi dana para peminjam dan membuat laporan 

keuangan. 

 

4.2.2.5 Pengendalian internsistem akuntansipenerimaan kas dari 

piutang pada KSU Makmur Abadi 

Unsur-unsur pengendalian intern yang diterapkan oleh koperasi 

dalam sistem penerimaan kas dari piutang yaitu : 
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a. Organisasi  

1. Fungsi akuntansi terpisah dari fungsi kas.Untuk menghindari 

kemungkinan penggunaan catatan akuntansi untuk menutupi 

kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Jika fungsi 

akuntansi digabungkan dengan fungsi penerimaan kas, 

timbul kemungkinan fungsi penerimaan kas menggunakan 

kas yang diterima dari debitur untuk kepentingannya sendiri 

dan menutupi kecurangan tersebut dengan memanipulasi 

catatan piutang kepada debitur. 

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

1. Fungsi-fungsi penagihan melakukan penagihan berdasarkan 

pemberitahuan dari fungsi akuntansi.Kegiatan fungsi 

penagihan harus dicek melalui sistem akuntansi. Fungsi 

penagihan hanya melakukan penagihan atas dasar daftar 

piutang yang telah jatuh tempo yang dibuat oleh fungsi 

akuntansi. 

c. Praktik yang sehat 

1. Para penagih dan kasir diasuransikan.Manusia sering kali 

tergoda oleh situasi yang melingkupinya pada suatu saat 

tertentu. Menghadapi kemungkinan kecurangan yang 
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dilakukan oleh karyawan dibagian kasa dan bagian penagih, 

karyawan yang langsung berhubungan dengan uang 

perusahaan ini perlu diasuransikan, sehingga jika karyawan 

yang diserahi tanggung jawab menjaga uang tersebut 

melakukan kecurangan, asuransi akan menanggung risiko 

kerugian yang ada. 

2. Bukti-bukti penerimaan kas bernomor urut cetak. 

 

4.2.2.6 Bagan Alir Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Piutang 

pada KSU Makmur Abadi 

Berikut merupakan bagan alir sistem akuntansi penerimaan kas 

dari piutang pada Koperasi Serba Usaha Makmur Abadi. 
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  Bagian Akuntansi   Bagian Administrasi 
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DPD = Daftar Piutang yang ditagih ke Debitur 

BPK = Bukti Penerimaan Kas 

TBS = Tanda Bukti Setoran 

ST   = Surat Tagihan 

Gambar 4.2 Bagan Alir Sitem Penerimaan Kas dari Piutang melalui Penagih 

Perusahaan 

Sumber :KSU Makmur Abadi 
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Bagian Penagihan / Kasir     Bagian Kas 

 

3     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diberikan ke debitur 

  

BPK = Bukti Penerimaan Kas 

ST = Surat Tagihan    

TBS = Tanda Bukti Setor               5 

DPD = Daftar piutang yang ditagih ke Debitur 

 

Gambar 4.3 Bagan Alir Sitem Penerimaan Kas dari Piutang melalui Penagih 

Perusahaan (lanjutan) 

Sumber : KSU Makmur Abadi 
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 Berikut merupakan penjelasan dari bagan alir sistem akuntansi 

penerimaan kas dari piutang pada Koperasi Makmur Abadi melalui 

penagih perusahaan. 

1. Bagian Akuntansi 

a. Tahap Pertama 

1) Membuat daftar piutang yang ditagih ke debitur sebanyak 

2 rangkap. 

2) Memberikan lembar 1 kepada bagian kas dan lembar ke-2 

diberikan kepada bagian administrasi. 

b. Tahap Kedua 

1) Menerima tanda bukti setor lembar ke-2, daftar piutang 

yang ditagih ke debitur lembar ke-1 dan bukti penerimaan 

kas lembar ke-1 dari bagian kas 

2) Memasukkan informasi berupa tanda bukti setor , daftar 

piutang dan bukti penerimaan kas ke dalam jurnal 

penerimaan kas dan kartu piutang setiap anggota. 

3) Merekam dan membukukan sesuai informasi dari tanda 

bukti setor, daftar piutang dan bukti penerimaan kas. 

