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ABSTRAK 

 

Dwi Kurniawati. 2010. “Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Piutang pada PT. 

Nyonya Meneer Semarang”. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang. 
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 Piutang berasal dari penjualan barang dan jasa secara kredit yang merupakan 

kegiatan utama perusahaan. Piutang banyak ditemui pada perusahaan manufaktur. 

Sistem akuntansi penerimaan kas yang baik akan menunjang kelancaran jalannya 

operasional perusahaan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

bagaimana agar sistem penerimaan kas dapat berjalan dengan baik. Pada PT. Nyonya 

maneer permasalahan yang terjadi adalah tidak adanya surat pemberitahuan dan 

daftar surat pemberitahuan hal ini menyebabkan perusahaan tidak dapat mengetahui 

jumlah piutang dan kapan debitur akan melunasi hutangnya. PT. Nyonya Meneer 

juga tidak menggunakan kartu piutang hal ini menyebabkan perusahaan tidak 

mengetahui jumlah persediaan yang ada di gudang. 

Obyek penelitian ini adalah PT. Nyonya Meneer Semarang Jl. Kaligawe km 4 

Semarang. Objek kajian dalam penelitian ini adalah: Sistem akuntansi penerimaan 

kas dari piutang pada PT. Nyonya Meneer Semarang. Metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah metode wawancara (Interview), metode dokumentasi, dan 

metode observasi. 

Hasil penelitian memberikan informasi tentang fungsi yang terkait dalam 

akuntamsi penerimaan kas dari piutang antara lain: Bagian pengiriman, Bagian 

piutang, Bagian keuangan dan Bagian akuntansi. Dokumen yang digunakan adalah 

Rekening Koran, Bank Masuk dan Pengantar Kiriman Jamu. Catatan akuntansi yang 

digunakan adalah Jurnal Penerimaan Kas, Buku Besar, dan Kartu Piutang. Laporan 

akuntansi yang dihasilkan adalah Laporan Kas Masuk, Laporan Kas Bulanan dan 

Laporan Keuangan. Prosedur yang membentuk sistem akuntansi penerimaan kas dari 

piutang terdiri dari Prosedur Penagihan Piutang, Prosedur Penerimaan Piutang, 

Prosedur Pencatatan piutang dan Prosedur Penerimaan kas dari piutang. Unsur 

pengendalian intern terdiri dari struktur organisasi yang memisahkan fungsi kasir, 

keuangan dan akuntansi, adanya otorisasi dari pejabat yang berwenang, praktek yang 

sehat dan seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh jabatan 

yang akan dipikulnya. 

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa kelemahan dan kelebihan yang ada 

pada PT. Nyonya Meneer Semarang. Kelebihan dari sistem penerimaan kas dari 

piutang yaitu semua pembayaran tagihan dilakukan lewat bank sehingga 

penyimpangan yang terjadi dapat dimimalkan. Kelemahan yang ada yaitu tidak 
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adanya kartu gudang hal ini dapat menyebabkam perusahaan tidak mengetahui 

jumlah persediaan yang ada di gudang. 

Saran yang dapat disampaikan sebaiknya perlu adanya kartu gudang agar perusahaan 

dapat mengetahui jumlah persediaan yang ada di gudang. 


