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Kata Kunci: Sistem Akuntansi Piutang 

 Sistem akuntansi piutang adalah sistem yang menangani transaksi-

transaksi yang berhubungan dengan piutang. Piutang dalam neraca adalah unsur 

yang penting dan memerlukan kebijakan yang baik dari manajemen dalam 

pengelolaannya. Penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah Menangani 

bagaimana sistem akuntansi piutang dari KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati yang 

meliputi apa saja fungsi yang terkait, apa saja dokumen yang digunakan, apa saja 

catatan akuntansi yang digunakan dan bagaimana pengendalian internnya. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi yang terkait, dokumen yang 

digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, prosedur yang membentuk sistem 

akuntansi piutang serta pengendalian intern dalam sistem akuntansi piutang. 

 Lokasi penelitian di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Karya 

Mukti Kabupaten Pati yang tepatnya di Jalan Panglima Sudirman No. 70 Pati di 

Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pati. Obyek penelitian 

adalah Fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang 

digunakan, prosedur yang membentuk sistem akuntansi piutang, dan pengendalian 

intern sistem akuntansi piutang. Metode pengumpulan data pada tugas akhir ini 

menggunakan metode wawancara dan observasi. Sedangkan metode analisis data 

yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan 

pada perhitungan statistik yang berbentuk kuantitatif (jumlah) akan tetapi dalam 

bentuk pernyataan dan uraian. 

 Hasil penelitian sistem akuntansi piutang pada KPRI Karya Mukti 

Kabupaten Pati didapati fungsi yang terkait antara lain fungsi akuntansi, fungsi 

kas dan Badan Pengawas. Dokumen yang digunakan adalah surat permohonan 

pinjaman, bukti tagihan, surat persetujuan pinjaman, dan bukti penerimaan. 

Catatan akuntansi yang digunakan adalan buku kas harian, rekapitulasi buku kas 

bulanan, buku piutang, buku simpanan anggota, neraca lajur, dan neraca.Prosedur 

yang membentuk sistem akuntansi piutang berupa bagan alir (flowchart). 

Pengendalian internnya meliputi organisasi, sistem otorisasi dan pencatatan serta 

praktik yang sehat. 

 Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi piutang pada 

KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati sudah cukup baik namun terdapat kelemahan-

kelemahan pada prosedurnya dimana belum melibatkan fungsi piutang untuk 

membantu kelancaran dalam pencatatan piutang. Saran yang dapat diberikan 

adalah ditambahnya satu karyawan yang berkompeten dan pembetukan fungsi 

piutang agar dapat menjalankan kegiatan operasional lebih baik lagi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar 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.
 

Koperasi juga dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas 

kekeluargaan”. Koperasi merupakan organisasi yang berwatak sosial dan 

ekonomi, berarti bukan hanya memperhatikan aspek bisnisnya tetapi juga 

memperhatikan aspek sosialnya. Ciri utama koperasi yang membedakan dengan 

bentuk usaha lain terletak pada posisi anggotanya. Melalui koperasi, para anggota 

ikut secara aktif memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat 

disekitarnya melalui karya dan jasa yang disumbangkan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis
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Dalam usahanya, koperasi akan lebih banyak menekankan pada pelayanan 

terhadap kepentingan anggota dibandingkan dengan pihak luar. Oleh karena itu, 

dalam koperasi anggota bertindak sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna 

jasa dan usaha koperasi yang bersangkutan. Dengan kata lain, koperasi merupakan 

badan usaha yang didirikan, dikelola, dimiliki, diawasi, dan dimanfaatkan oleh 

anggotanya. 

Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar 

pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin besar. 

Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban 

yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan, untuk pengambilan 

keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Salah satu upaya tersebut 

adalah pengembangan dari sistem informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan 

koperasi melalui akuntansi, khususnya merumuskan standar akuntansi keuangan 

untuk koperasi dalam penyusunan laporan keuangannya.  

Koperasi sebagai perusahaan tidak berbeda dalam hal pengelolaan usahanya 

dengan pengelolaan usaha jenis badan usaha lainnya, seperti perseroan terbatas 

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

dan profesional. Dengan demikian, koperasi tidak mengabaikan keuntungan atau 

Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperolehnya dari hasil penjualan barang dan jasa 

serta dari usaha simpan pinjam. Transaksi penjualan barang dan jasa serta usaha 

simpan pinjam tersebut terkadang bisa menimbulkan piutang, baik dalam jangka 

pendek ataupun jangka panjang. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan sistem 
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akuntansi piutang yang baik agar dapat dipertanggungjawabkan nantinya pada 

saat rapat anggota. 

Mengingat piutang merupakan modal kerja yang diharapkan dapat 

memperoleh tanbahan penghasilan dan laba, maka kehadiran piutang memerlukan 

analisis yang cukup mendalam karena dimungkinkan perkiraan piutang 

membutuhkan investasi yang cukup besar dan mengandung resiko yang cukup 

besar dan dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen piutang 

memiliki peranan yang sangat penting di dalam koperasi dalam kaitannya 

terhadap penilaian piutang, pencatatan piutang dan prosedur piutang sehingga 

dapat memberikan gambaran tentang untung ruginya dilaksanakan penjualan 

usaha secara piutang. Efektivitas pengelolaan piutang diperlukan pada perusahaan 

yang tercermin dari jumlah piutang dan tingkat perputaran piutang yang dapat 

mengantisipasi, memperkecil bahkan menghilangkan resiko yang mungkin akan 

terjadi dari piutang. 

Pembentukan KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati bermula dari ameng-ameng 

atau omong-omong, kemudian ditindak lanjuti dengan rapat khusus Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Pati, yang diselenggarakan pada 

tanggal 30 April Tahun 1984, dalam rapat tersebut menugaskan 5 orang Ketua 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia sebagai yang dikuasakan untuk 

menandatangani permohonan akta pendirian Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) Karya Mukti di Kabupaten Pati. Setelah itu pada tanggal 17 

Oktober 2000 KPRI Karya Mukti mengubah anggaran dasar koperasi dan 

berpindah kedudukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati 
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dan 3 orang yang diberi kuasa untuk menandatangani Akta Perubahan Anggaran 

Dasar pada tanggal 8 November 1999. Bidang koperasi ini adalah pertokoan dan 

simpan pinjam kepada anggota. Untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan 

yang baik anggota maupun bukan anggota perlu dilakukan pengelolaan keuangan 

dengan baik oleh manajemen. 

Jumlah anggota koperasi yang ada di KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati 

sebanyak 121 anggota. Dengan jumlah anggota koperasi yang cukup banyak maka 

KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati memerlukan sistem akuntansi piutang untuk 

mengetahui jumlah piutang dan pengelolaan piutang yang baik, terutama pada 

salah satu bidang usaha yang bergerak dalam simpan pinjam anggota. Dalam hal 

ini sistem akuntansi piutang 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. Apakah fungsi yang terkait diantara fungsi kas 

terpisah dari fungsi akuntansi sehingga fungsi yang terpisah dapat saling 

mengoreksi dan dapat berperan sesuai dengan tugas masing-masing sehingga 

tidak ada kesalahan dalam mengelola piutang yang timbul di koperasi. 

Namun pada kenyataannya KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati belum 

sepenuhnya melakukan pemisahan fungsi, yaitu fungsi kas dan fungsi akuntansi 

dilakukan oleh satu orang, sehingga keadaan ini kurang baik adanya karena belum 

sesuai dengan teori akuntansi atau dasar-dasar akuntansi piutang. 

Sistem akuntansi piutang memanglah sangat penting bagi 

instansi/perusahaan, terlebih lagi bagi koperasi. Pada Koperasi Pegawai Republik 
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Indonesia Karya Mukti Kabupaten Pati  ini memiliki sistem akuntansi piutang 

yang cukup baik, namun ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan ketentuan 

sistem akuntansi piutang. Sistem akuntansi 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 dapat ketentuan yang harus diterapkan 

dan dijalankan sesuai dengan ketentuan tersebut. Pada Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia Karya Mukti Kabupaten Pati ini terdapat pelaksanaan yang 

tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Kesalahan tersebut terletak pada 

perangkapan fungsi yang terkait merupakan bagian dalam organisasi unsur 

pengendalian intern. Ketentuan pada organisasi unsur pengendalian intern tersebut 

adalah fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. 

Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Karya Mukti Kabupaten 

Pati ini tidak melakukan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut. 

Kesalahan tersebut adalah dilaksanakannya fungsi akuntansi dan fungsi kas oleh 1 

orang yang sama. 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 ini kemungkinan sudah berlangsung secara turun menurun dan 

membudayakan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Mukti 

Kabupaten Pati, hal ini dapat dilihat dari susunan atau struktur organisasi pada 
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Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Karya Mukti Kabupaten Pati. 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 Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) Karya Mukti Kabupaten Pati tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa suatu koperasi 

bertanggung jawab membentuk dan melaksanakan sistem akuntansi yang baik 

sesuai prinsip akuntansi Indonesia. Hal ini yang dapat mendorong penulis untuk 

membahasnya dalam Tugas Akhir penulis dengan judul “Sistem Akuntansi 

Piutang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Mukti 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 piutang pada 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Mukti Pati yang meliputi: 

a. Fungsi apa saja yang terkait dalam sistem akuntansi piutang pada KPRI 

Karya Mukti Kabupaten Pati? 

b. Dokumen- dokumen apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi piutang 

pada KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati? 

c. Catatan akuntansi apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi piutang 

pada KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati? 



 

 

 

 

7 

d. Bagaimana jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi piutang pada 

KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati? 

e. Bagaimana unsur pengendalian intern yang terdapat dalam sistem akuntansi 

piutang pada KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati? 

