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ABSTRACT 

CICILIA KRISMA JATININGSIH. Analysis Of Accounting Treatment Of Trade 

Receivables At Savings And Loan Cooperatives Karya Jasa. 

 

The problem discussed in this study is how the analysis of accounts receivable and 

accounting treatment of accounts receivable at the Cooperative Work Services. 

Data analysis method used in this research is to use data analysis through 

analyzing trade receivables and accounting treatment of trade receivables at 

Koperasi Karya Jasa. Analysis of trade receivables is done by knowing the 

conditions of cooperative receivables, evaluating current receivables and 

uncollectible accounts, evaluating the amount uncollectible receivables and 

accounts receivable turnover, while the analysis of accounts receivable treatment 

is done by comparing the treatment of trade receivables in accordance with the 

SAK ETAP standard and the standard of trade receivable report policies that are 

applied in the Karya Karya Cooperative. Based on the analysis of the data 

obtained by the results of the study are the analysis of uncollectible receivables 

and the rotation of the credit Cooperative Savings and Credit Services Services is 

sufficient in its management but needs to be increased again to get maximum 

results. For the collection period of Koperasi Kredit Karya Jasa is already good 

in carrying out billing for 2 periods, namely 2017 and 2018. 

 

Keywords : Accounting Treatment, Accounts Receivable, SAK-ETAP 
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ABSTRAK 

 

CICILIA KRISMA JATININGSIH. Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Piutang 

Usaha Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Jasa. 

 

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 

analisis piutang usaha dan perlakuan akuntansi atas piutang usaha pada Koperasi 

Karya Jasa. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan analisis data melalui menganalisis piutang usaha dan  

perlakuan akuntansi atas piutang usaha pada Koperasi Karya Jasa.Analisis piutang 

usaha dilakukan dengan cara mengetahui kondisi piutang koperasi, evaluasi atas 

piutang lancar dan piutang tak tertagih, mengevaluasi jumlah piutang tak tertagih 

dan perputaran piutang usaha, sedangkan analisis perlakuan piutang usaha 

dilakukan dengan membandingkan perlakuan piutang usaha sesuai dengan standar 

SAK ETAP dan standar kebijakan laporan piutang usaha yang diterapkan di 

Koperasi Karya Jasa. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil penelitian yaitu 

analisis piutang tak tertagih dan perputaran piutang Koperasi Simpan Pinjam 

Karya Jasa sudah cukup dalam pengelolaannya namun perlu ditingkatkan lagi 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk jangka waktu penagihan 

Koperasi Kredit Karya Jasa sudah baik dalam melaksanakan penagihan selama 2 

periode yaitu tahun 2017 dan 2018. 

 

Kata kunci : Perlakuan Akuntansi, Piutang Usaha, SAK-ETAP 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan jaman pada saat ini menjadikan kebutuhan masyarakat 

semakin meningkat. Banyaknya tingkat kebutuhan masyarakat menjadikan 

masyarakat banyak yang harus melakukan pinjaman pada lembaga keuangan 

demi memenuhi kebutuhan. Masyarakat pada umumnya juga banyak yang 

memilih melakukan pinjamanan pada sebuah lembaga keuangan simpan 

pinjam yang memiliki bunga pinjamanan rendah dan mendapatkan 

kemudahan saat akan melakukan pinjaman. Salah satunya adalah koperasi 

simpan pinjam. 

Menurut Rudianto (2010:3) koperasi merupakan perkumpulan orang 

yang dengan sukarela bergabung untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi merkeka yang dengan melalui pembentukan sebuah badan usaha 

yang dikelola secara demokratis. Tujuan dari koperasi adalah untuk 

mensejahteraka anggota dan masyarakat pada umumnya. Menurut Undang – 

Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian, 

koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluragaan. Untuk 

menjalankan kegiatan, koperasi memerlukan modal. Modal koperasi terdiri 

dari modal sendiri (yang meliputi simpanan wajib, simpanan pokok) modal 
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cadangan, dan modal sumbangan, serta modal penyertaan. Sedangkan simpan 

pinjam terdiri dari unit simpanan dan unit pinjaman. Manfaat unit simpan 

pinjam adalah apabila sewaktu-waktu anggota membutuhkan dana 

kebutuhuhan dapat segera tercukupi dalam waktu yang tidak lama bahkan 

saat mendesak . 

Koperasi kredit Karya Jasa adalah salah satu koperasi simpan pinjam 

yang berada di lingkungan Charitas Hospital Palembang. Koperasi ini 

awalnya dibentuk oleh karyawan Charitas Hospital guna membantu 

perekonomian para karyawan di rumah sakit ini. Namun seiring berjalannya 

waktu, banyak anggota dari luar yang bukan merupakan karyawan di Charitas 

Hospital Palembang yang turut menjadi anggota. Fasilitas – fasilitas yang 

diberikan oleh koperasi kredit karya jasa mampu menarik minat para anggota 

seperti pembayaran yang bisa dilakukan melalui pemotongan gaji.Usaha 

simpan pinjam di koperasi kredit Karya Jasa ini memiliki intensitas yang 

tinggi, oleh karena itu dalam pemberian pinjaman harus dilakukan dengan 

menerapkan suatu peraturan dan perlakuan akuntansi simpan pinjam. Dengan 

adanya perlakuan akuntansi simpan pinjam, dapat membantu manager 

koperasi untuk mengambil keputusan dalam kelayakan pemberian pinjaman 

kepada anggotanya.  

Piutang usaha merupakan modal yang diharapkan dapat meningkatkan 

laba dan menambah penghasilan. Akan tetapi piutang juga dapat 

menimbulkan resiko usaha apabila tidak dikelola dengan memperhatikan 

prosedur, pencatatan piutang, pengukuran, pengakuan, penyajian, dan 
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pelaporan keuangan pada koperasi tersebut. Pada dasarnya Koperasi Simpan 

Pinjam Karya Jasa sudah melakukan prosedur, pencatatan piutang, 

pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pelaporan keuangan. Namun penulis 

akan memperbandingkan antara kebijakan pada Koperasi Karya Jasa dengan 

SAK ETAP. Adapun data yang diperoleh untuk mendukung penelitian ini 

adalah data piutang anggota koperasi Karya Jasa. 

Tabel 1.1 

Data Piutang Usaha Anggota Koperasi Simpan Pinjam Karya Jasa 

Tahun 

2017 

Jumlah Piutang Jumlah 

Anggota 

Tahun 

2018 

Jumlah Piutang Jumlah 

Anggota 

Januari Rp 1.588.650.000 53 Januari Rp 2.615.625.000 77 

Februari Rp 1.531.615.000 71 Februari Rp 2.475.000.000 54 

Maret  Rp 2.203.710.000 74 Maret  Rp 2.832.670.000 83 

April Rp 1.484.600.000 76 April Rp 2.656.120.000 77 

Mei Rp 2.889.000.000 99 Mei Rp 2.090.500.000 76 

Juni Rp 1.649.500.000 66 Juni Rp 2.603.500.000 64 

Juli Rp 2.249.430.000 66 Juli Rp 2.508.800.000 77 

Agustus Rp 1.965.000.000 74 Agustus Rp 2.954.050.000 85 

September Rp 1.903.430.000 83 September Rp 3.634.380.000 93 

Oktober Rp 646.301.553 90 Oktober Rp 600.798.600 117 

November Rp 683.880.853 76 November Rp 825.837.239 97 

Desember Rp 198.930.000 62 Desember Rp 284.759.353 71 

Sumber : Pembukuan Koperasi Simpan Pinjam Karya Jasa Palembang 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menyatakan bahwa data piutang anggota 

koperasi pada tahun 2017 dan 2018, dari data tersebut terdapat jumlah 

piutang anggota yang mengalami kenaikan pada bulan Mei tahun 2017 dan 

bulan September 2018. Sedangkan jumlah piutang mengalami penurunan 

pada 3 bulan terakhir yaitu bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. 

Menurut Maya, Pembukuan Koperasi Karya Jasa, (2020) “Perubahan jumlah 
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piutang tersebut tergantung dengan kondisi kebutuhan anggota koperasi. 

Ketika kebutuhan meningkat maka jumlah piutang mengalami kenaikan, 

begitu pula sebaliknya”. 

Piutang anggota merupakan salah satu sumber laba atau keuntungan bagi 

koperasi apabila dikelola dengan baik. Piutang tersebut merupakan suatu aset 

yang menguntungkan bagi Koperasi Simpan Pinjam Karya Jasa. Pengelolaan 

piutang yang bisa dilakukan untuk pengambil keputusan adalah standar 

kredit, persyaratan kredit, serta kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. 

Prosedur peminjaman pada koperasi Karya Jasa adalah anggota 

mengajukan peminjaman dengan mengisi formulir permohonan pinjaman 

dengan menyertakan surat jaminan missal BPKB dan surat tanah. Surat 

permohonan diajukan kepada panitia kredit untuk mendapatkan pertimbangan 

kelayakan kredit. Kemudian petugas lapangan melakukan survey kepada 

anggota koperasi yang mengajukan pinjaman. Permohonan disetujui apabila 

jumlah pinjaman tidak melebihi 5 kali dari jumlah simpanan sukarela. Dan 

tidak memiliki piutang lain. 

Menurut Penelitian sebelumnya Ariyanti dan Murniati, (2019) dalam 

judul penelitian “Analisis perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan SAK 

ETAP no.15 pada Koperasi PT. Pisma Putra Textile Pekalongan” 

menyimpulka bahwa Pisma Putra Textile belum sepenuhnya menerapkan 

pengakuan, pencatatan, dan penyajian aset tetap koperasi sesuai standar 

akuntansi yang berlaku, mengenai perlakuan akuntansi aset tetap dan 
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penyajian laporan keungan berdasarkan SAK ETAP dapat disimpulkan 

bahwa dalam perlakuan akuntansi aset tetap dan cara penyajian laporan 

keuangannya masih terdapat beberapa ketidak sesuaian dengan kaidah 

perlakuan akuntansi aset tetap dan penyajian laporan keuangan menurut SAK 

ETAP. 

Dalam penelitian Agustine, Rosyafah, dan Widya Susanti, (2015) 

menyimpulkan bahwa Receivable turnover, average collection period, dan 

rasio penagihan menunjukkan fluktuasi dimana, penurunan Receivable 

turnover berarti kenaikan bagi average collection period itu menunjukkan 

bahwa jangka waktu penagihan yang dilakukan manajemen koperasi kurang 

efektif dan efesien. Sedangkan penurunan rasio penagihan menunjukkan 

aktifitas upaya penagihan yang dilakukkan koperasi tidak baik. 