2. Bagian Administrasi 

1) Menerima lembar ke-2 daftar piutang yang ditagih ke debitur 

yang dibuat oleh bagian akuntansi. 
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2) Membuat surat tagihan kepada debitur sebanyak 2 rangkap 

berdasarkan informasi yang tertera pada daftar piutang yang 

diterima dari bagian akuntansi tersebut. 

3) Memberikan lembar 1 surat tagihan kepada bagian penagihan, 

dan menyimpan lembar ke-2 surat tagihan untuk arsip dan 

disimpan sesuai tanggal. 

3. Bagian Penagihan 

1) Menerima lembar 1surat tagihan yang sudah saatnya ditagih 

dari bagian administrasi. 

2) Mengirimkan penagih yang merupakan karyawan perusahaan, 

untuk melakukan penagihan kepada debitur sesuai informasi 

yang tertera pada daftar piutang yang diterima dari bagian 

akuntansi tersebut. 

3) Menerima uang tunai yang berasal dari debitur untuk 

angsuran pinjamannya dan membuat tanda bukti setor 

sebanyak 2 rangkap, lembar 1 diberikn kepada debitur, lembar 

ke-2 diberikan kepada bagian kas. 

4) Memberikan uang tunai serta tanda bukti setor kepada bagian 

kas. 

4. Bagian Kas 

1) Menerima daftar piutang yang ditagih lembar 1 dari bagian 

akuntansi. 
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2) Menerima uang tunai dan tanda bukti setor lembar ke 2 dari 

bagian piutang. 

3) Membandingkan antara daftar piutang dengan uang tunai 

hasil setoran peminjam dan tanda bukti setor, apakah terdapat 

perbedaan (nama, jumlah angsuran dan uang tunai yang 

diterima) atau tidak. 

4) Membuat bukti penerimaan kas berdasarkan hasil dari 

perbandingan antara surat tagihan dengan daftar piutang yang 

ditagih ke debitur tersebut. 

5) Membuat bukti penerimaan kas sebanyak 2 rangkap dan 

memberikan lembar 1 kepada bagian akuntansi dan lembar 

ke-2 dijadikan arsip bagian kas itu sendiri sesuai dengan 

tanggal. Menyerahkan bukti penerimaan kas lembar 1, daftar 

piutang ditagih dan tanda bukti setor ke bagian akuntansi. 

 

4.3 Pembahasan 

Sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang yang diterapkan di Koperasi 

Makmur Abadi sangatlah sederhana. Hal ini dapat dilihat balam bagian-bagian 

yang membentuk sistem, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang 

digunakan, prosedur yang digunakan serta pengendalian inten yang diterapkan 

dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang. Berikut merupakan 

pembahasan dari hasil penelitian mengenai sistem akuntansi penerimaan kas dari 
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piutang pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Makmur Abadi adalah sebagai 

nerikut : 

4.3.1 Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Piutang pada KSU Makmur 

Abadi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada sistem 

akuntansi penerimaan kas pada koperasi makmur abadi sudah cukup baik, 

hal ini bisa dilihat dari bagian-bagian yang terkait, dokumen yang 

digunakan, catatan akuntansi yang dihasilkan, jaringan prosedur dan unsur 

pengendalian internnya. 

Bagian yang terkait pada sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang 

pada koperasi makmur abadi meliputi : fungsi penagihan, fungsi kas, 

fungsi akuntansi dan fungsi administrasi. Pada Koperasi Serba Usaha 

Makmur Abadi ada perangkapan fungsi, yaitu fungsi penagihan yang 

seharusnya dilakukan oleh fungsi penagihan akan tetapi bisa dilakukan 

oleh kasir, kedua bagian tersebut sama-sama melakukan penagihan piutang. 

Fungsi piutang dan fungsi akuntansi dilaksanakan oleh satu orang yang 

sama. Penyebab terjadinya perangkapan fungsi tersebut karena Koperasi 

Makmur Abadi merupakan koperasi kecil, kurangnya sumber dana 

menyebabkan anggota atau karyawan terbatas. 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas 

pada Koperasi Serba Usaha Makmur Abadi yaitu : surat pemberitahuan, 

bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, dan kartu piutang. Catatan 
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akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansipenerimaan kas dari 

piutang pada Koperasi Serba Usaha Makmur Abadi yaitu : jurnal 

penerimaan kas, neraca, kartu piutang dan laporan harian kas. Jurnal 

penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat 

penerimaan kas dari pelunasan piutang, dan kartu piutang untuk mencatat 

berkurangnya piutang para anggota. 