 

1.3 Tujuan Penelitiaan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis ini adalah untuk 

mendiskripsikan sistem akuntansi piutang pada Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia Karya Mukti Pati yang meliputi: 

a. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi piutang pada KPRI Karya Mukti 

Kabupaten Pati. 

b. Dokumen- dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi piutang pada 

KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati. 

c. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi piutang pada KPRI 

Karya Mukti Kabupaten Pati. 

d. Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi piutang pada KPRI 

Karya Mukti Kabupaten Pati. 

e. Unsur pengendalian intern yang membentuk sistem akuntansi piutang pada 

KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah bahan referensi bagi mahasiswa & pihak–pihak yang memerlukan 

informasi & sebagai pembanding antara teori yang di dapat di dalam 

perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan 

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem 

akuntansi piutang. 

b. Bagi KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati dapat dijadikan bahan masukan 

dan bahan pertimbangan untuk membuat keputusan bagi KPRI Karya 

Mukti Kabupaten Pati, khususnya mengenai sistem akuntansi piutang.  

c. Bagi Universitas diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bagi 

mahasiswa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Sistem Akuntansi Piutang 

Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, 

yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2001). 

Sistem merupakan suatu kerangka dan prosedur-prosedur yang paling 

berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk 

melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama perusahaan (Baridwan,1991:4).  

Menurut A. Hall (2001:5), yang dimaksud dengan sistem adalah sekelompok dua 

atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan (intereleted) atau 

subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (common 

purpose). Sistem adalah serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk 

mencapai serangkaian tujuan (Krismiaji,2005:1). Sistem adalah sesuatu yang 

memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu 

melalui tiga tahapan yaitu input, proses, dan output (Widjajanto, 2001:2). Dari 

pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem adalah suatu kerangka 

sekelompok unsur yang mempunyai hubungan yang erat antara satu dengan yang 

lainnya yang dilakukan utuk mencapai tujuan tertentu. Dan sistem merupakan 

sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai 

tujuan tertentu melalui tiga tahapan yaitu input, proses, dan output. 
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2.1.1 Pengertian Akuntansi dan Sistem 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. Akuntansi juga dapat diartikan sebagai sistem 

informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai 

aktifitas ekonomi dak kondisi perusahaan (Carl S. Warren, 2005). 

Menurut American Accounting Association (AAA) “Akuntansi adalah proses 

mengidentifikasi/mengenali, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk 

memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas 

bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”. Menurut American Institute 

of Certified public Accountants (AICPA) “Akuntansi adalah seni pencatatan, 

penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, 

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya bersifat 

finansial”. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari berdasarkan definisi akuntansi diatas 

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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Pengertian sistem akuntansi menurut (Mulyadi, 2001:11) adalah organisasi 

formulir, catatan, laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan. Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, 

dan laporan yang dikoordinasikan 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. 

Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan sistem akuntansi adalah organisasi formulir-formulir, catatan-

catatan, 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 
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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 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 
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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. 

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 
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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 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). 
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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 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. 

 

2.1.2 Pengertian Piutang 

Piutang dagang atau disebut juga dengan piutang usaha merupakan piutang 

atau tagihan yang timbul dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. 

Piutang dagang biasanya diberikan penjual kepada pembeli barang dagang atau 

jasa atas dasar kepercayaan, tanpa disertai dengan janji tertulis secara formal. 

Selain piutang dagang, ada pula piutang yang timbul bukan dari penjualan barang 

dan jasa, misalnya piutang wesel, piutang kepada pemegang saham, piutang 

deviden, dll. 
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Piutang merupakan aktiva lancar atau kekayaan perusahaan yang timbul 

karena ada penjualan secara kredit. Cara penjualan kredit ini merupakan cara yang 

biasanya dilakukan dalam dunia bisnis untuk dapat menarik para pelanggan 

pembeli barang dan jasa dalam perusahaan. Piutang (receivable) adalah klaim 

uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Untuk tujuan 

pelaporan keuangan, piutang diklasifikasikan sebagai lancar (jangka pendek) atau 

tidak lancar (jangka panjang). Piutang adalah merupakan kebiasaan bagi 

perusahaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran kepada para 

pelanggan pada waktu melakukan penjualan (Soemarso 2002: 338). 

Piutang adalah hak perusahaan untuk menerima sejumlah kas dimasa yang 

akan datang, akibat kejadian dimasa lalu. Piutang adalah tuntutan dari pihak lain 

(langganan) akibat perusahaan melakukan transaksi penjualan barang dagang/jasa 

secara kredit. Piutang adalah hak untuk menagih kepada pihak lain karena 

sebelumnya perusahaan memberikan pinjaman atau menjual barang/jasa secara 

kredit kepada pihak lain. Piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang atau 

jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya (Baridwan 2004:124). 

Piutang adalah seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lainnya, 

mencakup perorangan, perusahaan, dan organisasi lainnya. Piutang meliputi 

semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, 

perusahaan atau organisasi lainnya. Piutang biasanya memiliki bagian yang 

signifikan dari aktiva lancar perusahaan. 

Dari definisi piutang diatas dapat disimpulkan bahwa piutang adalah hak 

untuk menagih kepada pihak lain karena sebelumnya perusahaan memberikan 
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pinjaman kepada pihak lain atau menjual barang atau jasanya secara kredit kepada 

pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Dan piutang adalah seluruh uang yang 

diklaim terhadap entitas lainnya, mencakup perorangan, perusahaan, dan 

organisasi lainnya. Piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap 

pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya. 

 

2.2 Sistem Akuntansi Piutang 

2.2.1 Definisi Sistem Akuntansi Piutang 

Sistem akuntansi piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang 

perusahaan kepada setiap debitur, yang terjadi karena transaksi penjualan kredit, 

retur penjualan, penerimaan kas dari piutang, dan penghapusan piutang (Mulyadi, 

2001). 

Informasi mengenai piutang yang dilaporkan kepada manajemen adalah: 

a. Saldo piutang pada saat tertentu kepada setiap debitur 

b. Riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur 

c. Umur piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu 

 

2.2.2 Fungsi yang Terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi piutang adalah (Mulyadi, 

2001:204) 

a. Fungsi Kredit 

Fungsi ini bertanggungjawab melakukan pengumpulan informasi tentang 

kemampuan keuangan calon anggota dengan meminta fotocopy rekening 
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koran bank, keterangan gaji atau pendapatan calon anggota dari perusahaan 

tempat ia bekerja, dan dari sumber-sumber lain. 

b. Fungsi Penagihan 

Fungsi ini bertanggungjawab untuk melakukan penagihan kepada para 

debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh 

fungsi akuntansi. 

c. Fungsi Akuntansi, fungsi ini bertanggungjawab untuk mencatat transaksi 

bertambahnya piutang kepada pelanggan ke dalam kartu piutang berdasarkan 

faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi pengiriman. Di 

samping itu, fungsi akuntansi bertanggungjawab atas pencatatan transaksi 

penjualan di dalam jurnal penjualan. 

 

2.2.3 Catatan Akuntansi 

Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang 

menyangkut piutang adalah (Mulyadi 2001:260): 

a. Jurnal penjualan, dalam prosedur pencatatan piutang, catatan ini digunakan 

untuk mencatat timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. 

b. Jurnal retur penjualan, dalam prosedur pencatatan piutang, catatan akuntansi 

ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur 

penjualan. 

c. Jurnal umum, dalam prosedur pencatatan piutang, catatan akuntansi ini 

digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan 

piutang yang tidak lagi dapat ditagih. 
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d. Jurnal penerimaan kas, dalam prosedur pencatatan piutang, catatan akuntansi 

ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi 

penerimaan kas dari debitur. 

e. Kartu piutang, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat mutasi dan 

saldo piutang kepada setiap debitur. 

 

2.2.4 Dokumen yang Digunakan 

Dokumen pokok yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu 

piutang adalah (Mulyadi, 2001:258): 

a. Faktur Penjualan 

Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan 

timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit.  

b. Bukti Kas Masuk 

Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan 

berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan piutang oleh debitur.  

c. Memo Kredit 

Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan 

retur penjualan. 

d. Bukti Memorial (Journal Voucher) 

Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan transaksi ke 

dalam jurnal umum. Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan 

sebagai dasar pencatatan penghapusan piutang. Dokumen ini dikeluarkan oleh 
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fungsi kredit yang memberikan otorisasi penghapusan piutang yang sudah 

tidak dapat ditagih lagi. 

 

2.2.5 Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Akuntansi Piutang 

Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi piutang meliputi 

prosedur pencatatan piutang, prosedur pernyataan piutang dan distribusi 

penjualan. Berdasarkan beberapa prosedur dari sistem akuntansi piutang 

tersebut, dibawah ini merupakan uraian dan penjelasan dari jaringan prosedur 

yang membentuk sistem akuntansi piutang antara lain yaitu: 

1. Prosedur pencatatan piutang  

Dalam prosedur pencatatan piutang, prosedur ini bertujuan untuk 

mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi piutang 

adalah disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari 

debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang. Dalam prosedur ini fungsi 

akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan kartu kredit ke dalam kartu 

piutang. 

Piutang timbul sebagai konsekuensi dan penjualan kredit. Sebagaimana 

dijelaskan dalam prosedur penjualan, pencatatan piutang dilaksanakan oleh 

petugas Pencatat Piutang di Bagian Piutang. Pencatatan itu dilakukan pada 

buku pembantu yang biasanya merupakan kartu-kartu yang dibuat untuk 

masing-masing debitur atau pelanggan. Bagian piutang pula yang kemudian 

akan membuat surat pernyataan untuk masing-masing debitur. 
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Dokumen yang digunakan sebagai input pencatatan piutang adalah 

faktur (invoice). Pada prosedur di bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa 

Bagian Piutang memperoleh faktur di Bagian Penagihan. Faktur-faktur 

tersebut dicatat ke dalam kartu piutang yang berperan sebagai buku pembantu 

(subsidiary ledger). Dalam hal ini posisi jurnal (buku harian) tidak terlihat, 

namun dalam pelaksanaannya jurnal dikerjakan oleh seorang petugas khusus. 