Menurut Ikawati, dan Budi (2018) dalam judul penelitian Evaluasi 

Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Bunga Dan Pinjaman Bunga Pada 

Laporan Keuangan Kopdit (CU) Ngudi Rahayu Berdasarkan Permen KUKM 

No. 13/PER.M.KUKM/IX/2015 dan SAK ETAP menyimpulkan bahwa Hasil 

dari penelitian ini yang telah dilakukan Kopdit Ngudi Rahayu serta 

berdasarkan data yang ada maka dapat disimpulkan bahawa pencatatan 

pendapatan bunga dan pinjaman bunga pada Kopdit Ngudi Rahayu telah 

dicatat sesuai dengan pos masing-masing. Pendapatan bunga dicatat dalam 

pos pendapatan, sedangkan pinjaman bunga dicatat sebagai biaya yang 

disajikan dalam laporan hasil usaha. Konsep yang digunakan dalam 
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pencatatan transaksi telahal sesuai dengan konsep yang digunakan 

berdasarkan atura PERMEN dan SAK ETAP yaitu secara akrual, artinya 

transaksi diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi. 

Berdasarkan uraian diatas dan pentingnya perlakuan akuntansi piutang 

simpan pinjam, maka penulis tertarik untuk membahas ke dalam penelitian 

lebih lanjut dengan judul “ Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Piutang Usaha 

Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Jasa”.  

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 

yang ada yaitu : 

1. Bagaimana analisis piutang usaha pada Koperasi Simpan Pinjam Karya 

Jasa? 

2. Bagaimana perlakuan akuntansi atas piutang usaha pada Koperasi Simpan 

Pinjam Karya Jasa? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah penelitian pada piutang 

usaha koperasi kredit Karya Jasa tahun buku 2017 dan 2018.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui analisis piutang usaha pada Koperasi Simpan Pinjam 

Karya Jasa. 

2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas piutang usaha pada Koperasi 

Simpan Pinjam Karya Jasa. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Bagi Penulis 

Penulis dapat memahami mengenai perlakuan akuntansi piutang 

usaha. 

1.5.2 Manfaat Bagi Perusahaan 

Dalam jangka pendek mendapatkan masukan dari penulis sebagai 

bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengatasi 

masalah perlakuan akuntansi piutang usaha. 

1.5.3 Manfaat Bagi Akademik 

Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I.      PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II       TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat landasan teori, penelitian terdahulu, dan 

kerangka pemikiran. 

BAB III    METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan lokasidan waktu penelitian, jenis 

penelitian, jenis data, tehnik pengumpulan data, populasi dan 

sampel, serta definisi operasional. 



8 
 

 

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan dibahas mengenai data penelitian (data 

perusahaan/organisasi), hasil pengjian dan pembahasan. 

BAB V    SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari semua uraian – uraian pada bab 

sebelumnya dan juga berisi saran – saran yang diharapkan 

berguna dalam penelitian.  

 

 

 

 



 

9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Koperasi 

Menurut Rudianto (2010:3) koperasi adalah perkumpulan orang 

yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi mereka melalui pempentukan sebuah badan 

usaha yang dikelola secara demokratis.  

Menurut Santyaminah 2012 koperasi adalah usaha bersama untuk 

memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong – 

menolong. Semangat tolong – menolong tersebut didorong oleh 

keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang untuk 

semua dan semua untuk orang. 

Sehingga dapat disimpulkan koperasi adalah sekumpulan orang 

yang memiliki tujuan yang sama yaitu membangun perekonomian dan 

kesejahteraan bersama dengan mendirikan sebuah badan usaha yang 

dikelola bersama – sama.  

2.1.2 Prinsip Dasar Koperasi  

 Menurut UU Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, prinsip 

dasar koperasi adalah 

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 

2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. 
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3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.   

4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan 

independen. 

5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, 

pengawas, pengurus, dan karyawan, serta memberikan informasi 

kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan 

koperasi. 

6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat 

gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan 

pada tingkat local, nasional, regional, dan internasional. 

7. Koperasi bekerja untuk membangun berkelanjutan bagi lingkungan 

dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. 

 Karena siapapun dapat bergabung menjadi anggota koperasi, maka 

pengelolaan mengedepankan asas demokrasi. Dalam menetapkan 

keputusan segala hal mengenai koperasi, dilakukan dengan cara 

musyawarah atau voting suara terbanyak dari para anggotanya. 

2.1.3 Pengertian Piutang 

 Pada koperasi simpan pinjam, kegiatan utamanya  memberikan 

pinjaman kepada anggota koperasi yang modalnya berasal dari 

simpanan dana anggotanya. Karena kegiatan inilah akan menimbulkan 

piutang anggota (piutang simpan pinjam). Menurut Rudianto (2010 

:17): “Piutang anggota adalah hak (tagihan) koperasi kepada anggota 

koperasi. Tagihan tersebut timbul karena koperasi meminjamkan uang 
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kepada anggotanya atau karena koperasi menjual barang kepada 

anggotanya secara kredit “. 

 Pada perusahan biasanya melakukan kegiatan penjualan secara 

tunai dan kredit. Apabila penjualan dilakukan secara kredit maka akan 

muncul perkiraan piutang, yang merupakan hak perusahaan untuk 

menuntut pembayarannya atas penjualan barang/jasa kepada 

konsumennya. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli mengenai 

piutang. Menurut Baridwan (2013:2014), “Piutang dagang (piutang 

usaha) menunjukkan piutang yang timbul dari penjualan barang – 

barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan menurut 

Mardiasmoya (2016 :51) , “ Piutang adalah tagihan yang timbul dari 

penjualan barang dagangan dan jasa secara kredit”.Dan menurut Efraim 

(2012 : 129), “ Piutang adalah tuntutan kepada pelanggan dan pihak lain 

untuk memperoleh uang, barang, dan jasa ( aset) tertentu pada masa 

yang akan datang, sebagai akibat penyerahan barang atau jasa yang 

dilakukan saat ini”.  

 Merujuk pada pengertian para ahli yang telah dikemukakan mak 

dapat disimpulkan bahwa piutang adalah suatu tagihan (klaim) 

perusahaan kepada pihak lain, yaitu konsumen atau pelanggan baik 

perorangan maupun kelompok (badan usaha) yang ditimbulkan oleh 

penjualan barang atau jasa secara kredit dalam kegiatan operasional 

perusahaan. 
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2.1.4 Jenis – jenis Piutang 

Pada koperasi, terdapat begitu banyak jenis piutang yang dimiliki. 

Menurut Rudianto (2010: 145), piutang dalam koperasi dapat di 

golongkan menjadi 3 kelompok berdasarkan jenis dan asalnya yaitu: 

1. Piutang Anggota 

Piutang Anggota adalah piutang yang timbul dari penjualan barang 

atau jasa yang dihasilkan koperasi kepada anggota koperasi. Pada 

kegiatan normal koperasi, piutang anggota biasanya akan dilunasi 

dalam tempo kurang dari satu tahun, sehingga piutang anggota 

dikelompokkan ke dalam aktiva lancar. 

2. Piutang Bukan Anggota 

Piutang bukan anggota adalah piutang yang timbul akibat 

koperasimelakukan transaksi kredit kepada bukan anggota koperasi. 

Piutang ini mencakup piutang usaha dan piutang bukan usaha. 

Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan 

produk koperasi. sementara piutang bukan usaha adalah piutang 

yang timbul bukan dari aktivitas usaha koperasi. termasuk dalam 

kedua kelompok ini adalah: 

a.  Persekot dalam kontrak pembelian 

b. Klaim terhadap perusahaan angkutan atas barang yang rusak 

atau Hilang 

c. Klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian yang 

dipertanggungjawabkan. 
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d. Klaim terhadap karyawan koperasi 

e. Klaim terhadap restitusi pajak 

 f. Piutang Dagang 

3. Piutang Karyawan  

Piutang karyawan adalah tagihan koperasi kepada karyawan 

koperasi. Biasanya pembayaran piutang karyawan dilakukan melalui 

pemotongan gaji pada bulan berikutnya 

2.1.5 Pengakuan Piutang 

Pengakuan piutang usaha terjadi jika perusahaan menjual produk 

secara kredit atau memberi jasa namun belum terjadi pembayaran 

kepada perusahaan.Istilah pengakuan itu sendiri mengandung arti 

proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta 

kriteriapengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi.Pengakuan 

piutang dagang menurut Kieso (2008:348) yaitu: Sebagian besar 

transPengakuan Piutanaksi piutang, jumlah yang harus diakui adalah 

harga pertukaran di antara kedua belah pihak. Harga pertukaran adalah 

jumlah yang terutang dari debitor (seorang peanggan atau peminjam) 

dan umumnya dibuktikan dengan beberapa jenis dokumen bisnis, 

biasanya berupa faktur (invoice). 

Sedangkan menurut Skousen (2009:412) pengakuan piutang usaha 

yaitu: Pengakuan pendapatan pada umumnya berhubungan dengan 

pengakuan piutang usaha. Oleh karena pendapatan umumnya dicatat 

ketika proses menghasilkan selesai dan janji pembayaran yang valid 
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(atau pembayaran itu sendiri) diterima, maka selanjutnya piutang usaha 

yang timbul dari penjualan barang secara umum ketika kepemilikan 

barang dialihkan ke pembeli yang terpercaya.  

                                                              Tabel 2.1 

     Jurnal Pengakuan Piutang 

Keterangan Jurnal 

Ayat Jurnal untuk 

mengakui piutang 

atas penjualan 

barang atau jasa  

Piutang Dagang             Rp. xxx 

Penjualan                              Rp.xxx 

Ayat jurnal untuk 

mencatat pembayaran 

piutag dengan 

mendapatkan diskon  

Kas                                 Rp. xxx 

Diskon Penjualan           Rp. xxx 

           Piutang Dagang                     Rp. Xxx 

Ayat jurnal untuk 

mencatat 

pembayaran piutang 

tanpa mendapatkan 

diskon. 

Kas                                Rp. Xxx 

           Piutang dagang                     Rp. xxx 

          Sumber : Data yang diolah, 2016 

Pengakuan piutang simpan pinjam dalam koperasi terjadi jika 

koperasi memberikan pinjaman kepada anggota  koperasi sehingga 

koperasi memiliki hak klaimkepada anggota tersebut. Pengakuan 

piutang simpan pinjam menurut Rudianto (2010: 126) adalah piutang 

simpan pinjam diakui sebesar jumlah bruto (nilai jatuh tempo). 
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                              Tabel 2.2 

       Jurnal Pengakuan Piutang Simpan Pinjam 

Keterangan Jurnal 

Ayat jurnal untuk 

mengakui piutang 

simpan pinjam 

Piutang anggota               Rp xxx 

             Kas                                       Rp. xxx 

Ayat jurnal pada 

saat pembayaran 

piutang simpan 

pinjam dengan 

bunga 

Kas                                   Rp xxx 

             Piutang anggota                   Rp xxx 

             Pendapatan bunga                Rp. xxx 

       Sumber : Rudianto (2010:126) 

 

2.1.6 Pengukuran Piutang 

 

 Pengukuran piutang mencakup kapan diakui dan berapa jumlah 

piutang dan harus dicatat agar jumlah yang harus disajikan 

menunjukkan nilai yang wajar. Pengukuran piutang dilakukan terhadap 

piutang dagang dan piutang wesel, karena keduanya sering dijumpai 

dalam suatu perusahaan dan biasanya meliputi jumlah yang besar. 