Prosedur sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang pada koperasi 

makmur abadi adalah sebagai berikut : bagian administrasi bertanggung 

jawab atas pembuatan surat tagihan berdasarkan atas daftar piutang yang 

ditagih ke debitur, dan surat tagihan tersebut diberikan kepada bagian 

penagihan. Bagian penagihan melakukan penagihan kepada para debitur 

dan menerima uang tunai dan membuat tanda bukti setoran sebanyak 2 

rangkap, lembar 1 diberikan kepada debitur, sedangkan lembar ke-2 dan 

uang tunai diserahkan ke bagian kas. Oleh bagian kas, uang tersebut 

langsung dimasukkan kedalam brangkas dan bukti-bukti penerimaan kas 

diberikan pada bagian akuntansi. bagian akuntansi mencatat penerimaan 

kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan kartu piutang. 

Unsur pengendalian intern yang digunakan dalam sistem akuntansi 

penerimaan kas dari piutang koperasi makmur abadi, yaitu : adanya 

pemisahan antara fungsi akuntansi dengan fungsi penerimaan kas. Hal ini 

bertujuan untuk menciptakan internal check karena fungsi-fungsi tersebut 

mempunyai tugas yang berbeda, dan untuk menghindari penyelewengan 
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serta pencatatan ganda. Para penagih dan kasir diasuransikan karena 

fungsi-fungsi tersebut mempunyai tugas yang berhubungan langsung 

dengan penerimaan kas sehingga dapat menghindari penyelewengan. 

 

4.3.2 Kelebihan dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Piutang 

pada Koperasi Serba Usaha Makmur Abadi  

Kelebihan yang terdapat dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari 

putang pada  Koperasi Serba Usaha Makmur Abadi yaitu : 

a. Sudah mempunyai bagan struktur organisasi yang tertulis sehingga telah 

jelas adanya garis wewenang, tanggung jawab serta pembagian kerja 

dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat berjalan dengan cukup baik. 

b. Pencatatan penerimaan kas dilakukan secara berurutan dan dimasukkan 

ke dalam jurnal penerimaan kas. 

c. Semua kerja karyawan koperasi dibawah pengawasan pengurus dan 

pengawas koperasi, jadi kecil kemungkinannya untuk terjadi 

penyelewengan. 

 

4.3.3 Kelemahan-kelemahan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari 

Piutang pada Koperasi Makmur Abadi adalah sebagai berikut: 

a. Pada Koperasi Serba Usaha Makmur Abadi masih ada perangkapan 

fungsi yang mengharuskan karyawan mengerjakan beberapa pekerjaan 

sekaligus, yaitu fungsi penagihan yang seharusnya dilakukan oleh fungsi 
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penagihan akan tetapi bisa dilakukan oleh kasir dan fungsi piutang dan 

fungsi akuntansi dilaksanakan oleh satu orang yang sama. 

b. Dalam prosedur pembentukan sistemnya, KSU Makmur Abadi tidak 

melibatkan bagian piutang sebagai bagian yang bertanggung jawab atas 

piutang sebagai bagian yang bertanggung jawab atas piutang anggota 

dan pembuatan daftar piutang. 

c. Sistem pencatatan penerimaan kas dari piutang masih dicatat dengan  

manual belum menggunakan sistem komputerisasi. 

 

4.4 Rancangan Alternatif Sistem Auntansi Penerimaan kas dari Piutang 

Berdasarkan informasi yang menunjukkan kelemahan-kelemahan Sistem 

Akuntansi Penerimaan Kas dari Piutang pada KSU Makmur Abadi tersebut, 

maka rencangan alternati yang dapat diambil pada KSU Makmur Abadi adalah 

sebagai berikut : 

4.4.1 Fungsi yang Terkait 

Rancangan alternatif fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi 

penerimaan kas dari piutang adalah dengan melakukan penambahan 1 

karyawan yang telah ditimbang dan dipikirkan dari ukuran sdm dan 

finansial koperasi yang nantinya akan ditempatkan pada fungsi piutang. 
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1. Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan dan 

pembukuan yang dibutuhkan serta membuat laporan keuangan yang 

dipaparkan dalam RAT. 