Hubungan antara dokumen (faktur), jurnal, kartu piutang, dan surat 

pernyataan (statement) dalam proses pencatatan piutang akan tergantung pada 

metode yang digunakan (Nugroho, 2001:331). 

Tugas fungsi akuntansi dalam hubungannya dengan pencatatan piutang 

adalah: 

1. Menyelenggarakan catatan piutang kepada setiap debitur, yang dapat 

berupa kartu piutang yang merupakan buku pembantu piutang, yang dapat 

digunakan untuk merinci rekening kontrol piutang dalam buku besar, atau 

berupa arsip faktur terbuka (open invoice file), yang berfungsi sebagai 

buku pembantu piutang. 

2. Menghasilkan pernyataan piutang (account receivable statement) secara 

periodik dan mengirimkannya ke setiap debitur. 

3. Menyelenggarakan catatan riwayat kredit setiap debitur untuk 

memudahkan penyediaan data guna memutuskan pemberian kredit kepada 

pelanggan dan guna mengikuti data penagihan dari setiap debitur. 

Pencatatan piutang dapat dilakukan dengan salah satu dari metode 

berikut ini meliputi metode konvensional, metode posting langsung ke dalam 
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kartu piutang atau pernyataan piutang, metode biasa, metode pencatatan 

langsung ke kartu dan surat pernyataan, metode tanpa kartu piutang (buku 

pembantu). 

a. Metode Konvensional 

Dalam metode ini, posting ke dalam kartu piutang dilakukan atas dasar 

data yang dicatat dalam jurnal. Secara garis besar bagan alir dokumen 

pencatatan piutang dengan metode konvensional dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 

       Media    Jurnal         Bukti Pembantu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Metode Konvensional 

(Mulyadi, 2001) 
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Berbagai transaksi yang mempengaruhi piutang adalah: 

1. Transaksi Penjualan Kredit, transaksi ini dicatat dalam jurnal penjualan 

atas dasar faktur penjualan yang dilampiri dengan surat order 

pengiriman dan surat muat yang diterima oleh Bagian Piutang dari 

Bagian Penagihan. Transaksi timbulnya piutang di-posting ke dalam 

kartu piutang atas dasar data yag telah dicatat dalam jurnal penjulan 

tersebut. 

2. Transaksi Retur Penjualan, transaksi dicatat dalam jurnal retur 

penjualan atas dasar memo kredit yang dilampiri dengan laporan 

penerimaan barang. Posting transaksi berkurangnya piutang dari 

transaksi retur penjualan di-posting kartu piutang atas dasar data yang 

telah dicatat dalam juran penjualan. 

3. Transaksi Penerimaan Kas dari Piutang, transaksi ini dicatat dalam 

jurnal penerimaan kas atas dasar bukti kas masuk yang dilampiri 

dengan surat pemberitahuan (remmittance advice) dari debitur. Posting 

transaksi berkurangnya piutang dari pelunasan piutang oleh debiturdi-

posting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam 

jurnal penerimaan kas. 

4. Transaksi Penghapusan Piutang, transaksi ini dicatat dalam jurnal 

umum atas dasar bukti memorial yang dibuat oleh fungsi kredit. 

Transaksi berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang di-

posting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam 

jurnal umum. 
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b. Metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang 

Metode posting langsung ke dalam kartu piutang dibagi menjadi dua 

golongan berikut ini: 

a. Metode Posting Harian: 

1) Posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan; 

jurnal hanya menunjukkan jumlah total harian saja (tidak terinci). 

2) Posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. 

b. Metode posting periodik: 

(1) Posting ditunda 

(2) Penagihan bersiklus (cycle billing) 

                                    posting 

 

 

 

                                                                                                                    rekonsiliasi                                       

 

  

 

          Jurnal hanya 
   menunjukkan total 
                                                                                                         harian 

  

                                                Posting 

 

Gambar 1.2 Metode Posting Langsung ke dalam Kartu Piutang dengan Tulisan 

Tangan 

(Mulyadi, 2001) 
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 Di kirim ke pelanggan  

Berfungsi sebagai                                                                                      

Catatan piutang 

 

Gambar 1.3 Metode Posting Langsung ke dalam Pernyataan Piutang dan 

                      Pernyataan Piutang Lembar Kedua Berfungsi Sebagai Catatan Piutang 

 
 

 

                                                               Kartu  piutang 

                                                                                                                    Merupakan tembusan 

Yang dihasilkan dari  

Posting ke dalam  

        Pernytaan piutang 

 

 

      Di kirim ke pelanggan 

Gambar 1.4 Metode Posting Langsung ke dalam Pernyataan Piutang dengan 

Kartu Piutang sebagai Tembusan 

(Mulyadi, 2001) 

 

c. Metode Biasa 

Metode ini merupakan metode yang lazim digunakan sesuai dengan 

teori daur akuntansi. Faktur dicatat pada jurnal dan kemudian 

dipindahkan (posting) ke kartu piutang. Jurnal dapat dibuat berkolom 

menurut departemen, menurut produk, atau menurut petugas 

(salesman). 

Media 
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                                                                                                 Dicocokkan  

                                                                                             secara periodik 

 

 

 

Gambar 1.5 Pencatatan Piutang dengan Metode Biasa 

(Nugroho, 2001) 

 

 

d. Metode Pencatatan langsung ke kartu dan surat pernyataan 

Dengan metode ini, faktur dicatat secara langsung ke kartu piutang 

dan surat pernyataan, sementara jurnal diisi dengan angka-angka total 

harian saja. Angka total harian diperoleh dari Bagian Penagihan dalam 

bentuk daftar harian disertai dengan angka total kelompok (batch 

total) dari daftar tersebut. 

 

 

 

 

 

                  Dicocokkan 
                                                                                                                                     Secara 

                                                                                                                                     Periodik  

 

Gambar 1.6 Pencatatan Piutang dengan menggunakan Metode Langsung 

(Nugroho, 2001) 
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e. Metode Tanpa Kartu Piutang (buku pembantu) 

Metode ini diterapkan dengan jalan menggunakan faktur sebagai 

pengganti kartu piutang atau buku pembantu. Faktur disimpan dalam 

file map (binder) secara sistematis menurut klasifikasi nama atau kode 

debitur. Sedangkan pembukuan ke jurnal dan buku besar dilakukan 

berdasarkan angka total kelompok harian seperti biasa. 

Kumpulan faktur yang sistematis itu berfungsi sebagai buku 

pembantu atau kartu piutang, sehingga metode ini disebut ledgerless 

bookeeping (metode pembukuan tanpa buku pembantu). Apabila 

seorang debitur melunasi utangnya, faktur bersangkutan dikeluarkan 

dari map tersebut untuk kemudian dicap “lunas”. Faktur yang sudah 

bercap itu kemudian disimpan pada file atau map faktur yang sudah 

lunas. Untuk mengetahui saldo piutang seorang debitur pada suatu 

tanggal tertentu, map yang bersangkutan dapat ditarik dan faktur-

faktur debitur bersangkutan dijumlahkan nilainya. 
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Map tempat 

                                                  Menyimpan  

faktur 

               Dicocokkan  

            Secara periodik 

 

 

Gambar 1.7 Pencatatan Piutang Menggunakan Metode tanpa Kartu Piutang 

(Nugroho, 2001) 

 

2. Prosedur Pernyataan Piutang 

Pernyataan piutang adalah formulir yang menyajikan jumlah 

kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan (dalam pernyataan piutang 

bentuk tertentu) disertai dengan rinciannya. 

Pernyataan piutang adalah formulir yang digunakan untuk 

mengkonfirmasi mengenai jumlah piutang debitur dan tidak berfungsi 

sebagai alat tagih (Nugroho, 2001:337). Surat pernyataan piutang ini 

dikirimkan kepada pelanggan. Tujuannya adalah untuk memberitahu 

jumlah piutang debitur atau pelanggan yang bersangkutan kepada 

perusahaan. Surat semacam ini memang sering disalahtafsirkan, karena 

banyak yang menganggapnya sebagai surat penagihan (faktur). Padahal 

sebenarnya berfungsi sebagai alat konfirmasi, sehingga apabila jumlah 

utang debitur itu salah, debitur bisa melakukan koreksi dengan 

memberitahukannya kepada perusahaan. 

Faktur Total 

Kelompok Jurnal Jurnal 
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Pernyataan piutang dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu 

pernyataan saldo akhir bulan (balance-end-of-month statement), 

pernyataan satuan (unit statement), pernyataan saldo berjalan dengan 

rekening konvensional (running balance statement with conventional 

account), dan Pernyataan faktur yang belum dilunasi (open item 

statement). Berdasarkan dari beberapa kelompok dalam pernyataan 

piutang tersebut, dibawah ini merupakan uraian dan penjelasan dari 

metode pernyataan piutang antara lain yaitu: 

a. Pernyataan saldo akhir bulan (balance-end-of-month statement) 

Pernyataan piutang ini hanya menyajikan saldo piutang dengan debitur 

pada akhir bulan saja. Pernyataan ini sangat sederhana cara 

pembuatannya, namun tidak memberikan informasi apa pun kepada 

debitur untuk dasar rekonsiliasi dengan catatannya, jika saldo yang 

tercantum dalam pernyataan piutang berbeda dengan saldo yang 

tercantum dalam catatannya. 