Dengan adanya pengukuran piutang tersebut maka dapat diketahui 

dengan tepat nilai wajar piutang yang bersangkutan.  

 Hery (2009:270) mengemukakan, akun piutang usaha pertama kali 

akan timbul karena penjualan barang secara kredit, yang kemudian 

dapat diikuti dengan transaksi return penjualan, penyesuaian dan 

pengurangan harga jual dan pada akhirnya penagihan. Jurnal yang 

dibuat oleh perusahaan jika ada transaksi penjualan secara kredit 

sebesar xxxx : 
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 Piutang Usaha           xxxx  

      Penjualan       xxxx  

Jika transakasi penjualan tersebut ada potongan, maka jurnal yang 

dibuat oleh perusahaan saat pembayaran adalah : 

 Kas     xxxx  

Potongan Penjualan   xxxx  

    Piutang Usaha            xxxx 

2.1.7  Pengungkapan Piutang  

  Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. 

Informasi dimaksud dapat berupa:  

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, 

dan  pengukuran piutang. 

2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat 

kolektibilitasnya 

3. Penjelasan atas penyelesaian piutang  

4. Jaminan atau sita jaminan jika ada 

          Khusus untuk tuntutan ganti rugi atau tuntutan 

perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam 

proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.  

            Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup 

dalam catatan atas laporan keuangan agar lebih informative. Informasi 

yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai 

piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar 
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pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang 

dianggap perlu. 

2.1.8 Penyajian Piutang dan Pelaporan 

Penentuan jumlah piutang yang akan dilaporkan dineraca 

sebagai aktiva adalah penting karena sejumlah piutang kadangkala 

tidak dapat ditagih atau dilunasi oleh pelanggan, agar piutang tidak 

dinilai terlalu tinggi (overstated) pada neraca, piutang tersebut 

disajikan pada nilai realisasi bersih. Menurut Peraturan Menteri 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 

12 tahun 2015 menyatakan bahwa “Piutang disajikan pada pos aset 

lancar sebesar nilai bersih piutang, yaitu nilai saldo piutang usaha 

dikurangi dengan taksiran kemungkinan tidak tertagihnya piutang 

(cadangan kerugian piutang)”.  

Martani dkk (2014:226) menyatakan bahwa piutang dalam 

laporan posisi keuangan disajikan dalam kelompok aset lancar. Nilai 

piutang disajikan di laporan keuangan setelah dikurangi dengan 

cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang biasanya disajikan dalam 

satu baris, tetapi dapat juga disajikan secara detail subkomponennya. 

Jika disajikan dalam satu baris, maka subkomponennya disajikan 

dalam laporan keuangan.  Sedangkan menurut Skousen (2009:417): 

“Semua piutang dinilai dalam jumlah yang mewakili nilai sekarang 

dari perkiraan penerimaan kas di masa mendatang”. Berdasarkan teori 

dari di atas, piutang dilaporkan berdasarkan nilai yang diterima dari 
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piutang tersebut. Pada konsep penilaian ini menunjukkan bahwa 

aktiva harus dinilai sebesar manfaat yang akan diterima dari masa 

yang akan datang. Meskipun piutang telah dinilai sebesar nilai 

bersihnya dikurangi dengan 15 cadangan kerugian piutang) namun 

kedua jumlah tersebut harus disajikan sebesar nilai transaksi yang 

sebenarnya dalam neraca dan cadangan kerugian piutang disajikan 

sebagai pengurang dari saldo piutang usaha untuk mendapatkan niai 

bersih piutang yang akan terealisasi.  

Menurut Mardiasmo (2016 :63), Pelaporan piutang seharusnya 

dilakukan yaitu : Penyajian piutang dagang di dalam laporan posisi 

keuangan dipisahkan dengan pos-pos piutang yang lain. Contoh 

penyajian piutang dagang dalam laporan posisi keuangan : 

Piutang usaha (bruto)                           Rp xxx  

Dikurangi: Cadangan kerugian piutang                   (Rp xxx)  

Piutang usaha (netto)                           Rp xxx 

2.1.9 Metode Pencatatan Piutang 

  Pencatatan piutang dapat dilakukan dengan salah satu dari 

metode berikut ini: 

1. Metode Konvesional,  

a) Dalam metode ini posting kedalam kartu piutang dilakukan atas 

dasar data yang dicatat dalam jurnal berbagai transaksi yang 

mempengaruhi piutang adalah:  

Transaksi Penjualan Kredit, transaksi ini di posting dalam kartu 
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piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal penjualan 

tersebut. 

b) Transaksi retur penjualan, posting transaksi berkurangnya 

piutang dari transaksi retur penjulan di posting ke dalam kartu 

piutang atas dasar data yang telah di catat dalam jurnal retur 

penjualan. 

c) Transaksi penerimaan kas dari piutang, posting transaksi 

berkurangnya piutang dari pelunasan piutang oleh debitur di 

posting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat 

dalam jurnal umum. 

d) Transaksi penghapusan piutang, transaksi berkurangnya piutang 

dari transaksi penghapusan piutang di posting ke dalam kartu 

piutang atas dasar data yang dicatat dalam jurnal umum. 

2. Posting langsung kedalam kartu piutang dan pernyataan 

piutang.  

Metode posting langsung ini dibagi menjadi dua golongan berikut 

ini 

a)  Metode Posting Harian: 

Posting langsung kedalam kartu piutang dengan tulisan tangan; 

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

Dalam metode ini, faktur penjualan yang merupakan dasar untuk 

pencatatan timbulnya piutang di posting langsung setiap hari 

secara rinci ke dalam kartu piutang. Jurnal penjualan diisi 
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dengan jumlah total penjualan harian yang merupakan julah 

faktur penjulaan selama sehari. Faktur yang diterima dari bagian 

penagihan diterima oleh bagian piutang dalam batch disertai 

dengan pita daftar total (pre-list tape).  

Jumlah faktur penjualan yang tercantum dalam pita daftar total 

tersebut dicatat dalam jurnal penjualan. Selanjutnya, setiap 

bulan, jurnal penjualan tersebut di posting ke rekening 

kontrolpiutang dalam buku besar. Setiapbulan pula, diadakan 

rekonsiliasi antara rekening kontrol piutang dengan daftar sald 

(trial balance) yang disusun dari kartu piutang. Ada dua cara 

menangani media yang akan diposting kedalam kartu piutang: 

1. Media disortasi meurut abjad sebelum diposting, di posting 

satu per satu kedalam kartu piutang, dan kemudian dibuat 

pita pembuktian ketelitian posting dari kartu piutang 

kemudian dicocokan dengan pita daftar total yang menyertai 

media pada saat diterima dari bagian penagihan. Pencocokan 

ini dimaksudkan untuk membuktikan ketelitian posting yang 

telah dilakukan. 

2. Media di posting kedalam kartu piutang sesuai dengan urutan 

pada waktu diterima dari bagian penagihan. 

b) Metode Posting Periodik: 

1. Posting Ditunda. Pada metode ini faktur penjualan yang 

diterima dari bagian penaggihan, oleh bagian piutang 
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disimpan sementara, menunggu beberapa hari, untuk 

nantinya secara sekaligus di posting kedalam kartu piutang 

bersama-sama dalam sekali periode posting dengan 

menggunakan mesin pembukuan. 

2. Penagihan Bersiklus (Cycle Billing). Dalam metode ini pada 

akhir bulan, dilakukan kegiatan posting yang meliputi : 

a) posting media yang dikumpulkan selama sebulan tersebut 

kedalam pernyataan piutang dan kartu piutang.  

b) Mencatat dan menghitung saldo kartu piutang.. metode ini 

membagi pekerjaan posting kedalam kartu piutang dan 

pernyataan piutang tersebut tersebar merata kedalam hari 

kerja selama sebulan. Setiap pelanggan akan menerima 

pernyataan piutang pada tanggal hari kerja yang sama 

setiap bulan.  

Dalam metode ini, media di posting kedalam pernyataan piutang 

dengan kartu piutang dengan kartu piutang sebagai tembusan 

lembar kedua berfungsi sebagai kartu piutang. 

3. Metode Pencatatan Tanpa Buku Pembantu (ledgerless 

bookeping) 

Dalam metode ini Faktur penjualan beserta dokumen 

pendukungnay yang diterima dari bagian penagihan, oleh bagian 

piutang diarsippkan menurut nama pelanggan dalam arsip faktur 
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yang belum bayar (unpaid invoice file). Pada saat diterima 

pembayarannya ada dua cara yang ditempuh: 

a) Jika pelanggan pelanggan membayar penuh jumlah yang 

tercantum dalam faktur penjualan, faktur yang bersangkutan di 

ambil dari arsip faktur yang belum di bayar dan di cap “lunas”, 

kemudian dipindahkan kedalam arsip faktur yang telah dibayar. 

b) Jika pelanggan hanya membayar sebagian jumlah dalma faktur, 

jumlah kas yang diterima dan sisa yang belum dibayar oleh 

pelanggan dicatat pada faktur tersebut. Kemudian dibuat faktur 

tiruan yang berisi informasi yang sama dengan faktur aslinya, 

dan faktur tiruan tersebut kemudian disimpan dalam arsip faktur 

yang telah dibayar, dan faktur asli disimpan kembali kedalam 

arsip faktur yang belum dibayar. 

4. Metode Pencatatan Piutang Dengan Komputer 

Metode pencacatatan ini menggunakan batch system. 