2. Fungsi Administrasi 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam pengarsipan dalam hal surat 

menyurat. Fungsi administrasi dilaksanakan oleh bagian administrasi. 

3. Fungsi Kas 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam penerimaan dan pengeluaran kas 

yang berasal dari anggota. 

4. Fungsi Penagihan 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam hal tagihan atau piutang dari 

anggota dan melaporkan ke bagian akuntansi agar dibukukan dan 

dicatat.Fungsi ini dilakukan oleh bagian penagihan sendiri terpisah 

dari bagian kas. 

5. Fungsi Piutang 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam pengelolaan piutang yang 

diterima dari angsuran anggota dan bertanggung jawab dalam 

pembuatan daftar piutang. 
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4.4.2 Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan pada sistem akuntansi penerimaan kas dari 

piutang adalah sebagai berikut: 

1. Surat Pemberitahuan 

Dokumen ini digunakan untuk memberitahukan kepada anggota 

beberapa jumlah saldo piutang mereka dan jumlah angsuran yang 

harus dibayar pada bulan tersebut. 

2. Bukti penerimaan kas 

Dokumen ini merupakan bukti dari pembayaran angsuran yang 

melakukan pembayaran secara langsung kepada penagih 

perusahaan.Dokumen digunakan sebagai bukti penerimaan kas. 

3. Bukti pengeluaran kas 

Dokumen ini merupakan bukti dari pengeluaran kas pada KSU 

Makmur Abadi. 

4. Kartu piutang 

Kartu piutang digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat jumlah 

piutang yang dimiliki oleh koperasi.Kartu piutang ini digunakan oleh 

fungsi akuntansi sebagai dasar dalam pembuatan jurnal penerimaan 

kas. 
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4.4.3 Catatan akuntansi yang digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan pada sistem akuntansi penerimaan kas 

dari piutang adalah sebagai berikut: 

1. Jurnal penerimaan kas 

Jurnal penerimaan kas digunakan oleh bagian akuntansi untuk 

mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber diantaranya dari 

penerimaan piutang. 

2. Neraca  

Neraca merupakan laporan keuangan yang dibuat oleh fungsi 

akuntansi yang ada pada koperasi makmur abadi yang menunjukkan 

tentang posisi keseimbangan keuangan Koperasi Makmur Abadi. 

3. Laporan harian kas 

Laporan harian ini mencatat jumlah penerimaan kas selama sehari 

pada KSU Makmur Abadi.  Penerimaan kas yang berasal dari piutang 

akan tercantum dalam laporan harian kas dari piutang. 

4. Laporan keuangan 

Laporan keuangan dibuat dengan tujuan memberikan informasi 

mengenai keadaan keuangan koperasi. 
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4.4.4 Prosedur Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Piutang 

Prosedur yang membentuk sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Piutang 

a. Bagian ini bertanggungjawab membuat daftar piutang berdasarkan 

informasi yang ada. 

2. Bagian Administrasi 

a. Bagian ini bertanggungjawab atas pembuatan surat tagihan 

berdasarkan atas daftar piutang yang ditagih ke debitur, dan surat 

tagihan tersebut diberikan kepada bagian penagihan. 

3. Bagian Penagihan 

a. Bagian ini bertanggung jawab atas tagihan angsuran para peminjam 

dan mengingatkan apabila sudah dekat dengan tanggal pembayaran 

angsuran yang telah disepakati bersama. 

b. Bagian ini bertaggung jawab bagi anggota yang mempunyai 

angsuran, bagian ini juga memotong gaji anggota sesuai dengan 

jumlah angsuran yang harus dibayar. 

c. Bagian ini bertanggung jawab bagi anggota yang tidak melakukan 

pembayaran angsuran dengan potongan gaji, pada hari kerja 

koperasi. Anggota datang langsung ke koperasi. 

d. Bagian ini juga bertanggung jawab atas penerimaan angsuran yang 

ditagih, penerimaan angsuran yang ditagih tersebut diberikan 
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kepada bagian kas dengan tanda bukti setor yang telah ditanda 

tangani kedua belah pihak. 