Berisi saldo 
 Piutang kepada 
                                                                                                                                  debitur pada 

                                                                                                                                  akhir bulan 

 

Gambar 1.8 Prosedur Pembuatan Pernyataan Akhir Bulan 

(Mulyadi, 2001) 

b. Pernyataan satuan (unit statement) 

Pernyataan piutang ini berisi: (1) saldo kewajiban debitur pada 

awal bulan, (2) mutasi debit dan kredit selama sebulan beserta 

penjelasan rinci setiap transaksi, dan (3) saldo kewajiban debitur pada 

Media Kartu Piutang 
Pernyataan 

Piutang 
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akhir bulan. Pernyataan piutang ini dimaksudkan sekaligus sebagai 

catatan piutang. 

Prosedur pembuatan pernyataan piutang dilakukan sebagai berikut: 

1. Pada awal bulan, diambil formulir pernyataan piutang 2 lembar; 

lembar pertama akan berfungsi sebagai pernyataan piutang, 

sedangkan lembar kedua akan berfungsi sebagai catatan piutang 

(pengganti kartu piutang). 

2. Saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan yang lalu (dari arsip 

tembusan pernyataan piutang bulan sebelumnya) dicantumkan 

dalam formulir pernyataan piutang tersebut. 

3. Semua transaksi pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur 

tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang (2 lembar) 

tersebut. 

4. Pada akhir bulan, lembar pertama formulir pernyataan piutang 

tersebut dipisahkan dari lembar kedua, dan kemudian dikirimkan 

kepada debitur yang bersangkutan. Lembar pertama formulir 

tersebut berfungsi sebagai pernyataan piutang. Lembar kedua 

disimpan dalam arsip menurut nama debitur, dan berfungsi sebagai 

catatan piutang (buku pembantu piutang). 

5. Pada awal bulan berikutnya, satu set formulir pernyataan piutang 

yang baru (2 lembar) diambil dan diisi dengan saldo piutang kepada 

debitur yang bersangkutan pada akhir bulan yang sebelumnya 
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(diambil dari arsip tembusan pernyataan piutang). Prosedur 

pembuatan piutang satuan pada Gambar 1.3. 

c. Pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional (running 

balance statement with conventional account) 

Isi pernyataan piutang bentuk ini tidak berbeda dengan 

pernyataan satuan. Perbedaan di antara pernyataan satuan dengan 

rekening konvensional adalah terletak pada cara posting dan isi catatan 

piutangnya. Prosedur pembuatan pernyataan piutang saldo berjalan 

dengan rekening konvensional adalah sebagai berikut: 

1. Pada awal bulan, diambil formulir pernyataan piutang 1 lembar. 

2. Semua transaksi pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur 

tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang yang sebagai 

tembusannya adalah kartu piutang. 

3. Pada akhir bulan, pernyataan piutang dikirim kepada debitur yang 

bersangkutan. 

4. Pada awal berikutnya diambil formulir pernyataan piutang baru 

sebanyak 1 lembar dan selama kartu piutang debitur yang 

besangkutan belum penuh, pendebitan dan pengkreditan ke 

rekening debitur tersebut ke dalam pernyataan piutang tetap 

menggunakan kartu piutang yang dipakai bulan sebelumnya 

sebagai tembusannya. Dengan demikian kartu dalam bentuk 

pernyataan piutang ini dapat berisi informasi mutasi beberapa bulan 

sekaligus. Hal ini tidak akan terjadi dalam bentuk pernyataan 
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piutang satuan, yang catatan piutangnya hanya berisi mutasi setiap 

bulannya. Prosedur pembuatan pernyataan piutang bentuk ini dapat 

dilihat pada Gambar 1.4. 

d. Pernyataan faktur yang belum dilunasi (open item statement) 

Pernyataan piutang bentuk ini berisi daftar faktur-faktur yang belum 

dilunasi oleh debitur pada tanggal tertentu disertai dengan tanggal 

faktur dan jumlah rupiahnya. Penggunaan bentuk pernyataan piutang ini 

dimungkinkan jika para pelanggan diharuskan membayar jumlah yang 

tercantum dalam faktur. Prosedur pembuatan pernyataan faktur yang 

belum dibayar dapat dilihat dengan gambar berikut ini: 

 

         Berisi saldo 
             Piutang kepada 

             Debitur pada 
             Akhir bulan 

 

 

Gambar 1.9 Prosedur Pembuatan Pernyataan Faktur yang Belum Dibayar 

(Mulyadi, 2001) 

 

3. Prosedur Distribusi Penjualan 

Distribusi adalah prosedur peringkasan rincian yang tercantum 

dalam media (faktur penjualan misalnya) dan pengumpulan total 

ringkasan tersebut untuk keperluan pembuatan laporan. Jika diterapkan 

dalam penjualan, distribusi penjualan adalah prosedur peringkasan 

rincian yang tercantum dalam faktur penjualan (misalnya hasil 

penjualan menurut daerah pemasaran) dan pengumpulan total ringkasan 
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penjualan menurut daerah pemasaran tersebut untuk keperluan 

pembuatan laporan hasil penjualan menurut daerah pemasaran. Dengan 

demikian, prosedur ditribusi sangat dipengaruhi oleh isi laporan yang 

akan dihasilkan. 

Berbagai metode distribusi yang akan diuraikan tidak hanya 

diterapkan dalam distribusi informasi penjualan saja, namun dapat pula 

diterapkan dalam distribusi informasi pembelian, penggajian, dan biaya. 

Ada empat metode distribusi yang membentuk distribusi penjualan 

antara lain: 

1. Metode Berkolom (columnar methods) 

Dalam metode ini, distribusi data penjualan dilakukan dengan 

menyediakan satu kolom untuk setiap unsur dalam klasifikasi. 

Metode distribusi ini ditentukan oleh dua faktor yaitu jumlah unsur 

dalam klasifikasi dan frekuensi kegiatan setiap unsur dalam 

klasifikasi tersebut. Metode berkolom ini terdiri dari tiga metode 

antara lain: 

a. Metode jurnal berkolom dengan tulis tangan 

Dalam metode distribusi ini, jurnal penjualan dipakai 

sebagai alat distribusi. Dalam jurnal disediakan kolom-kolom 

sesuai dengan unsur klasifikasi yang diinginkan tercantum 

dalam laporan penjualan. Berikut ini bagan alir prosedur 

distribusi dengan metode jurnal berkolom. 
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          Menggunakan 

           Jurnal berkolom 

 

 

 

  
       Menurut produk 

daerah pemasaran 
besarnya order 

dsb 

 

Gambar 1.10 Prosedur Distribusi Penjualan dengan Jurnal Berkolom 

(Mulyadi, 2001) 

 

b. Metode worksheet 

Jumlah kolom yang disediakan dalam jurnal sangat 

terbatas. Jika jumlah unsur yang terdapat dalam klasifikasi 

banyak, maka jurnal tidak lagi memadai untuk menampung 

data yang banyak jenisnya tersebut. Worksheet akan mampu 

menampung tambahan unsur dalam klasifikasi, lebih banyak 

yang dapat ditampung oleh jurnal berkolom. Namun jumlah 

unsur dalam klasifikasi yang dapat ditampung oleh worksheet 

ini pun tetap terbatas. 

Faktur penjualan dicatat kedalam worksheet yang 

bersangkutan setiap hari, dan pada akhir bulan setiap kolom 

dalam worksheet dijumlah, dan jumlah tersebut disajikan 

dalam laporan hasil penjualan menurut jenis produk. Berikut 
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ini bagan alir prosedur distribusi dengan menggunakan 

worksheet.          

Worksheet disediakan 

untuk satu kelompok 
klasifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.11 Prosedur Distribusi Penjualan dengan Worksheet 

(Mulyadi, 2001) 

 

c. Jurnal berkolom yang diselenggarakan dengan mesin 

pembukuan 

Dalam metode distribusi ini, jurnal berkolom merupakan 

alat untuk menampung data sesuai dengan klasifikasi yang 

diinginkan dan merupakan sumber informasi untuk membuat 

laporan penjualan. Jika dalam metode jurnal berkolom dengan 

tulisan tangan, jurnal penjualan diselenggarakan dengan tulisan 

tangan, dalam metode ditribusi ini jurnal penjualan dihasilkan 

dari posting transaksi penjualan ke dalam kartu piutang. 

Jurnal penjualan merupakan tembusan yang dihasilkan 

dari posting dengan mesin pembukuan transaksi penjualan ke 

dalam kartu piutang. Laporan penjualan disusun berdasarkan 
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jumlah kolom-kolom yang disediakan dalam jurnal penjualan. 

Prosedur distribusi penjualan dengan metode jurnal berkolom 

yang diselenggarakan dengan mesin pembukuan dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini. 

  Jurnal penjualan yang 
merupakan tembusan yang  
dihasikan dari posting ke 

dalam kartu piutang yang 

diselenggarakan dengan mesin 

pembukuan  
    

   

 

 

 

 

 

Gambar 1.12 Prosedur Distribusi Penjualan dengan Metode Jurnal Berkolom yang 

Diselenggarakan dengan Mesin Pembukuan 

(Mulyadi, 2001) 

 

2. Metode Rekening Tunggal dan Rekening Berkolom (Unit Account 

and Columnar Account Methods) 

Penggunaan rekening tunggal dan rekening berkolom 

merupakan jawaban untuk menampung unsur klasifikasi yang 

banyak. Setiap unsur dalam klasifikasi disediakan satu rekening, 

dengan demikian jumlah unsur berapa pun dalam klasifikasi dapat 

ditampung dengan penyediaan rekening ini. 