Dalam sistem ini dokumen sumber yang mengubah piutang 

dikumpulkan dan sekaligus di posting setiap hari untuk 

memutakhirkan catatan piutang.dalam sistem ini dibentuk dua 

macam arsip: arsip transaksi (transaction file) dan arsip induk 

(master file) dan pancatatan piutangnya dilkukan secara hariain dan 

setiap hari pula, arsip transaksi digunakan untuk memutakhirkan 

arsip induk piutang. 
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2.2.0 SAK ETAP 

    Standar pelaporan tersebut telah diterbitkan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia pada bulan Mei 2009 dan SAK ETAP diterapkan 

untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 

Januari 2011. Analisis penerapan SAK ETAP pada koperasi di 

Universitas Pasir Pengarain 100 Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 5 

No. 2 Juli 2016 Mackenzie (2012) menyebutkan “Entitas yang 

termasuk dalam ETAP adalah agen perjalanan agen real estate, 

sekolah, organisasi sosial, entitas koperasi yang mengharuskan iuran 

keanggotaan, dan penjual yang menerima pembayaran dimuka atas 

penyerahan barang atau jasa misalnya perusahaan jasa”. 

    Entitas yang memiliki akuntabilitas publik diperbolehkan 

mengunakan SAK ETAP jika ada otorisasi yang berwenang membuat 

regulasi yang menyatakan mengizinkan penggunaan SAK ETAP 

kepadanya. Menurut SAK ETAP (2009) “Entitas yang memiliki 

akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika 

otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK 

ETAP”. Pemahaman terhadap SAK ETAP sangat diperlukan sebelum 

melaksanakan pelaporan keuangan yang berdasarkan kepadanya. Jika 

tidak memiliki pemahaman yang baik mengenainya maka kualitas dari 

lapoan keuangan tersebut akan menjadi diragukan. Menurut Indra 

Wijaya Kusuma (2007) “pengalaman adopsi IFRS di Negara 

berkembang menunjukkan umumnya kesulitan terletak pada kesiapan 
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profesi dan pendidikan akuntansi”. Pentingnya pengetahuan yang baik 

terhadap SAK-ETAP sebelum diterapkan sebagai dasar penyusunan 

laporan keuangan harus diutamakan. Jika kekurangan pengetahuan 

akan mengakibatkan mengganggu kualitas laporan dan ketepatan 

waktu pelaporan, dan akan menurunkan kemampuan bersang entitas 

yang berkaitan dalam dunia usaha. 

1. SAK ETAP Pengakuan Piutang Usaha (SAK ETAP Bab 2 

Nomor 14) 

Sesuai dengan SAK ETAP (2.24) bahwa pengukuran unsur laporan 

keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca 

atau laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi 

kriteria sebagai berikut :  

a) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan 

pos tersebut akann mengalir dari atau ke dalam entitas, 

b) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur 

dengan andal. 

2. SAK ETAP Penyajian dan Pelaporan Keuangan (SAK ETAP 

Bab 3 Nomor 1-17) 

Entitas harus membuat suatu pernyataan eksplisist dan secara penuh 

atas kepatuhan terhadap SAK ETAP dalam catatn laporan 

keuangan,  terdiri dari : 

a) Penyajian wajar  
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 Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. 

Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pngaruh 

transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengandefinisi 

dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan, dan beban. 

 Penyajian wajar posisi keuangan, kinerja keungan dan arus 

kas. Entitas yang menggunakan SAK ETAP harus secara 

eksplisit menyatakan secara penuh atas kepatuhan terhadap SAK 

ETAP dalam catatan laporan keuangan. Entitas harus menilai 

kelangsungan usaha pada saat menyusun laporan keuangan. 

Entitas menyajikan laporan keuangan minimal satu kali dalam 

setahun. Informasi komparatif dengan periode sebelumnya 

dengan keunggulan yang sama. Pos-pos yang material disajikan 

terpisah.  

b) Kepatuhan terhadap SAK ETAP  

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus 

membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas 

kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. 

Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK 

ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dlam SAK 

ETAP. 
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c) Kelangsungan Usaha  

Pada saat penyusunan laporan keuangan, manajemen entitas 

yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas 

kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usahanya. 

d) Frekuensi Pelaporan 

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan minimum 

satu tahun sekalii. 

e) Konsistnsi penyajian  

Penyajian dan klasifikasi pos-pos harus konsisten. Kecuali: 

1. Terjadi perunahan signifikan operasi entitas atau 

perubahan tersebut menghasilkan penyajian yang lebih 

andal dan relevan. 

2. SAK ETAP mensyaratkan perbahan penyajian  

3. Reklasifikasi harus dilakukan retrospektif , kecuali tidak 

praktis dapat secara prospektif 

4. Jika prospektif : diungkapkan sifat reklasifikasi dan 

jumlah pos yang direklasifikasi serta alasannya. 

f) Informasi komparatif 

 Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan 

perioda sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP 

(termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas 

laporan keuangan) 
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g) Materialitas dan Agregasi  

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keungan 

sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang 

memiliki sifat atau fungsi sejenis. Kelalaian dalam 

mencantumkan atau kesalahan dalam memncatat suatu pos 

dianggap material jika, baik secraa individu maupun bersama-

sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur 

tersebut dapat menjadi faktor penentu. 

h) Identifikasi laporan keuanga lengkap 

Terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, 

laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. 

2.2  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam 

melakukan penelitian  sehingga penulis dapat  memperkaya teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian 

terdahulu, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan 

penelitian tedahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang 

dilakukan penulis : 
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Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Rizka 

Ariyanti, Sri 

Murniati 

(Jurnal  

Litbang Kota 

Pekalongan 

Vol.16 tahun 

2019) 

Analisis 

perlakuan 

akuntansi aset 

tetap berdasarkan 

SAK ETAP 

no.15 pada 

Koperasi PT. 

Pisma Putra 

Textile 

Pekalongan 

Hasil analisis dari koperasi 

Karyawan PT. Pisma Putra Textile 

belum sepenuhnya menerapkan 

pengakuan, pencatatan, dan 

penyajian aset tetap koperasi 

sesuai standar akuntansi yang 

berlaku, mengenai perlakuan 

akuntansi aset tetap dan penyajian 

laporan keungan berdasarkan SAK 

ETAP dapadisimpulkan bahwa 

dalam perlakuan akuntansi aset 

tetap dan cara penyajian laporan 

keuangannya masih terdapat 

beberapa ketidak sesuaian dengan 

kaidah perlakuan akuntansi aset 

tetap dan penyajian laporan 

keuangan menurut SAK ETAP 

2 Raven 

Pardomuan 

Siagian, 

Sifrid S. 

Pangemanaan

, ISSN 2303-

1174 

Analisis 

Penyajian 

Laporan 

Keuangan 

Berdasarkan SAK 

ETAP Pada 

Koperasi 

Karyawan Bank 

Sult Go. 

Hasil penelitian dari Koperasi 

Karyawan–PT Bank Sulut Go 

mengenai penyajian laporan 

keuangan berdasarkan SAK ETAP 

dapat disimpulkan bahwa 

penyajian laporan keuangan masih 

terdapat beberapa ketidaksesuaian 

dengan kaidah penyajian laporan 

keuangan menurut SAK ETAP. 

Adapun hal-hal yang membuat 

koperasi ini memiliki kekurangan 

dalam menyajikan laporan 

keuangannya berdasarkan SAK 

ETAP adalah karena minimnya 

pengetahuan mengenai SAK 

ETAP itu sendiri dan kesadaran 

manajemen akan pentingnya 

laporan keuangan. 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

3 Eva Malina 

Simatupang 

(Jurnal 

Akuntansi 

Barelang 

Vol.3 No1 

tahun 2018) 

Analisis 

Penerapan SAK 

ETAP dalam 

penyajian laporan 

keuangan pada 

Koperasi Pegawai 

Negeri SMPN 7 

Pematang Siantar 

Hasil analisis dan penelusuran 

terhadap KPN SMP N 7 P. Siantar 

mengenai penyajian laporan 

keuangan berdasarkan SAK ETAP 

diperoleh kesimpulan bahwa:  

1.Laporan keuangan yang 

disajikan oleh Koperasi Pegawai 

Negeri (KPN) SMP N 7 P.Siantar 

belum sesuai dengan SAK ETAP. 

2.Jenis dan format laporan 

keuangan yang disajikan oleh 

Koperasi Pegawai Negeri (KPN)  

SMP N 7 P.Siantar hanya sebatas 

Neraca dan Perhitungan Sisa Hasil 

Usaha (Laporan Laba Rugi) 

4 Rika Ikawati, 

Budi Tri 

Raharjo 

(Jurnal 

akuntansi dan 

bisnis Vol 5 

No 1 tahun 

2018) 

Evaluasi 

perlakuan 

akuntansi atas 

pendapatan bunga 

dan pinjaman 

bunga pada 

laporan keuangan 

Kopdit (CU) 

Ngudi Rahayu 

berdasarkan 

Permen KUKM 

No. 

13/PER.M.KUK

M/IX/2015 dan 

SAK ETAP 

Hasil dari penelitian ini yang telah 

dilakukan Kopdit Ngudi Rahayu 

serta berdasarkan data yang ada 

maka dapat disimpulkan bahawa 

pencatatan pendapatan bunga dan 

pinjaman bunga pada Kopdit 

Ngudi Rahayu telah dicatat sesuai 

dengan pos masing-masing. 

Pendapatan bunga dicatat dalam 

pos pendapatan, sedangkan 

pinjaman bunga dicatat sebagai 

biaya yang disajikan dalam 

laporan hasil usaha. Konsep yang 

digunakan dalam pencatatan 

transaksi telahal sesuai dengan 

konsep yang digunakan 

berdasarkan atura PERMEN dan 

SAK ETAP yaitu secara akrual, 

artinya transaksi diakui dan dicatat 

saat terjadinya transaksi. 

5 Dini Adelia 

Agustine, Siti 

Rosyafah, 

Widya 

Susanti 

(Jurnal 

akuntansi 

UBHARA 

ISSN : 2460-

Analisis piutang 

tak tertagih 

terhadap tingkat 

perputaran 

piutang Kopwan 

Dewi Sri 

Candipari Porong 

 

 

Recaivable turnover, average 

collection period, dan rasio 

penagihan menunjukan fluktuasi 

dimana penurunan RTO bebarti 

kenaikan bagi ACP itu 

menunjukkan bahwa jangka waktu 

penagihan yang dilakukkan 

manajemen koperasi kurang 

efektif dan efsien. Sedangkan 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

7762)  

 

 

 

 

penurunan rasio penagihan 

menunjukkan aktifitas upaya 

penagihan yang dilakukkan 

koperasi tidak baik. 

2.3 Kerangka Pemikiran   

Ditetapkan kerangka pemikirn sebagai berikut : 

Tabel 2.4 

                                 Tabel Kerangka Pemikirann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koperasi 

Analisis 

Laporan Piutang 

Usaha 

Perlakuan Akuntansi 

Atas Piutang Usaha  

Pencatatan dan 

Perhitungan Piutang 

Usaha 

Pengukuran 

 piutang 

Pengakuan 

 piutang 

Pengungkapan 

 piutang 

Penyajian laporan 

 keuangan  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

2.1.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Karya Jasa, di 

Jalan Jendral Sudirman No.1054 Palembang, Sumatera Selatan. 