4. Bagian kas 

a. Bagian ini bertanggung jawab untuk menerima tanda bukti setor 

dan menerima uang tunai dari bagian penagihan. 

b. Bagian ini bertanggung jawab untuk membuat bukti kas masuk 

sebanyak 2 rangkap, lembar pertama untuk bagian akuntansi, 

sedangkan lembar kedua untuk arsip bagian kas itu sendiri. 

c. Bagian ini juga bertanggung jawab untuk membantu dan 

mencocokkan pada bagian akuntansi akan kebenaran dokumen-

dokumen beserta catatan-catatan akuntansi yang digunakan pada 

KSU Makmur Abadi untuk menjadi landasan pembuatan laporan 

keuangan. 

5. Bagian akuntansi 

a. Bagian ini bertanggung jawab untuk merekam dan membukukan 

angsuran pelunasan bulan terbaru yang telah mendapat tanda bukti 

setor yang diterima dari bagian kas. Pembukuan tersebut dibuat 

sebanyak 2 rangkap, lembar pertama diberikan kebagian kas dan 

lembar kedua untuk arsip bagian akuntansi sendiri. 

b. Bagian ini bertanggung jawab mencatat penerimaan kas ke jurnal 

penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang 



 

 
 

74 

c. Bagian ini juga bertanggung jawab atas perhitungan atas jumlah 

akumulasi dana para peminjam dan membuat laporan keuangan. 

 

4.4.5 Pengendalian internsistem akuntansipenerimaan kas dari piutang 

pada KSU Makmur Abadi 

a. Organisasi  

1. Fungsi akuntansi terpisah dari fungsi kas.Untuk menghindari 

kemungkinan penggunaan catatan akuntansi untuk menutupi 

kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Jika fungsi akuntansi 

digabungkan dengan fungsi penerimaan kas, timbul kemungkinan 

fungsi penerimaan kas menggunakan kas yang diterima dari debitur 

untuk kepentingannya sendiri dan menutupi kecurangan tersebut 

dengan memanipulasi catatan piutang kepada debitur. 

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

1. Fungsi-fungsi penagihan melakukan penagihan berdasarkan 

pemberitahuan dari fungsi akuntansi.Kegiatan fungsi penagihan 

harus dicek melalui sistem akuntansi. Fungsi penagihan hanya 

melakukan penagihan atas dasar daftar piutang yang telah jatuh 

tempo yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 
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c. Praktik yang sehat 

1. Para penagih dan kasir diasuransikan.Manusia sering kali tergoda 

oleh situasi yang melingkupinya pada suatu saat tertentu. 

Menghadapi kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh 

karyawan dibagian kasa dan bagian penagih, karyawan yang 

langsung berhubungan dengan uang perusahaan ini perlu 

diasuransikan, sehingga jika karyawan yang diserahi tanggung 

jawab menjaga uang tersebut melakukan kecurangan, asuransi akan 

menanggung risiko kerugian yang ada. 

2. Bukti-bukti penerimaan kas bernomor urut cetak. 
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4.4.6 Alternatif Bagan Alir Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari 

Piutang 

 

Bagian Piutang      Bagian Administrasi 
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 Berikut merupakan penjelasan dari bagan alir sistem akuntansi 

penerimaan kas dari piutang pada Koperasi Makmur Abadi melalui 

penagih perusahaan. 

1. Bagian Piutang 

1) Membuat daftar piutang yang ditagih ke debitur sebanyak 2 

rangkap. 

2) Memberikan lembar 1 kepada bagian kas dan lembar ke-2 diberikan 

kepada bagian administrasi. 

2. Bagian Akuntansi 

1) Menerima tanda bukti setor lembar ke-2, daftar piutang yang 

ditagih ke debitur lembar ke-1 dan bukti penerimaan kas lembar ke-

1 dari bagian kas 

2) Memasukkan informasi berupa tanda bukti setor , daftar piutang 

dan bukti penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas dan kartu 

piutang setiap anggota. 

3) Merekam dan membukukan sesuai informasi dari tanda bukti setor, 

daftar piutang dan bukti penerimaan kas. 

3. Bagian Administrasi 

1) Menerima lembar ke-2 daftar piutang yang ditagih ke debitur yang 

dibuat oleh bagian akuntansi. 
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2) Membuat surat tagihan kepada debitur sebanyak 2 rangkap 

berdasarkan informasi yang tertera pada daftar piutang yang 

diterima dari bagian akuntansi tersebut. 