Dengan menggunakan rekening ini, setiap transaksi dapat 

diberi penjelasan sebanyak yang diperlukan. Hal ini tidak 
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dilakukan jika alat distribusi penjualan yang digunakan adalah 

worksheet. Secara periodik data yang dikumpulkan dalam rekening 

ini dijumlah, dan kemudian disajikan dalam laporan hasil penjualan 

seperti yang diinginkan oleh manajemen. Prosedur distribusi 

dengan menggunakan rekening tunggal dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini 

 Setiap rekening  

disediakan untuk 

menampung satu 

unsur dalam 

klasifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.13 Prosedur Distribusi Penjualan Rekening Tunggal atau Rekening 

Berkolom 

(Mulyadi, 2001) 

3. Metode Summary Strip dan Metode Tiket Tunggal (Summary Strip 

and Unit Ticket Methods) 

Dalam Metode ini, faktur penjualan disortasi menurut 

klasifikasi yang ditetapkan sebelumnya, jumlah setiap unsur 

klasifikasi dihitung dan dicatat dalam summary strip. Untuk 

membuat laporan periodik, misalnya mingguan, summary strip 

harian dijajarkan, dilakukan penjumlahan setiap baris dalam 

summary strip akhir minggu. Untuk membuat laporan bulanan, 
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summary strip hasil penjumlahan mingguan dijajarkan dan 

dijumlahkan setiap baris yang ada didalamnya. 

 Summary strip 

 akhir minggu 

 

Summary strip akhir minggu 

merupakan penjumlahan semua 

summary strip yang dibuat 

minggu tersebut. Berfungsi 

sebagai laporan penjualan 

 

 

 

 

            Di kirim kepada 

          manajer pemasaran 

 

Gambar 1.14 Prosedur Distribusi Penjualan dengan Summary Strip 

(Mulyadi, 2001) 

Distribusi penjualan dengan metode tiket tunggal dilakukan 

dengan mengubah media yang dipakai sebagai dasar distribusi 

menjadi media tunggal. Media tunggal adalah media yang berisi 

satu pendebitan atau satu pengkreditan saja. Media campuran 

(mixed media) adalah media yang berisi lebih dari satu pendebitan 

atau lebih dari satu pengkreditan. Jika faktur penjualan dibatasi 

hanya digunakan untuk merekam satu macam produk yang dijual, 

maka faktur penjualan ini merupakan media tunggal. Jika setiap 

faktur penjualan dapat digunakan untuk merekam beberapa produk 

sekaligus, faktur ini merupakan media campuran. 
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Dalam distribusi penjualan dengan metode tiket tunggal 

(biasanya menggunakan kertas yang tebal, agar mudah disortasi) 

berupa tiket tunggal. Tiket yang telah diisi data tersebut kemudian 

disortasi menurut klasifikasi yang telah ditentukan, dihitung 

jumlahnya untuk kemudian dicatat dalam summary strip atau 

rekening. Dari summary strip atau rekening ini kemudian dibuat 

laporan penjualan. 

4. Metode Register (Register Methods) 

Metode register dalam distribusi penjualan dilakukan dengan 

alat register kas. Register kas yang sederhana dilengkapi dengan 

dua register yang memungkinkan setiap hari register kas ini 

menyajikan jumlah penjualan dua macam klasifikasi. Register kas 

yang lebih canggih dapat memiliki register sampai 16, sehingga 

memungkinkan dihasilkannya laporan penjualan harian untuk 16 

macam klasifikasi barang. Jika register kas ini dihubungkan dengan 

komputer, berbagai distribusi penjualan dapat dilakukan dengan 

komputer tersebut, sehingga manajemen dapat memperoleh laporan 

penjualan menurut informasi yang dikehendakinya. 
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Gambar 1.15 Metode Ditribusi Penjualan dengan Metode Tiket Tunggal 

(Mulyadi, 2001) 
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5. Metode Distribusi dengan Komputer 

Metode distribusi menggunakan komputer merupakan 

metode distribusi yang paling mudah pelaksanaannya dengan 

kemampuan menghasilkan informasi penjualan yang luar biasa. 

Jika manajemen pemasaran menginginkan laporan penjualan 

menurut jenis produk, diberbagai daerah pemasaran, untuk 

berbagai tipe pelanggan, dengan berbagai besarnya order, hal ini 

dapat dilakukan dengan metode distribusi yang telah diuraikan 

sebelumnya, namun memerlukan pekerjaan sortasi yang 

memerlukan tenaga dan waktu yang luar biasa. Dengan 

menggunakan komputer, kita hanya perlu memberikan kode yang 

benar terhadap transaksi penjualan yang terjadi. 

 

2.2.6 Pengendalian Intern 

Suatu sistem piutang yang sehat, menguntungkan serta konstruktif harus 

didasarkan atas prosedur, praktek juga operasi yang layak. Hal tersebut dapat 

dicapai dengan adanya sistem pengendalian intern perusahaan.  

Secara umum prosedur pengendalian intern pada transaksi piutang, 

diantaranya : 

a. Otorisasi yang semestinya atas transaksi dan kegiatan. 

b. Pemisahan tugas yang mengurangi kesempatan yang memungkingkan 

seseorang dalam posisi yang dapat melakukan dan sekaligus menutupi 

kekeliruan atau ketidakberesan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Oleh 
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sebab itu, tanggung jawab untuk memberikan otorisasi transaksi, mencatat 

transaksi, dan menyimpan aktiva perlu dipisahkan di tangan karyawan yang 

berbeda. 

c. Perancang dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk 

membantu pencatatan secara semestinya transaksi dan peristiwa, misalnya 

dengan memantau penggunaan dokumen pengiriman barang yang bernomor 

urut tercetak. 

d. Pengamanan yang cukup atas akses dan penggunaan aktiva perusahaan dan 

catatan, misalnya penetapan fasilitas yang dilindungi dan otorisasi untuk 

akses ke program dan arsip data komputer. 

e. Pengecekan secara independen atas pelaksanaan dan penilaian yang 

semestinya atas jumlah yang dicatat, misalnya pengecekan atas pekerjaan 

klerikal, rekonsiliasi, pembandingan aktiva yang ada dengan 

pertanggungjawaban yang tercatat, pengawasan dengan menggunakan 

program komputer, penelaahan oleh manajemen atas laporan yang 

mengikhtisarkan rincian akan (misalnya saldo piutang yang dirinci menurut 

umur piutang) dan penelaahan oleh pemakai atas laporan yang dihasilkan 

oleh komputer. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karya 

Mukti Pati, tepatnya di Jalan Panglima Sudirman No. 70 Pati di Dinas Tenaga 

Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pati. 

 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu 

penelitian (Suharsimi, 2002:96), objek penelitian dalam penyusunan tugas akhir 

ini adalah sistem akuntansi piutang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) Karya Mukti Kabupaten Pati. 

 

3.3 Sumber dan Jenis Data 

Kegiatan penelitian agar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang 

diharapkan, maka diperlukan adanya data yang bersifat obyektif dan dapat 

dipercaya kebenarannya. 

a. Sumber data 

Sumber data diperoleh dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

Karya Mukti Kabupaten Pati. 
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b. Jenis data 

1) Data primer 

Data primer adalah yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan 

dicatat pertama kalinya (Marzuki, 2005:55). Data primer ini diperoleh 

langsung dari wawancara yang dilakukan kepada karyawan KPRI Karya 

Mukti atau Bagian Keuangannya. 

2) Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri pengumpulannya 

oleh peneliti, misalnya biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau 

publikasi lainnya (Marzuki, 2002:56). Data yang diperoleh dengan 

menggunakan literatur yang ada diperusahaan dan juga buku-buku yang 

berhubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini. Data ini diperoleh 

dengan metode dokumentasi dan studi pustaka. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data mengenai 

masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Data tersebut dalam hal ini 

dilakukan dengan 3 cara: 

a. Metode 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 
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organisasi yang terkait dalam pelaksanaan sistem akuntansi piutang pada 

KPRI Karya Mukti. 

b. Metode Observasi 

Metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap objek dengan menggunakan seluruh 

alat indera (Suharsimi Arikunto, 1998:146). Metode ini digunakan digunakan 

untuk melakukan pengamatan secara langsung mengenai sistem akuntansi 

piutang pada KPRI Karya Mukti. 

 

3.5 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 

adalah mengenai Sistem Akuntansi Piutang pada Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia Karya Mukti Kabupaten Pati. Seperti yang diungkapkan oleh Bodgem 

dan Taylor, mendefinisikan metodelogi kualitatif sebagai prosedur yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati. (Moleong,2002:3). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum KPRI KARYA MUKTI Kabupaten Pati 

Semua perusahaan yang didirikan baik perusahaan milik negara maupun 

milik swasta memiliki sejarah berdiri perusahaan tersebut, seperti halnya KPRI 

“KARYA MUKTI” Kabupaten Pati. Berpijak dari ameng-ameng atau omong-

omong kemudian ditindak lanjuti dengan rapat khusus beberapa Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Pati, yang diselenggarakan pada 

tanggal 30 April Tahun 1984, dalam rapat tersebut menugaskan 5 orang Ketua 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia sebagai yang dikuasakan untuk 

menandatangani permohonan akta pendirian Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) Karya Mukti di Kabupaten Pati. 

Adapun penggagas yang menandatangani Akta sekaligus sebagai perintis 

dan promotor pendiri Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Karya Mukti” 

Kabupaten Pati adalah: 

1. Suntoro, Pegawai Kantor Direktorat Jendral Binalindung Tenaga Kerja Pati 

2. Kharies Setyawan, Pegawai Kantor Direktorat Jendral Binalindung Tenaga 

Kerja Pati 

3. Sri Sugiarti, Pegawai Kantor Direktorat Jendral Binalindung Tenaga Kerja 

Pati 
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4. Sri Larasati, Pegawai Kantor Direktorat Jendral Binalindung Tenaga Kerja 

Pati 

5. Kusno, Pegawai Kantor Direktorat Jendral Binalindung Tenaga Kerja Pati 

Dengan ditanda tanganinya Akta Pendirian, maka lahirlah Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia yang disingkat dengan KPRI “Karya Mukti” dengan Badan 

Hukum 10048/BH/VI tanggal 30 April 1984 yang berkedudukan di Kantor 

Direktorat Jendral Binalindung Tenaga Kerja Pati dengan kegiatan usaha 

menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok, adapun simpanan pokok sebesar 

Rp 5000,- per anggota 

Pada tanggal 17 Oktober 2000, KPRI Karya Mukti mengubah anggaran dasar 

koperasi dan berpindah kedudukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Pati dengan Badan Hukum 10048.a/BH/PAD/KDK.11.9/X/2000 dan 3 

orang yang diberi kuasa untuk menandatangani Akta Perubahan Anggaran Dasar 

pada tanggal 8 November 1999, antara lain: 

1. Sujono, Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati 

2. Suparwi, Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati 

3. Dra. Titik Murdiningsih, Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Pati 

 

4.1.2 Visi dan Misi 

Visi KPRI “Karya Mukti” Kabupaten Pati 

Memajukan kesejahteraan anggota pada khusunya, dan masyarakat pada 

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 
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mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Misi KPRI “Karya Mukti” Kabupaten Pati 

1) Meningkatkan Pelayanan prima di segala bidang. 

2) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan anggota. 

3) Membangun kekuatan menuju koperasi yang mandiri. 

4) Membangun kepercayaan anggota. 

5) Menempatkan anggota sesuai hak dan kewajibannya. 

6) Meningkatkan partisipasi anggota. 

7) Mengadakan kerjasama antar koperasi dan Badan Usaha lainnya. 

 

4.1.3 Bidang Usaha yang Dikelola 

Sebagai badan usaha KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati telah menjalankan 

beberapa usaha, antara lain yaitu: 

1) Simpanan pokok 

2) Pertokoan 

 

4.1.4 Lokasi Penelitian 

Lokasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Karya Mukti” berada di 

Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten pati yang terletak di 

Jalan Panglima Sudirman No. 70 Pati. 
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4.1.5 Struktur Organisasi 

Setiap perusahaan atau instansi baik milik pemerintah atau bukan milik 

pemerintah tidak terlepas dari struktur yang telah ditentukan dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya. Struktur tersebut sangatlah membantu dalam pencapaian 

tujuan perusahaan atau instansi tersebut. Adapun struktur organisasi pada KPRI 

Karya Mukti Kabupaten Pati dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPRI “Karya Mukti” Kabupaten Pati 

Adapun penjelasan dari aspek struktur organisasi pada KPRI Karya Mukti 

Kabupaten Pati adalah sebagai berikut: 

1. Ketua 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1) Mengelola koperasi 

2) Memimpin RAT 

3) Memimpin, mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan 

koperasi 

4) Memberikan keputusan terakhir dalam kepengurusan dengan 

mempertimbangkan saran-saran dari pengurus lain 

Pengurus 
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5) Mengesahkan surat-surat bersama dengan pengesahan yang berhubungan 

dengan sekretaris dan bendahara 

2. Sekretaris 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan dan memelihara buku-buku organisasi dan semua arsip 

koperasi 

2) Bersama ketua mengesahkan surat-surat atau hasil keputusan rapat atau 

notulen 

3)   Memelihara inventaris kantor 

4)   Mencatat segala kejadian yang berhubungan dengan koperasi ke dalam 

buku-buku yang telah disediakan 

5)   Mempersiapkan dokumen-dokumen formal yang dibutuhkan 

6)   Mendiposisikan surat-surat masuk kepada pengurus lain 

7)   Menjadi notulis rapat pengurus, rapat anggota, dan lain-lain 

3. Bendahara 

Mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 

1) Memegang kas koperasi 

2) Merencanakan anggaran pendapatan dan belanja 

3) Mengawasi pengeluaran agar tidak melampaui anggaran yang ditetapkan 

4) Membuat laporan keuangan 

5) Mengarsipkan data keuangan 

6) Menjaga keselamatan dan keamanan keuangan koperasi 
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4.1.6 Keanggotaan KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati 

Persyaratan untuk menjadi anggota KPRI Karya Mukti adalah sebagai berikut: 

a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa 

tidak berada dalam pengampuan dan sebagainya) 

b. Pegawai di Lingkungan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Pati 

c. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan Pokok 

sebagai dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) 

d. Telah menyetujui dan menerima isi Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan 

Koperasi yang berlaku 

e. Sanggup melaksanakan dan mentaati seluruh ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan oleh koperasi. 

Berikut ini adalah data keanggotaan KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati: 

1. Jumlah keanggotaan per 31 Desember 2010   : 119 Orang 

2. Jumlah Anggota yang keluar s/d 31 Desember 2010  :     2 Orang 

3. Jumlah anggota yang masuk s/d 31 Desember 2011  :   10 Orang 

4. Jumlah anggota yang keluar s/d 31 Desember 2011  :     6 Orang 

5. Jumlah anggota s/d 31 Desember 2012    : 121 Orang 

 

5.2 Deskripsi Sistem Akuntansi Piutang pada KPRI Karya Mukti 

Kabupaten Pati 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Mukti Kabupaten Pati adalah 

koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam, sehingga sumber utama dari 

piutang berasal dari pengajuan pinjaman dari anggota KPRI itu sendiri. 



 

 

 

 

52 

Pengelolaan sistem akuntansi piutang pada KPRI Karya Mukti ini dilakukan 

dengan sistem manual. Pengelolaan sistem akuntansi piutang ini juga terjadi jika 

terdapat pengajuan pinjaman oleh anggota lama ataupun anggota baru yang 

diharuskan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai syarat 

menjadi anggota. 

 

4.2.1 Fungsi Akuntansi yang Terkait 

Fungsi akuntansi yang terkait pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) Karya Mukti Kabupaten Pati adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam pencatatan jumlah pinjaman dan 

pembukuan yang dibutuhkan serta membuat laporan keuangan yang 

dipaparkan dalam RAT pada KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati. Fungsi ini 

juga bertugas merekam dan membukukan anggota atas perhitungan jumlah 

akumulasi dana para peminjam. 

2. Fungsi Kas 

Fungsi ini bertanggungjawab dalam segala penerimaan dari anggota dan 

dilaporkan kepada bagian akuntansi agar dibukukan. Fungsi kas ini juga 

bertanggungjawab membantu dan mencocokkan atas kebenaran dokumen-

dokumen beserta catatan-catatan akuntansi yang digunakan KPRI Karya 

Mukti Kabupaten Pati untuk menjadi landasan pembuatan laporan keuangan 

yang nantinya dipaparkan oleh RAT. 
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3. Badan Pengawas 

Badan pengawas bertanggung jawab untuk mengaudit semua laporan 

keuangan koperasi. 

 

4.2.2 Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) Karya Mukti Kabupaten Pati adalah sebagai berikut: 

1. Bukti Angsuran Pinjaman 

Dokumen ini digunakan sebagai acuan untuk memotong gaji anggota ketika 

anggota meminjam uang di koperasi. Bukti tagihan ini di pegang oleh bagian 

akuntansi koperasi dan bagian akuntansi kantor 

2. Surat Permohonan Pinjaman 

Dokumen ini digunakan untuk syarat pendaftaran anggota ketika anggota 

akan mengajukan pinjaman ke koperasi. 

3. Surat Persetujuan dan Perjanjian Pinjaman 

Dokumen ini digunakan sebagai persetujuan pihak pengurus dengan anggota 

ketika anggota akan meminjam uang di koperasi dan surat ini ditandatangani 

oleh ketua koperasi dan pihak yang meminjam. 

4. Bukti Penerimaan Kas 

Dokumen ini digunakan sebagai bukti jika anggota sudah menerima uang dari 

bagian akuntansi koperasi. 
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4.2.3 Catatan yang Digunakan oleh KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati 

Catatan akuntansi yang digunakan pada Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) Karya Mukti Kabupaten Pati adalah sebagai berikut: 

1. Buku Kas Harian 

Buku kas harian digunakan untuk membukukan penerimaan dan pengeluaran 

uang secara terinci. 

2. Buku Rekapitulasi Kas Bulanan 

Buku kas rekapitulasi ini digunakan untuk merekapitulasi dari buku kas 

harian ke dalam buku kas bulanan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam 

neraca dan dilaporkan dalam buku RAT. 

3. Buku Piutang 

Buku piutang digunakan untuk mencatat jumlah dan nama anggota yang 

melakukan pinjaman di koperasi dan untuk mencatat angsuran pembayaran 

anggota. 

4. Neraca Lajur 

Neraca lajur ini digunakan untuk mengetahui jumlah neraca awal, laba rugi 

dan neraca dari koperasi Karya Mukti dimana Neraca lajur ini selalu 

dimunculkan dalam buku RAT 

5. Neraca 

Neraca ini digunakan untuk mengetahui jumlah asset dari KPRI Karya Mukti 

dimana Neraca ini selalu dimunculkan dalam buku RAT. 
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4.2.4 Prosedur Sistem Akuntansi Piutang 

Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pada KPRI Karya Mukti 

Kabupaten Pati meliputi prosedur pencatatan piutang dan prosedur pernyataan 

piutang. Berdasarkan beberapa prosedur dari sistem akuntansi piutang tersebut, 

dibawah ini merupakan uraian dan penjelasan dari jaringan prosedur yang 

membentuk sistem akuntansi piutang antara lain yaitu: 

1. Prosedur Pencatatan Piutang 

Dalam prosedur pencatatan piutang, prosedur ini bertujuan untuk 

mencatat jumlah piutang anggota. Dalam prosedur ini fungsi akuntansi 

mencatat piutang ke dalam buku piutang. 

Dokumen yang digunakan sebagai input pencatatan piutang adalah buku 

piutang. Pencatatan piutang KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati menggunakan 

metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang. Di 

KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati ini hanya menggunakan metode posting 

harian dimana dilakukan posting langsung ke dalam kartu piutang dengan 

tulis tangan dan posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan 

piutang. 