2.1.2 Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan kurang lebih selama enam 

bulan di mulai tanggal 14 September 2019 sampai dengan 28 Maret 

2019. 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Menurut Sugiono (2014:137) menjelaskan mengenai data primer dan 

data sekunder. Dalam laporan tugas akhir ini penulis menggunakan sumber 

data sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Menurut Sugiono (2014:137) sumber data primer adalah data yang 

diperoleh secara langsung. Data primer yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sebagai contoh penulis 

memperoleh data dengan wawancara kepada informan yaitu petugas 

bagian administrasi dan panitia kredit pinjaman Koperasi Simpan Pinjam 

Karya Jasa. 
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2. Data Sekunder 

 Menurut Sugiono (2014:137) sumber data sekunder adalah data yang di 

perlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel 

dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Yang 

penulis dapatkan berupa data laporan keuangan tahun 2017 dan 2018. 

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Piutang  

Piutang adalah salah satu jenis dari transaksi akuntansi yang memiliki 

pengertian penagihan kepada konsumen yang telah berutang. 

2. Pengakuan Piutang Usaha  

Pengakuan piutang usaha adalah suatu jumlah pemberian kredit dari 

pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. 

Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. 

Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki 

perusahaan. 

3.  Pengukuran Piutang Usaha 

Pengukuran piutang usaha adalah mencakup kapan diakui dan berapa 

jumlah piutang dan harus dicatat agar jumlah yang disajikan menunjukkan 

nilai yang wajar. Pengukuran piutang dilakukan terhadap piutang usaha 

dan piutang wesel, karena keduanya sering dijumpai dalam suatu 

perusahaan dan biasanya meliputi jumlah yang besar. Dengan adanya 

pengukuran piutang tersebut maka dapat diketahui dengan tepat nilai wajar 

piutang yang bersangkutan. 
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4.  Pencatatan Piutang Usaha 

Pencatatan piutang usaha adalah proses mengumpulkan data – data piutang 

dan mencatatnya ke dalam catatan  laporan keuangan. 

5. Penyajian dan Pengungkapan Piutang Usaha 

Penyajian dan pengungkapan piutang usaha adalah penyelesaian tahapan 

dari audit dimana prosedur piutang usaha disesuaikan dengan peraturan 

tentang piutang usaha koperasi.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik  dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Studi Pustaka  

Digunakan untuk memperoleh teori – teori yang digunakan dalam 

penelitian ini. Dan teori – teori tersebut diperoleh dari jurnal dan buku. 

2. Dokumentasi 

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengambil data secara langsung (dokumentasi) dari instansi yang 

bersangkutan. Dokumentasi ini dilakukan bertujuan agar dapat 

mendapatkan bukti tertulis dari pihak yang besangkutan.  

3. Wawancara  

Menurut Sugiono (2014:73-74) penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara mendalam berupa wawancara semi terstruktur. Wawancara 

semi terstuktur di dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur, tujuan dari wawancara jenis ini adalah unutk 
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menemukan permasalahan secara lebuh terbuka, dimana pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Data diperoleh dengan 

wawancara dengan informan dari petugas bagian administrasi dan panitia 

kredit pinjaman. 

4. Observasi  

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena 

melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan 

data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga 

dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik 

pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang 

bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-

gejala alam.  

3.5  Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik data yang penulis gunakan adalah : 

1. Mengetahui kondisi piutang koperasi  

Untuk mengetahui kondisi piutang koperasi dilakukan dengan 

mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan data piutang dan 

laporan keuangan dari tahun 2017  sampai dengan tahun 2018 

2. Melakuakan evaluasi atas piutang lancar dan piutang tak tertagih 

3. Mengevaluasi jumlah piutang tak tertagih dan perputaran piutang 

Mengevaluasi besarnya jumlah piutang tak tertagih dapat diperoleh 

dengan pendataan atas umur piutang koperasi. Dengan adanya daftar 

umur piutang dan perputaran piutang koperasi diharapkan dapat 



35 
 

 

mengetahui sejauh mana dapat mengetahui tingkat pengembalian beserta 

perputaran piutang yang dapat diukur dengan rasio receivable turnover, 

average collage period, rasio tunggakan, dan rasio penagihan dengan 

rumus berikut : 

Rumus receivable turnover            =             sales 

                        Receivable 

 

 

Rumus average collection period   =                       360 

      Receivable turnover 

 

Rumus rasio tunggakan =         jumlah piutang di akhir periode          x 100% 

    Total piutang di periode yang sama  

       

Total rasio penagihan =                 Jumlah piutang tak tertagih    x 100% 

                      Total piutang periode 

4. Melakukan analisis perlakuan akuntansi terhadap piutang di koperasi 

Karya Jasa Palembang apakah sesuai dengan SAK ETAP, adapun analisis 

yang dilakukan sebagai berikut : 

- Prosedur piutang usaha Koperasi Karya Jasa 

- Pencatatan piutang Koperasi Karya Jasa  

- Pelaporan piutang Koperasi Karya Jasa Palembang
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian  

1.1.1 Sejarah Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Karya Jasa 

Tiga puluh satu tahun yang lalu koperasi kredit ini didirikan oleh 

Bpk. Vincentius Soetarmo (Alm) bersama – sama dengan karyawan 

RS. RK. Charitas yang umumnya adalah karyawan yang golongan 

dengan mempunyai latar belakang kesamaan tujuan untuk hidup yang 

lebih sejahtera, maka pada tanggal 16 September 1974 didirikan 

koperasi kredit yang dikenal dengan “CU” (Credit Union). Pendidikan 

Credit Union pertama kalim di Sumatera Selatan membuahkan hasil 

dengan munculnya beberapa Credit Union yang salah satunya “Karya 

Jasa” yang sekarang dikenal Kopdit Karsa. Untuk berdirinya 

organisasi Koperasi Kredit minimal perlu 30 orang anggota dan pada 

waktu itu berhasil mengumpulkan anggota sekitar 93 orang, kemudian 

diperlukan adanya modal untuk membiayai setiap kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan, terlebih lagi Credit Union sebagai organisasi 

simpan pinjam memerlikan modal yang besar yang digunakan untuk 

keperluan anggotanya, maka setiap anggota diajak menyimpan guna 

mengumpulkan modal dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Simpanan pokok dibayar hanya satu kali sebagai anggota Rp.200.- 

2. Simpanan wajib dibayar setiap bulan oleh anggota sebesar Rp.200.- 
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3. Uang pangkal hanya dibayar satu kali sebagai anggota sebesar 

Rp.100.- 

Modal yang terkumpul waktu itu terhimpun sebesar Rp.95.200.- 

adapun yang pertama kali terpilih sebagai pengurus Credit Union 

adalah : 

Ketua   : Bpk. A. Ngatmin  

Wakil Ketua  : Bpk. V. Soetarno 

Sekretaris  : Bpk. Lacobus Sakin 

Sistem pengelolaan Credit Union pada waktu itu sangat 

sederhana dimana pelayanan atau aktivitas hanya 1 (satu) kali dalam 

sebulan dan anggotanya melaksankan kewajiban setelah mendapat gaji 

atau upah yang diterimanya dengan bekerja sebulan penuh di Rumah 

Sakit RS. RK. Charitas. Apalagi pengenalan pinjaman, juga masih 

sederhana sekali yaitu pemberian pinjaman berdasarkan uang masuk 

dan berapa orang yang ingin pinjam uang. Namun semangat 

solidaritas antar anggota yang sangat tinggi, pelayanan terhadap 

anggota dilaksanakan satu kali transaksi dalam sebulan dan bila 

besarnya pinjaman yang diminta oleh oleh anggotanya ternyata 

jumlahnya besar dan tidak bisa dilayani dalam bulan itu maka oleh 

panitia kredit kekurangannya diberikan pada bulan berikutnya. Tujuan 

awal berdirinya Credit Union Karya Jasa  (CU Karsa) yaitu untuk 

mensejahterakan semua anggota melalui simpan pinjaman belum 

dapat diraih, hal ini disebabkan oleh adanya pinjaman kasbon tanpa 
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bunga yang diberikan Rumah Sakit bagi anggota CU Karsa, dimana 

anggota CU Karsa notabene adalah Karyawan Rumah Sakit.  

Koperasi Kredit Karya Jasa merupakan yang bergerak dalam 

bidang keuangan yang melayani simpan pinjam. Koperasi ini berdiri 

pada 16 September 1974 oleh karyawan Rumah Sakit RK. Charitas. 

Bertempat di Jalan Jend. Sudirman No. 1054 Palmbang. 

1.1.2 Visi dan Misi 

4.1.2.1  Visi 

Menjadi lembaga keuangan mandiri dan terbesar di Sumatera 

bagian Selatan pada tahun 2020 

4.1.2.2  Misi 

1. Tercipta pelayanan yang prima bagi anggota dan calon 

anggota 

2. Meningkatkan jumlah anggota menjadi 7.500 orang 

3. Meningkatkan kualitas Pengurus, Karyawan dan Anggota 

4. Mewujudkan dan mengembangkan usaha Produktif baik 

koperasi maupun anggota 

5. Terwujudnya kesejahteraan anggota, karyawan dan pengurus 
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1.1.3 Struktur Organisasi Koperasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Struktur Organisasi Koperasi Kredit Karya Jasa 

1.1.4 Uraian Tugas dan Wewenang 

           Suatu kepengurusan dalam Koperasi Kredit Kredit Karya jasa 

dibutuhkan guna dapat mengkoordinasikan suatu tugas dan wewenang 

agar dapat terlaksana semua visi dan misi sesuai dengan tujuan 

bersama yang telah ditetapkan. Adapun tugas dan wewenang dari 

kepengurusan Koperasi Kredit Kredit Karya jasa telah ditetapkan 

RAPAT ANGGOTA 

WAKIL KETUA KETUA 

PENGAWAS BENDAHARA SEKRETARIS PEMBINA 

BAGIAN UMUM 

MANAJER 

PEMBUKUAN PEMBIAYAAN KASIR 

ANGGOTA 
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dalam sebuah Standar Operasional Prosedur yang telah dibuat 

bersama. Tugas dan wewenang tersebut antara lain  

1.   Bagian Ketua    

a.   Tugas-tugas ketua 

1. Menyelenggarakan RAT 

2. Menyusun atau merumuskan kebijakan umum untuk 

mendapat persetujuan Rapat anggota 

3. Mengevaluasi kegiatan Koperasi Kredit Kredit Karya 

4. Mensosialisasikan Koperasi Kredit Kredit Karya 

5. Menyelenggarakan  Rapat Pengurus untuk 

mengevaluasi bulanan dan perkembangan kinerja 

Koperasi Kredit Kredit Karya serta menentukan dan 

membuat kebijakan strategi Koperasi Kredit Kredit 

Karya bersama pengelola 

6. Menandatangani dokumen dan surat yang 

berhubungan dengan lembaga lain 

b.   Wewenang ketua 

1. Mengangkat dan memberhentikan Manajer Koperasi 

Kredit Karya Jasa 

2. Menyetujui atau menolak mengenai : 

- Pembiayaan yang nilainya di atas wewenang 

manajer 

- Kebijakan baru koperasi kredit karya jasa dengan 
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pertimbangan dari pengurus yang lain 