3) Memberikan lembar 1 surat tagihan kepada bagian penagihan, dan 

menyimpan lembar ke-2 surat tagihan untuk arsip dan disimpan 

sesuai tanggal. 

4. Bagian Penagihan 

1) Menerima lembar 1surat tagihandan daftar piutang yang ditagih ke 

debitur lembar ke 2 yang sudah saatnya ditagih dari bagian 

administrasi. 

2) Mengirimkan penagih yang merupakan karyawan perusahaan, 

untuk melakukan penagihan kepada debitur sesuai informasi yang 

tertera pada daftar piutang yang diterima dari bagian akuntansi 

tersebut. 

3) Menerima uang tunai yang berasal dari debitur untuk angsuran 

pinjamannya dan membuat tanda bukti setor sebanyak 2 rangkap, 

lembar 1 diberikn kepada debitur, lembar ke-2 diberikan kepada 

bagian kas. 

4) Memberikan uang tunai serta tanda bukti setor kepada bagian kas. 

5. Bagian Kas 

1) Menerima daftar piutang yang ditagih lembar 1 dari bagian 

akuntansi. 
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2) Menerima uang tunai dan tanda bukti setor lembar ke 2 dari bagian 

piutang. 

3) Membandingkan antara daftar piutang dengan uang tunai hasil 

setoran peminjam dan tanda bukti setor, apakah terdapat perbedaan 

(nama, jumlah angsuran dan uang tunai yang diterima) atau tidak. 

4) Membuat bukti penerimaan kas berdasarkan hasil dari perbandingan 

antara surat tagihan dengan daftar piutang yang ditagih ke debitur 

tersebut. 

5) Membuat bukti penerimaan kas sebanyak 2 rangkap dan 

memberikan lembar 1 kepada bagian akuntansi dan lembar ke-2 

dijadikan arsip bagian kas itu sendiri sesuai dengan tanggal. 

Menyerahkan bukti penerimaan kas lembar 1, daftar piutang ditagih 

dan tanda bukti setor ke bagian akuntansi. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut : 

1. Fungsi akuntansi akuntansi yang terkait dalam sistem akuntansi 

penerimaan kas dari piutang pada KSU Makmur Abadi Kecamatan Kayen 

Kabupaten Pati adalah fungsi penagihan, fungsi kas, fungsi akuntansi, 

fungsi administrasi. 

2. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari 

piutang pada KSU Makmur Abadi Kecamatan Kayen Kabupaten Pati 

adalah surat pemberitahuan, bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, 

kartu piutang. 

3. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas 

dari piutang pada   KSU Makmur Abadi Kecamatan Kayen Kabupaten Pati 

adalah jurnal penerimaan kas, neraca, laporan harian kas, laporan 

keuangan. 
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4.  Prosedur yang membentuk sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang 

pada KSU Makmur Abadi Kecamatan Kayen Kabupaten Pati adalah 

melalui fungsi - fungsi yang terkait dan menggunakan dokumen - dokumen 

serta catatan akuntansi yang baik. 

5. Pengendalian intern yang ada dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari 

piutang pada KSU Makmur Abadi Kecamatan Kayen Kabupaten Pati 

adalah fungsi akuntansi terpisah dari fungsi kas. Bukti-bukti penerimaan 

kas bernomor urut cetak,fungsi-fungsi penagihan melakukan penagihan 

berdasarkan pemberitahuan dari fungsi akuntansi, para penagih dan kasir 

diasuransikan.  

 

5.1. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diajukan beberapa saran yang 

dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi KSU 

Makmur Abadi antara lain: 

1. KSU Makmur Abadi perlu melakukan penambahan fungsi piutang, karena 

dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang pada KSU Makmur 

Abadi tersebut lebih terkoordinasi, tidak terjadi perangkapan fungsi antara 

fungsi piutang dan akuntansi.  

2. Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan pada KSU Makmur Abadi 

seharusnya bagian kasir tidak ikut campur dalam penagihan piutang kepada 

debitur agar kinerja tiap bagian lebih efektif. 
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3. Upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan 

KSU Makmur Abadi dalam pencatatan dokumen dan catatan akuntansi 

sebiknya menggunakan sistem komputerisasi agar mempermudah dalam 

kegiatan operasional lebih baik lagi. 
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