Dalam prosedur ini, surat permohonan pinjaman yang merupakan dasar 

untuk mencatat timbulnya piutang di-posting langsung setiap hari secara rinci 

ke dalam buku piutang. Buku piutang diisi dengan jumlah piutang yang 

sebenarnya berdasarkan bukti penerimaan yang diterima oleh anggota. Bukti 

penerimaan yang diterima dari bagian piutang diterima oleh bagian akuntansi 

untuk dicairkan dananya sesuai dengan jumlah yang tertera dibukti 
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penerimaan. Jumlah piutang yang tertera dibuku piutang akan dicatat dalam 

buku kas harian. Selanjutnya setiap bulannya akan direkapitulasi ke dalam 

buku rekapitulasi buku kas bulanan. Dan setiap tahunnya akan dicatat ke 

dalam neraca lajur dan akan dibukukan ke dalam Laporan Keuangan Neraca. 

2. Prosedur Pernyataan Piutang 

Pernyataan piutang adalah formulir yang menyajikan jumlah kewajiban 

debitur pada tanggal tertentu dan (dalam pernyataan piutang bentuk tertentu) 

disertai dengan rinciannya (Mulyadi, 2001: 270). Pernyataan piutang adalah 

formulir yang digunakan untuk mengkonfirmasi mengenai jumlah piutang 

debitur dan tidak berfungsi sebagai alat tagih (Nugroho, 2001:337). 

Pernyataan piutang yang ada pada KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati 

adalah pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan saldo akhir bulan ini hanya 

menyajikan saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan saja. Pernyataan 

ini sangat sederhana cara pembuatannya, namun tidak memberikan informasi 

apa pun kepada debitur untuk dasar rekapitulasi dengan catatannya, jika saldo 

yang tercantum dalam pernyataan piutang berbeda dengan saldo yang 

tercantum dalam catatannya. Namun bagian akuntansi akan menunjukkan 

surat permohonan pinjaman kepada anggota dimana jumlah yang dipinjam 

akan dicocokan dengan nominal yang ada dicatatannya tersebut. 

Jaringan prosedur sistem akuntansi piutang pada KPRI Karya Mukti 

Kabupaten Pati adalah sebagai berikut: 

 

 



 

 

 

 

57 

1. Bagian Kas 

a. Bagian kas pada KPRI Karya Mukti hanya membuat surat tagihan rangkap 

3 yang di distribusikan sebagai berikut: 

1) Rangkap 1 : diberikan kepada bendahara kantor 

2) Rangkap 2 : diberikan kepada debitur (pihak yang meminjam) 

3) Rangkap 3 : diberikan ke bagian akuntansi untuk diarsipkan. 

Surat tagihan ini digunakan sebagai acuan bendahara kantor untuk 

memotong gaji debitur jika anggota melakukan piutang atau meminjam 

uang di koperasi. 

b. Setelah bendahara kantor menerima surat tagihan dari bagian kas, bagian 

kas menerima uang dari bendahara kantor lalu dicatat ke dalam buku kas 

harian dimana nantinya akan direkap ke dalam buku rekapitulasi kas 

bulanan. 

2. Bagian Akuntansi 

a. Setelah bagian akuntansi mendapat surat tagihan dari bagian kas maka 

bagian akuntansi ini akan menginventarisir pinjaman debitur. 

b. Kemudian bagian akuntansi ini akan mencairkan dana lalu bagian 

akuntansi akan membuat bukti penerimaan. 

c. Kemudian bagian akuntansi mencatatnya ke dalam buku piutang apabila 

pinjaman debitur tersebut sudah mendapat persetujuan dari pengurus jika 

debitur tidak mendapatkan persetujuan dari pengurus maka debitur tidak 

akan mendapat pinjaman apapun dari pihak yang akan dipinjam. 
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d. Kemudian bagian akuntansi akan merekapitulasi buku kas harian dan buku 

piutang ke dalam buku rekapitulasi buku kas bulanan.  

e. Setelah direkap ke dalam buku rekapitulasi buku kas bulanan, bagian 

akuntansi akan memasukkan ke dalam nerca lajur akhir tahun yang 

dipaparkan ke dalam buku RAT tahunan. 

f. Setelah dimasukkan ke dalam neraca lajur, bagian akuntansi ini akan 

membukukannya ke dalam Laporan Keuangan Neraca akhir tahun dimana 

Laporan Keuangan Neraca tersebut tiap tahunnya dipaparkan ke dalam 

buku RAT tahunan. 

 

4.2.5 Bagan Alir Sistem Akuntansi Piutang pada KPRI Karya Mukti 

Kabupaten Pati 

Dibawah ini akan dijelaskan bagan alir yang membentuk sistem akuntansi 

piutang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Mukti Kabupaten Pati. 
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4.2.6 Unsur Pengendalian Intern 

Unsur pengendalian intern pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) Karya Mukti Kabupaten Pati adalah sebagai berikut: 

a. Bagian kas dan bagian akuntansi dilakukan oleh satu orang. 

b. Ketika anggota meminjam melalui prosedur yang sudah ada. 

c. Bukti tagihan bernomor urut cetak. 

d. Pembayaran piutang dilakukan dengan memotong gaji anggota yang 

dilakukan oleh bendahara gaji. 

 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada sistem akuntansi 

piutang pada KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati terdapat kelebihan dan 

kekurangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, maka dalam pembahasan ini 

akan diuraikan kelebihan dan kekurangan sistem akuntansi piutang yang ada pada 

KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati 

 

4.3.1 Kelebihan Sistem Akuntansi Piutang 

Kelebihan-kelebihan sistem akuntansi piutang pada KPRI Karya Mukti 

Kabupaten Pati adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi yang terkait dalam Sisten Akuntansi Piutang pada KPRI Karya Mukti 

Kabupaten Pati melibatkan bagian akuntansi dan bagian kas, sehingga KPRI 

Karya Mukti Kabupaten Pati dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat 

berjalan baik. 
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2. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi piutang pada KPRI 

Karya Mukti Kabupaten Pati sudah mengacu pada teori akuntansi yang 

dikemukakan (Mulyadi, 2001), yaitu buku piutang dan neraca lajur. 

3. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi piutang pada KPRI Karya 

Mukti Kabupaten Pati sudah mengacu pada teori akuntansi yang 

dikemukakan (Mulyadi, 2001), yaitu bukti kas masuk 

4. Dalam prosedur pembentukan sistemnya, KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati 

melibatkan fungsi kas yang bertanggungjawab mencatat pinjaman debitur 

pada koperasi sehingga pada KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati ini memiliki 

bukti jumlah debitur yang melakukan pinjaman. 

 

4.3.2 Kelemahan Sistem Akuntansi Piutang 

Kelemahan-kelemahan sistem akuntansi piutang pada KPRI Karya Mukti 

Kabupaten Pati adalah sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan sistem akuntansi piutang KPRI Karya Mukti Kabupaten 

Pati kurang melibatkan bagian piutang yang dapat membantu kelancaran 

kegiatan operasional KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati terutama dalam hal 

yang menyangkut piutang. 

2. Dalam prosedur pembentukan sistem, KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati 

tidak melibatkan bagian piutang sebagai yang bertanggungjawab atas piutang 

anggota dan pembuatan daftar piutang. 
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4.4 Rancangan Alternatif Sistem Akuntansi Piutang 

 Berdasarkan informasi yang menunjukkan kelemahan-kelemahan sistem 

akuntansi piutang pada KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati tersebut, maka 

rancangan alternatif yang dapat di ambil pada KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati 

adalah sebagai berikut: 

 

4.4.1 Fungsi yang Terkait 

 Rancangan alternatif fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi 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. Rinciannya adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam pencatatan jumlah pinjaman dan 

pembukuan yang dibutuhkan serta membuat laporan keuangan yang 

dipaparkan dalam RAT pada KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati. Fungsi ini 

dilaksanakan oleh bagian juru buku pada KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati. 

2. Fungsi Kas 

Fungsi ini bertanggungjawab dalam segala penerimaan dari anggota dan 

dilaporkan kepada bagian akuntansi agar dibukukan. Fungsi kas ini 

dilaksanakan oleh bagian juru bayar pada KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati. 
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3. Fungsi Piutang 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam pengelolaan piutang dimana anggota 

melakukan pinjaman dan bertanggung jawab dalam pembuatan daftar 

piutang. 

4. Badan Pengawas 

Badan pengawas bertanggung jawab untuk mengaudit semua laporan 

keuangan koperasi. 

 

4.4.2 Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan pada sistem akuntansi piutang adalah sebagai 

berikut: 

1. Bukti Angsuran Pinjaman 

Dokumen ini digunakan sebagai acuan untuk memotong gaji anggota ketika 

anggota meminjam uang di koperasi. Bukti angsuran pinjaman ini di pegang 

oleh bagian akuntansi koperasi dan bagian akuntansi kantor. 

2. Surat Permohonan Pinjaman 

Dokumen ini digunakan untuk syarat pendaftaran anggota ketika anggota 

akan mengajukan pinjaman ke koperasi. 

3. Surat Persetujuan dan Perjanjian Pinjaman 

Dokumen ini digunakan sebagai persetujuan pihak pengurus dengan anggota 

ketika anggota akan meminjam uang di koperasi dan surat ini ditandatangani 

oleh ketua koperasi dan pihak yang meminjam. 
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4. Bukti Penerimaan Kas 

Dokumen ini digunakan sebagai bukti jika anggota sudah menerima uang dari 

bagian akuntansi koperasi. 

 

4.4.3 Catatan yang Digunakan 

Catatan yang digunakan pada sistem akuntansi piutang adalah sebagai 

berikut: 

1. Buku Kas Harian 

Buku kas harian digunakan untuk membukukan penerimaan dan pengeluaran 

uang yang terinci. 