- Kerjasama dengan pihak lain (Investor asing)  

yang diusulkan pengurus lain 

- Anggaran yang diajukan Manajer dengan 

pertimbangan dari bendahara pengurus 

3. Mengesahkan laporan bulanan yang diajukan manajer 

4. Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada yang 

ditunjuk jika berhalangan 

2.   Bagian Sekretaris 

a. Tugas-tugas sekretaris: 

1. Mengagendakan acara pada kegiatan : 

- Rapat Pengurus 

- Rapat Anggota 

- Pertemuan Pengurus dengan Pengelola 

- Kunjungan Pengurus ke Instansi/lembaga 

- Menyusun konsep surat-surat keluar (ekstern) 

dan ke dalam (intern) dari pengurus 

2. Menerima   dan   melayani   tamu   yang   berhubungan   

dengan   ketua pengurus koperasi kredit karya jasa  

3. Menyampaikan  amanat  dari    ketua  dalam  

pertemuan  apabila  ketua berhalangan hadir 

4. Menyerap dan menyampaikan aspirasi anggota koperasi 
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5. Menerima   masukan   (saran   dan   kritik)   yang  

diajukan   oleh   para pengelola kepada pengurus 

6. Menyusun konsep kebijakan pengurus atas koperasi 

kredit karya jasa 

b. Wewenang sekretaris 

1. Memberi  pertimbangan  kepada  ketua  mengenai  

masalah  legalitas hukum dan protokoler 

2. Meminta laporan bulanan, kuartal, semester dan 

tahunan yang belum diaudit yang diajukan Manajer 

3. Mencari   masukan   dan   aspirasi   dari   anggota   

yang   lain   yang berhubungan dengan permasalahn 

yang dihadapi koperasi kredit karya jasa 

3. Bagian Bendahara 

a. Tugas-tugas bendahara 

1. Menelaah  anggaran  yang  diajukan  oleh  General  

Manajer  yang nantinya akan dibahas dalam RAT 

2. Memberikan  masukan  atau  saran  atas  anggaran  

yang  diajukan General Manajer 

3. Menyusun anggaran kompensasi dan keperluan lain 

yang dibutuhkan oleh pengurus 

4. Bersama General Manajer memberikan konsep 

kebijakan bagi hasil yang diperoleh oleh pemegang 

investas  
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5. Memeriksa laporan keuangan yang sudah diaudit 

b. Wewenang bendahara 

1. Memberikan  pendapat  kepada  ketua  mengenai  

aspek  keuangan terhadap usulan pembukaan cabang, 

kerjasama (misalnya pembentukan afiliasi) atau unit 

usaha baru 

2. Memberikan  pendapat  kepada  ketua  mengenai  aspek  

keuangan terhadap usulan pembukaan cabang, 

kerjasama (misalnya pembentukan afiliasi) atau unit 

usaha baru 

3. Meminta   Manajer   untuk   mengoreksi   anggaran   

yang diajukan 

4. Meminta  manajer  untuk  menjelaskan  dampak  

keuangan yang ada dari aktivitas yang akan diajukan 

pengelola 

5. Meminta   akuntan   publik   untuk   memberikan   

masukan   aspek keuangan koperasi kredit karya jasa 

6. Mamberi masukan mengenai kinerja dari pengelola 

4.   Bagian Manajer 

a. Tugas-tugas Manajer 

1. Menyusun  rencana  operasional koperasi kredit karya 

jasa dalam setahun bersama-sama dengan manajer lain 

yang mencakup : 
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- Rencana Anggaran 

- Rencana pemasaran, misalnya: Target Funding, 

Lending, Konfirmasi dan bagi hasil dan 

pendapatan per cabang, Target Asset per cabang, 

target cash flow dan pengembangan wilayah 

potensial 

2. Rencana   pengembangan    produk,    promosi   dan    

distribusi (berdasarkan pemetaan segmen dan potensi 

pasar) 

3. Rencana organisasi 

4. Mengusulkan rencana operasional kepada pengurus 

untuk dibahas dan disahkan oleh pengurus pada RAT 

5. Memimpin  rapat koordinasi dan  evaluasi bulanan  

yang diadakan pada pekan terakhir dengan agenda :  

- Pembacaan laporan tertulis dari koordinator 

mengenai laporan akuntansi dan keuangan 

- Laporan  perkembangan  kinerja  Cabang  (bagi  

hasil,  tingkat kesehatan, permasalahan) 

- Pengambilan keputusan untuk perencanaan 

perbaikan/mengatasi masalah yang ada 

- Memberikan tanda tangan sebagai validasi pada 

berkas pembiayaan yang diajukan oleh manajer 

pemasaran 
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b. Wewenang Manager 

1. Menyetujui pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku 

2. Mengajukan usulan produk baru  pembiayaan dan  

tabungan  yang diusulkan oleh manajer cabang 

3. Mengusulkan promosi, mutasi, demosi dan 

pemberhentian Manajer Cabang dan Pemasaran 

Cabang berdasarkan masukan dan manajer keuangan. 

5.   Bagian Umum 

a. Tugas-tugas Bagian Umum 

1. Mengendalikan dan mengontrol kinerja SDM Koperasi 

Kredit Karya Jasa 

2. Memfasilitasi kegiatan pengembangan dan penelitian 

SDM Koperasi Kredit Karya Jasa 

3. Mengendalikan aktivitas kerumahtanggaan 

4. Memfasilitasi kegiatan General Manajer tamwil dan 

kelembagaan secara umum 

5. Menyusun  anggaran  operasional  umum  yang  

mencakup  biaya pelatihan dan pengembangan SDM, 

biaya peralatan kontrol SDM, ATK 

6. peralatan kerja/kantor, renovasi dan perbaikan peralatan 

dll 

7. Menampung dan  memenuhi kebutuhan  tenaga  kerja 
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dari bagian lain 

8. Mengatur  kebutuhan  akomodasi  dan  konsumsi  untuk  

aktivitas internal dan eksternal Koperasi Kredit Karya 

Jasa 

b. Wewenang Bagian Umum 

1. Menjamin ketercukupan kebutuhan tenaga kerja yang 

dipakai Koperasi Kredit Karya Jasa 

2. Menjamin  kualitas  SDM  yang  sudah  melewati  

tahap pengembangan dan latihan 

3. Menjamin kebutuhan inventaris dan peralatan kantor 

4. Menjamin   agenda   kegiatan   ceremonial   (misalnya   

pertemuan bulanan 

6.   Bagian Pembukuan 

a. Tugas-tugas Bagian Pembukuan 

1. Menyusun   laporan   keuangan   konsolidasian   harian,   

mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan 

kepada manajemen akuntansi dan keuangan 

2. Mengimplementasikan kebijakan akuntansi pada 

laporan keuangan (misalnya : aturan depresiasi, 

penyisihan piuting ragu-ragu atau macet) 

3. Meminta  dan  memeriksa  kelengkapan  laporan  

transaksi  harian beserta berkas-berkas pendukung 

transaksi dari cabang-cabang 
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4. Mensosialisasikan kebijakan akuntansi kepada cabang-

cabang 

5. Memberikan petunjuk atau pelatihan akuntansi kepada 

para teller 

b. Wewenang Bagian Pembukuan 

1. Mengusulkan pembenahan dan desain sistem 

informasi akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan 

kepada manajer akuntansi dan keuangan 

2. Memantau kinerja teller 

3. Mengusulkan pergantian teller 

4. Memberikan peringatan lisan (teguran) Teller (pusat 

atau cabang) yang melakukan kesalahan keuangan 

7.    Bagian Kasir 

a. Tugas-tugas kasir  

Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari 

1. Mengatur  dan  menyiapkan  pengeluaran  uang  tunai  

yang  telah disetujui oleh manajer 

2. Mengkomunikasikan  dengan  cabang  lain  dan/atau  

pusat   yang berhubungan dengan transaksi antarcabang 

atau cabang pusat 

3. Melaporkan hasil transaksi dalam sehari ke pusat 

4. Mengirim  dan  menyerahkan  laporan  keuangan  

kepada  Bagian akuntansi pusat 
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5. Menyerahkan uang sisa transaksi (setelah dikurangi 

saldo minimum cabang) ke pusat 

6. Menyimpan saldo minimum sesuai ketetapan Manajer 

Operasional 

b. Wewenang Kasir 

1. Mengatur pola administrasi yang efektif 

2. Mengajukan pengeluaran kas kepada manajer 

cabang 

3. Mengeluarkan dana opersional tingkat cabang 

8.   Bagian Pembiayaan 

a. Tugas-tugas bagian Pembiayaan 

1. Mengerjakan tugas pembiayaan yang sudah digariskan 

kepala divisi pemasaran pusat 

2. Menyusun target jangka pendek pembiayaan untuk 

tingkat cabang 

3. Mengerjakan  target-target pembiayaan  dari kantor  

pusat  maupun dari kepala cabang 

4. Membuat suasana islami di tingkat cabang 

5. Menyusun daftar risiko kemacetan pembiayaan untuk 

kollektor 

 

b. Wewenang Bagian Pembiayaan 
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1. Sebagai pengambil keputusan untuk masalah-masalah 

pembiayaan tingkat cabang 

2. Memberikan masukan pada laporan evaluasi individu 

dan cabang  

3. Membuat rencana jangka pendek 

4. Mengambil   inisiatif    bersama   bagian    collector   

apabila    ada kemacetan pembayaran cicilan 

9.  Bagian Marketing 

a. Tugas-tugas Bagian marketing 

Menjalankan  tugas  lapangan  yaitu  menarik  setoran  nasabah  

dan menawarkan produk Koperasi Kredit Karya Jasa 

1. Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan 

mendatang pada akhir pekan mendatang 

2. Mengatur rute kunjungan harian 

3. Membuat laporan harian pemasaran produk 

4. Melakukan    pendataan    nasabah    potensial,    baik    

nama-nama perseorangan atau pimpinan jam‟iyah 

pengajian potensial yang akan dikunjungi 

5. Melakukan  pembinaan  hubungan  baik  dengan  

nasabah  melalui bantuan konsultansi bisnis, diskusi 

bisnis, diskusi manajemen dan bimbingan pengelolaan 

keuangan sesuai block system yang ditanggunggugati 

masing-masing marketer 
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6. Melaporkan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan 

kepada manajer cabang apabila tidak mampu 

mengatasinya  

b. Wewenang bagian marketing 

1. Mengusulkan  strategi  pemasaran  untuk  jangka  

pendek,  jangka menengah dan jangka panjang 

2. Melakukan negosiasi bagi hasil kepada nasabah sesuai 

dengan kebijakan pemasaran 

10. Bagian Pembina 

       Tugas – Tugas Pembina 

1. Memberikan pertimbangan dan nasehat baik diminta 

maupun tidak diminta untuk kepentingan dan kemajuan 

koperasi kredit karya jasa 

2. Berfungsi sebagai Pembina 

3. Dapat menghadiri rapat anggota, rapat gabungan dan 

rapat pengurus koperasi kredit karya jasa 

11. Bagian Pengawas  

Tugas – Tugas Pengawas 

1. Meneliti catatan yang berada di koperasi kredit karya 

jasa 

2. Membuat laporan tertulis mengenai hasil 

pengawasannya terhadap koperasi kredit karya jasa 

3. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan, 
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pelaksanaan dan mencegah terjadinya penyelewengan 

koperasi kredit karya jasa 

4.2 Hasil  

Tabel 4.1 

Data Piutang Anggota 

Tahun 

2017 

Jumlah Piutang Jumlah 

Anggota 

Tahun 

2018 

Jumlah Piutang Jumlah 

Anggota 

Januari Rp 1.588.650.000 53 Januari Rp 2.615.625.000 77 

Februari Rp 1.531.615.000 71 Februari Rp 2.475.000.000 54 

Maret  Rp 2.203.710.000 74 Maret  Rp 2.832.670.000 83 

April Rp 1.484.600.000 76 April Rp 2.656.120.000 77 

Mei Rp 2.889.000.000 99 Mei Rp 2.090.500.000 76 

Juni Rp 1.649.500.000 66 Juni Rp 2.603.500.000 64 

Juli Rp 2.249.430.000 66 Juli Rp 2.508.800.000 77 

Agustus Rp 1.965.000.000 74 Agustus Rp 2.954.050.000 85 

September Rp 1.903.430.000 83 September Rp 3.634.380.000 93 

Oktober Rp 646.301.553 90 Oktober Rp 600.798.600 117 

November Rp 683.880.853 76 November Rp 825.837.239 97 

Desember Rp 198.930.000 62 Desember Rp 284.759.353 71 

Jumlah Rp18.994.047.406  

 

890 

 
Jumlah Rp26.082.040.192  

 

971 

 

Sumber: Pembukuan Koperasi Simpan Pinjam Karya Jasa 

Tabel 4.2 

Data Piutang Tak Tertagih 

Tahun 

2017 

Jumlah Piutang 

Tak Tertagih 

Juml

ah 

Ang

gota 

Tahun 2018 Jumlah Piutang 

Tak Tertagih 

Jumlah 

Anggota 

Januari  Rp. 789.338.353 53 Januari Rp. 438.474.950 77 

Februari Rp. 429.627.450 71 Februari Rp. 454.254.950 54 

Maret  Rp. 501.259.250 74 Maret  Rp. 125.442.600 83 

April Rp. 649.289.800 76 April Rp. 131.231.000 77 

Mei Rp. 777.275.103 99 Mei Rp. 119.305.800 76 

Juni Rp. 990.824.653 66 Juni Rp. 641.004.031 64 

Juli Rp. 964.824.653 66 Juli Rp. 850.450.184 77 

Agustus Rp. 970.794.953 74 Agustus Rp. 1.175.225.997 85 

September Rp. 902.928.253 83 September Rp. 1.330.736.744 93 

Oktober Rp. 646.301.553 90 Oktober Rp. 600.798.600 117 

November Rp. 683.880.853 76 November Rp. 825.837.239 97 

Desember Rp. 198.930.000 62 Desember Rp. 284.759.353 71 

Jumlah Rp. 8.505.274.874 

 

890 

 
Jumlah  Rp. 6.977.521.448 

 

971 
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Sumber: Pembukuan Koperasi Simpan Pinjam Karya Jasa 

       Hasil Receivable Turnover (RTO) 2017   =     Rp. 18.994.047.406  

                                                                                 Rp. 10.448.772.559 

                                                             =    1,811 kali 

       Hasil Receivable Turnover (RTO) 2018   =     Rp. 26.082.040.192  

                            Rp.   6.977.521.448 

                                                             =      1,365 kali 

Hasil average collection period  2017     =      360                                                

 

                                                                          1,811    

                                                                  =      199 hari 

Hasil average collection period  2018     =       360                                          

                                                                          1,365       

                                                                  =      264 hari 

 

Rumus rasio tunggakan      2017             =       Rp 198.930.000       x 100%                                                                                           

                                                                          Rp18.994.047.406                                                         

                                                                 =       1%  

Rumus rasio tunggakan   2018                =       Rp 284.759.353         x 100%                                                                                                                                      

                                                                             Rp26.082.040.192                                                                                                                           

                                                                 =       1% 

 

 

Total rasio penagihan  2017                    =       Rp.8.505.274.874      x100%                     
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                                                                                  Rp.18.994.047.406                                          

                                                                         =       45% 

Total rasio penagihan 2018                     =       Rp. 6.977.521.448      x 100 %               

                                                                         Rp26.082.040.192                  

                                                                =      27 % 

 

Tabel 4.3  

Rekapitualasi Hasil Perhitungan Rasio Yang Berhubungan Dengan 

Piutang 

Tahun RTO ACP Rasio 

Tunggakan 

Rasio Penagihan 

2017 1,811 kali 

 

199 hari  

 

1% 45% 

2018 1,365 kali 

 

264 hari 1% 27% 

Rata-rata 2,493 kali 

 

331 hari 1% 58% 

 

 Berdasarkan tabel 4.3 jumlah rata-rata RTO dari tahun 2017 dan 2018 

sebesar 2,493 kali artinya tingkat perputaran piutang 2,49 kali dalam waktu satu 

tahun. Berdasarkan rata-rata industri yang dikemukakan oleh Kasmir (2014:187) 

adalah 15 kali, maka pada tahun 2017 dan 2018 dapat dikatakan penagihan 

piutang yang dilakukan manajemen belum berhasil karena perputaran piutang 

sangat kecil dan masih kurang dari nilai rata-rata industry yang telah ditetapkan. 

 

 

4.3 Pembahasan dan Analisa 
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1.3.1 Analisa piutang usaha 

a. Piutang tak tertagih dan perputaran piutang 

 Berdasarkan perhitungan Tabel 4.3 secara keseluruhan, 

RTO Koperasi Simpan Pinjam Karya Jasa tidak mengalami 

kenaikan. Jika dilihat rata-rata koperasi perputaran piutang selama 

2 tahun dari tahun 2017 sampai 2018 adalah 2,493 maka tahun 

2017 mengalami penurunan 1,128 kali menjadi 1,365 kali, ini 

dapat dikatakan penagihan piutang yang dilakukan manajemen 

dapat dianggap tidak berhasil. Dan pada tahun 2018 mengalami 

penurunan sebesar 0,682 kali. Dengan demikian Koperasi 

dianggap belum berhasil selama 2 periode yaitu tahun 2017 dan 

2018 karena tidak mengalami kenaikan. 

 Berdasarkan tabel 4.4 Koperasi Simpan Pinjam Karya Jasa 

jika rata-rata ACP koperasi adalah 331 hari, maka pada tahun 

2017 umtuk jangka waktu penagihan mengalami penurunan 

sebesar 132 hari. Artinya kondisi koperasi untuk jangka waktu 

penagihan tahun 2017 baik. Kreditur membayar tagihan tepat 

waktu. Sedangkan pada tahun 2018 koperasi mengalami 

penurunan sebesar 67 kali. Hal itu diartikan selama 2 periode 

yaitu tahun 2017 dan 2018 koperasi sudah baik untuk jangka 

waktu penagihan .  

 Berdasarkan perhitungan tabel 4.3 rasio tunggakan  pada 

Koperasi Kredit Karya Jasa dapat disimpulkan rasio tungggakan 
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atau piutang tak tertagih selalu 1 persen, karena koperasi Kredit 

Karya Jasa mengambil kebijakan untuk menyisihkan piutang tak 

tertagih sebesar 1 persen dari nilai piutang di akhir periode. 

 Berdasarkan tabel 4.3 rasio penagihan pada Koperasi 

Simpan Pinjam Karya Jasa jika rata-rata koperasi rasio 2 periode 

sebesar 58% . Dalam rasio penagihan koperasi mengalami 

penurunan selama 2 periode yaitu sebesar 31% pada tahun 2018 

dan 12 % pada tahun 2017. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

Koperasi Simpan Pinjam Karya kurang maksimal dalam 

menujukkan aktivitas penagihan kepada kreditur. Koperasi 

Simpan Pinjam Karya Jasa kurang tegas dalam memberikan 

sanksi kepada kreditur. Angka rasio ini menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam upaya penagihan dan pengembalian piutang. 

1.3.2 Analisa perlakuan piutang usaha  

 Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan 

praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun 

dan menyajikan laporan keuangannya. Jika SAK ETAP mengatur 

transaksi, kejadian atau keadaan lainnya secara spesifik, maka entitas 

harus menerapkannya sesuai dengan SAK ETAP. Namun, jika 

dampak yang ditimbulkan tidak material maka entitas diperbolehkan 

untuk tidak mengikuti persyaratan dalam SAK ETAP. Jika terdapat 

transaksi, peristiwa yang tidak diatur spesifik dalam SAK ETAP, 

maka manajemen dapat menggunakan judgement-nya dalam 
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mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi agar 

menghasilkan informasi yang relevan bagi pemakai untuk kebutuhan 

pengambilan keputusan ekonomi dan andal yaitu dalam laporan 

keuangan yang: a) Menyajikan laporan keuangan dengan jujur 

terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari suatu 

entitas. b) Netral yaitu bebas dari bias.c) Mencerminkan kehati-hatian. 

d) Bersifat lengkap dalam semua hal yang material. Entitas harus 

menetapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan SAK ETAP. 