2. Buku Rekapitulasi Kas Bulanan 

Buku kas rekapitulasi ini digunakan untuk merekapitulasi dari buku kas 

harian ke dalam buku kas bulanan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam 

neraca dan dilaporkan dalam buku RAT. 

3. Buku Piutang 

Buku piutang digunakan untuk mencatat jumlah dan nama anggota yang 

melakukan pinjaman di koperasi dan untuk mencatat angsuran pembayaran 

anggota. 

4. Neraca Lajur 

Neraca lajur ini digunakan untuk mengetahui jumlah neraca awal, laba rugi 

dan neraca dari koperasi Karya Mukti dimana Neraca lajur ini selalu 

dimunculkan dalam buku RAT. 
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5. Neraca 

Neraca ini digunakan untuk mengetahui jumlah asset dari KPRI Karya Mukti 

dimana Neraca ini selalu dimunculkan dalam buku RAT. 

 

4.4.4 Prosedur Sistem Akuntansi Piutang 

Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pada KPRI Karya Mukti 

Kabupaten Pati meliputi prosedur pencatatan piutang dan prosedur pernyataan 

piutang. Berdasarkan beberapa prosedur dari sistem akuntansi piutang tersebut, 

dibawah ini merupakan uraian dan penjelasan dari jaringan prosedur yang 

membentuk sistem akuntansi piutang antara lain yaitu: 

3. Prosedur Pencatatan Piutang 

Dalam prosedur pencatatan piutang, prosedur ini bertujuan untuk 

mencatat jumlah piutang anggota. Dalam prosedur ini fungsi akuntansi 

mencatat piutang ke dalam buku piutang. 

Dokumen yang digunakan sebagai input pencatatan piutang adalah buku 

piutang. Pencatatan piutang KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati menggunakan 

metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang. Di 

KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati ini hanya menggunakan metode posting 

harian dimana dilakukan posting langsung ke dalam kartu piutang dengan 

tulis tangan dan posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan 

piutang. 

Dalam prosedur ini, surat permohonan pinjaman yang merupakan dasar 

untuk mencatat timbulnya piutang di-posting langsung setiap hari secara rinci 
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ke dalam buku piutang. Buku piutang diisi dengan jumlah piutang yang 

sebenarnya berdasarkan bukti penerimaan yang diterima oleh anggota. Bukti 

penerimaan yang diterima dari bagian piutang diterima oleh bagian akuntansi 

untuk dicairkan dananya sesuai dengan jumlah yang tertera dibukti 

penerimaan. Jumlah piutang yang tertera dibuku piutang akan dicatat dalam 

buku kas harian. Selanjutnya setiap bulannya akan direkapitulasi ke dalam 

buku rekapitulasi buku kas bulanan. Dan setiap tahunnya akan dicatat ke 

dalam neraca lajur dan akan dibukukan ke dalam Laporan Keuangan Neraca. 

4. Prosedur Pernyataan Piutang 

Pernyataan piutang adalah formulir yang menyajikan jumlah kewajiban 

debitur pada tanggal tertentu dan (dalam pernyataan piutang bentuk tertentu) 

disertai dengan rinciannya (Mulyadi, 2001: 270). Pernyataan piutang adalah 

formulir yang digunakan untuk mengkonfirmasi mengenai jumlah piutang 

debitur dan tidak berfungsi sebagai alat tagih (Nugroho, 2001:337). 

Pernyataan piutang yang ada pada KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati 

adalah pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan saldo akhir bulan ini hanya 

menyajikan saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan saja. Pernyataan 

ini sangat sederhana cara pembuatannya, namun tidak memberikan informasi 

apa pun kepada debitur untuk dasar rekapitulasi dengan catatannya, jika saldo 

yang tercantum dalam pernyataan piutang berbeda dengan saldo yang 

tercantum dalam catatannya. Namun bagian akuntansi akan menunjukkan 

surat permohonan pinjaman kepada anggota dimana jumlah yang dipinjam 

akan dicocokan dengan nominal yang ada dicatatannya tersebut. 
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Prosedur yang membentuk sistem akuntansi piutang pada KPRI Karya Mukti 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Kas 

a. Bagian kas pada KPRI Karya Mukti hanya membuat surat tagihan rangkap 

3, yang di distribusikan sebagai berikut: 

1) Rangkap 1 : diberikan kepada bendahara kantor 

2) Rangkap 2 : diberikan kepada debitur (pihak yang meminjam) 

3) Rangkap 3 : diberikan ke bagian akuntansi untuk diarsipkan 

Surat tagihan ini digunakan sebagai acuan bendahara kantor untuk 

memotong gaji debitur jika dia melakukan piutang atau meminjam uang di 

koperasi. 

b. Setelah bendahara kantor menerima surat tagihan dari bagian kas, bagian 

kas menerima uang dari bendahara kantor lalu dicatat ke dalam buku kas 

harian dimana nantinya akan direkap ke dalam buku rekapitulasi kas 

bulanan. 

2. Bagian Piutang 

a. Setelah bagian piutang mendapat surat tagihan dari bagian kas maka 

bagian piutang ini akan menginventarisir pinjaman debitur berdasarkan 

dengan persetujuan pengurus. 

b. Setelah mendapatkan persetujuan dari pengurus bagian akuntansi ini akan 

membuat bukti penerimaan sebanyak 3 rangkap yang akan didistribusikan 

sebagai berikut: 

1) Rangkap 1  : diberikan kepada Bagian Akuntansi 
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2) Rangkap 2  : diberikan kepada anggota/debitur 

3) Rangkap 3  : dicatat kedalam buku piutang 

3. Bagian Akuntansi 

a. Setelah bagian akuntansi menerima bukti penerimaan dari bagian piutang, 

menerima buku kas harian dari bagian kas dan buku piutang dari bagian 

piutang maka bagian akuntansi akan mencairkan dana pinjaman anggota 

sesuai dengan nominal yang tertera di bukti penerimaan tersebut. 

b. Kemudian bagian akuntansi akan mencatatnya ke dalam buku rekapitulasi 

buku kas bulanan tiap satu bulan sekali. Buku rekapitulasi kas bulanan ini 

fungsinya sebagai buku rekapan dari buku kas harian. 

c. Setelah direkap, bagian akuntansi ini akan mencatatnya ke dalam neraca 

lajur dimana tiap tahunnya akan dipaparkan kedalam buku RAT Tahunan. 

d. Setelah itu, bagian akuntansi ini akan membukukannya ke dalam Laporan 

Keuangan Neraca dimana tiap tahunnya akan dipaparkan kedalam buku 

RAT Tahunan. 

4.4.5 Bagan Alir Sistem Akuntansi Piutang pada KPRI Karya Mukti 

Kabupaten Pati 

Dibawah ini akan dijelaskan bagan alir yang membentuk sistem akuntansi 

piutang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Mukti Kabupaten Pati. 
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Bagian Piutang 
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4.4.6 Pengendalian Intern 

Unsur pengendalian intern yang digunakan pada sistem akuntansi piutang 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagian akuntansi dan bagian kas harus terpisah. 

2. Ketika anggota meminjam melalui prosedur yang sudah ada. 

3. Bukti tagihan bernomor urut cetak. 

4. Pembayaran piutang dilakukan dengan memotong gaji anggota yang 

dilakukan oleh bendahara gaji. 

5. Persetujuan pemberian pinjaman kepada anggota diberikan oleh pengurus 

koperasi dengan membubuhkan tanda tangan pada dokumen persetujuan 

pinjaman. 

6. Secara periodik diadakan pengauditan laporan keuangan yang dilakukan oleh 

Badan Pengawas. 
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BAB V 

P E N U T U P 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fungsi Akuntansi yang terkait dalam sistem akuntansi piutang pada KPRI 

Karya Mukti Kabupaten Pati adalah fungsi akuntansi, fungsi kas, dan badan 

pengawas 

2. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi piutang pada KPRI Karya 

Mukti Kabupaten Pati adalah bukti tagihan, surat permohonan pinjaman, 

surat persetujuan dan perjanjian pinjaman, bukti penerimaan. 

3. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi piutang pada KPRI 

Karya Mukti Kabupaten Pati adalah buku kas harian, buku kas bulanan, buku 

simpanan anggota, neraca lajur 

4. Pengendalian intern yang ada dalam sistem akuntansi piutang pada KPRI 

Karya Mukti Kabupaten Pati adalah Bagian kas terpisah dengan bagian 

akuntansi, bagian akuntansi dan bagian kas dilaksanakan oleh satu orang, 

ketika meminjam harus melalui prosedur yang sudah ada. 

5. Prosedur yang membentuk sistem akuntansi piutang pada KPRI Karya Mukti 

adalah melalui fungsi-fungsi yang tekait dan menggunakan dokumen-

dokumen serta catatan akuntansi yang baik. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diajukan beberapa saran yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi KPRI Karya 

Mukti Kabupaten Pati antara lain: 

1. KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati perlu melakukan penambahan satu 

karyawan yang berkompeten dalam bidang keuangan yang nantinya akan 

dijadikan pengurus untuk mengisi atau menangani fungsi kas agar dapat 

membantu kelancaran kegiatan operasional KPRI Karya Mukti Kabupaten 

Pati tersebut dan agar tidak terjadi lagi perangkapan fungsi antara fungsi 

akuntansi dan fungsi kas pada KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati. 

2. Fungsi piutang perlu dibentuk dalam sistem akuntansi piutang pada KPRI 

Karya Mukti Kabupaten Pati tersebut agar sistem akuntansi piutang pada 

KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati tersebut lebih terkoordinasi lebih baik 

lagi. 

3. Fungsi pemeriksaan intern perlu dilakukan secara intensif periodik dan 

berkesan mendadak oleh pengawas KPRI Karya Mukti Kabupaten Pati 

tersebut agar pengelolaan operasionalnya lebih terjamin. 
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