Kebijakan akuntansi yang diterapkan harus konsisten. Perubahan 

kebijakan akuntansi dapat dilakukan jika diminta oleh SAK ETAP dan 

atau menghasilkan informasi yang andal dan lebih relevan. Perubahan 

kebijakan akuntansi dilakukan sesuai persyaratan SAK ETAP dan atau 

secara retrospektif. Perubahan retrospektif adalah suatu penerapan 

kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain 

seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Kebijakan akuntansi 

yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam Karya Jasa Adalah : 

a. Pengakuan Piutang Usaha  

Dalam laporan keuangan neraca yang telah dibuat Koperasi 

Simpan Pinjam Karya Jasa menggunakan dasar akrual basis yaitu 

mencatat transakasi-transaksi atau mengakui pendapatan dan 

beban pada saat terjadinya dan bukan pada saat pendapatan 

tersebut diterima ataupun biaiya tersebut dibayarkan. Akuntansi 

dengan menggunakan akrual basis memberikan gambaran yang 
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lebih akurat atas kondisi keuangann perusahaan disbanding 

akuntansi berbasis kas.  

b. Pengukuran kas 

Pengukuran kas diukur dari saldo tunai yang dimiliki koperasi per 

31 Desember. Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan 

dikurangi akumulasi penyusutan tanpa menghitungkan nilai 

residu, karena SAK ETAP tidak mengatur tentang adanya residu  

c. Penyajian Laporan Keuangan  

Aset tetap Koperasi Simpan Pinjam Karya Jasa melakukan 

penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. 

Berdasarkan pencatatan Koperasi Simpan Pinjam Karya Jasa 

dilakukan penyesuaian, menunjukkan bahwa telah sesuai dengan 

SAK ETAP. Laporan keuangan disusun atas dasar akrual 

menggunakan konsep biaya historis. Laporan keuangan tersebut 

disajikan secara relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan 

ekonomi oleh pemakai dan andal. Penggunaan biaya historis 

dipilih karena:  

1. Biaya dapat 8 ditelusuri atau diverifikasi kembali dan 

merupakan harga transaksi yang sudah direalisasi.  

2. Biaya timbul dari transaksi yang wajar, yang disepakati 

bersama oleh pembeli dan penjual dalam suatu perekonomian 

bebas, yang merupakan nilai minimum aset bagi pembeli. 
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3. Nilai minimum merupakan biaya yang mencerminkan nilai 

aktual aset bagi koperasi pada saat diperoleh 

d. Laporan Laba Rugi 

Dalam SAK ETAP paragraf 5.3, laporan laba rugi minimal 

mencakup pos-pos sebagai berikut:  

1. Pendapatan,  

2. Beban keuangan, 

3. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode 

ekuitas,  

4. Beban pajak, dan 

5. Laba atau rugi neto. Dalam penyajian laporan laba rugi 

Koperasi Simpan Pinjam Karya Jasa tidak terdapat akun atau 

pos bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan 

metode ekuitas dan juga beban pajak, yang dapat dilihat pada 

penyajian laporan laba rugi. Penyajian pos atau judul dan sub 

jumlah lainnya pada laporan laba rugi, telah sesuai dengan 

SAK ETAP yang bertujuan untuk memahami kinerja keuangan 

dan juga entitas tidak menyajikan atau mengungkapkan pos 

pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa, dalam laporan 

laba rugi. 

e. Akun Beban Pajak 

Akun beban pajak juga tidak terdapat dalam laporan laba rugi 

yang menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Karya Jasa 
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belum memenuhi kewajiban membayar pajak sebagaimana yang 

telah diwajibkan dalam SAK ETAP. SAK ETAP juga 

mewajibkan format laporan keuangan laba rugi entitas dengan 

menggunakan analisa sifat beban dan analisa fungsi beban. Di 

dalam kedua metode analisa tersebut, tidak diperkenankan untuk 

membandingkan pendapatan dengan piutang usaha dan selisih 

persediaan akhir bulan lalu dengan bulan berjalan. Dalam 

penyajian laporan laba rugi, Koperasi Simpan Pinjam Karya Jasa 

menggunakan analisa sifat beban. Analisa sifat beban dipilih 

karena tidak memerlukan pengungkapan tambahan seperti pada 

analisa fungsi beban yang dapat dilihat pada laporan laba ruginya. 

f. Laporan Arus Kas 

menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas 

entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi 

selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan 

pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat 

likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka 

pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena 

itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya 

jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang 

sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk 

aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika 

cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian 
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yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan 

tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Entitas 

menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk 

suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, 

aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, dan Koperasi Simpan 

Pinjam Karya Jasa telah menyajikan sesuai dengan 

pengklasifikasian tersebut. Arus kas dari aktivitas operasiterutama 

diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh 

karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi 

dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan 

laba atau rugi. 

Agar lebih jelas di bawah ini adalah tabel perbedaan antara kebijakan 

SAK ETAP tahun 2013 dengan kebijakan pada Koperasi Simpan 

Pinjam Karya Jasa 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.4 

Perbandingan Kebijakan SAK ETAP dengan kebijkan Koperasi 

Simpan Pinjam Karya Jasa 
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No Item Yang 

Diperbandingkan 

SAK ETAP KSP Karya Jasa  

1 Neraca Dasar pencatatan 

menggunakan akrual 

basis 

Dasar pencatatan 

menggunakan akrual 

basis 

 Laporan Laba 

Rugi 

Laporan laba rugi 

mencakup pos-pos 

sebagai berikut : 

1. Pendapatan 

2. Beban 

keuangan 

3. Bagian laba 

atau rugi 

menggunakan 

metode 

ekuitas 

4. Beban pajak 

5. Laba atau rugi 

neto 

 

 

Laporan laba rugi : 

1. Pendapatan 

2. Biaya 

pemasaran, 

biaya gaji 

karyawan,dll 

3. SHU 

 Laporan 

Perubahan 

Ekuitas 

Entitas menyajikan 

laporan perubahan 

ekuitas yang 

menunjukkan : 

1. Laba atau rugi 

untuk periode 

2. Pendapatan 

dan beban 

yang diakui 

langsung 

dalam ekuitas 

Laporan perubahan 

ekuitas yang 

disajikan :  

1. SHU tahun 

berjalan 

2. Dana gedung, 

SHU tahun 

lalu yang 

dibandingkan 

 Laporan Arus Kas Menyajikan laporan 

arus kas yang 

melaporkan arus kas 

untuk satu periode 

dan 

mengklasifikasikan 

menurut aktivitas 

operasi, aktivitas 

investasi, dan 

aktivitas pendanaan 

Menyajikan 

informasi perubahan 

historis atas kas dan 

setara kas entitas, 

yang menunjukkan 

secara terpisah 

perubahan yang 

terjadi selama satu 

periode dari aktivitas 

operasi, investasi, dan 

pendanaan 

 Catatan Atas 

Laporan 

Keuangan 

Secara normal urutan 

penyajian catatan atas 

laporan keuangan 

Aset tetap Koperasi 

Simpan Pinjam Karya 

Jasa melakukan 
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No Item Yang 

Diperbandingkan 

SAK ETAP KSP Karya Jasa  

adalah : rigkasan 

kebijakan akuntansi 

signifikan yang 

diterapkan , informasi 

yang mendukung 

pos-pos laproan 

keuangan, 

pengungkapan lain 

penyusutan dengan 

menggunakan metode 

garis lurus. 

Berdasarkan 

pencatatan Koperasi 

Simpan Pinjam Karya 

Jasa dilakukan 

penyesuaian, 

menunjukkan bahwa 

telah sesuai dengan 

SAK ETAP. 

 Akun Beban 

Pajak  

SAK ETAP 

mewajibkan entitas 

untuk untuk 

membayar pajak  

Koperasi simpan 

pinjam Karya Jasa 

belum sesuai dengan 

SAK ETAP karena 

belum melaksanakan 

kewajiban untuk 

membayar pajak 

 

 Dalam tabel 4.4 menerangkan perbandingan penerapan SAK ETAP 

dengan kebijakan Koperasi Simpan Pinjam Karya Jasa. Dalam 

perbandingan tersebut  laporan neraca dasar pencatatannya sama-sama 

menggunakan metode pencatatan akrual basis. Pos-pos dalam laporan laba 

rugi pada Koperasi Karya Jasa tidak terdapat akun beban keuangan, beban 

pajak, dan laba atau rugi neto. Catatan laporan keuangan Koperasi Karya 

Jasa sudah menerapkan standar SAK ETAP yaitu menyajikan urutan 

laporan keuangan dengan rigkasan kebijakan akuntansi signifikan yang 

diterapkan , informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, 

pengungkapan lain. Terakhir Koperasi Karya Jasa belum menjalankan 

kewajiban unuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP.  
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 Dengan adanya perbedaan tersebut tentunya memiliki dampak bagi 

Koperasi Karya Jasa. Dampak bagi koperasi adalah kurang efektif dalam 

melaksanakan penyusunan laporan keungan. Namun Koperasi Karya Jasa 

sendiri juga memiliki alasan mengapa tidak sepenuhnya melaksanakan 

standar sesuai dengan SAK ETAP, diantaranya adalah kurangnya sosialisasi 

mengenai SAK ETAP, dan memerlukan biaya untuk mendapatkan 

karyawan yang terlatih.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1 KESIMPULAN 

 Berdasarkan analisis piutang tak tertagih dan perputaran piutang 

dapat disimpulkan bahwa analisis piutang tak tertagih dan perputaran 

piutang Koperasi Simpan Pinjam Karya Jasa belum berhasil dalam 

mengelola piutang tak tertagih dan perputaran piutang. Untuk jangka 

waktu penagihan Koperasi Kredit Karya Jasa sudah baik dalam 

melaksanakan penagihan selama 2 periode yaitu tahun 2017 dan 2018. 

Rasio tunggakan piutang tak tertagih selalu 1 persen setiap tahunnya. 

Artinya koperasi Kredit Karya Jasa mengambil kebijakan untuk 

menyisihkan piutang tak tertagih sebesar 1 persen dari nilai piutang di 

akhir periode. 

  Dalam rasio penagihan menunjukkan bahwa Koperasi Kredit 

karya jasa belum berhasil dalam melaksanakan penagihan kepada 

kreditur. Koperasi kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap 

kreditur yang tidak mampu membayar tagihan. Koperasi Simpan 

Pinjam Karya Jasa belum memenuhi kewajiban membayar pajak 

sesuai dengan ketetapan SAK ETAP. 

 

 



 

 

1.2 SARAN 

1. Sebaiknya Koperasi lebih berhati-hati dalam mengelola piutang 

usaha, mengedepankan sikap kehati-hatian dalam menyalurkan 

pembiayaan, juga melaksanakan penelitian yang lebih baik untuk 

memilih pemimpin. 

2. Untuk waktu penagihan Koperasi Simpan Pinjam sudah cukup baik 

dalam melakukan penagihan terhadap debitur. Oleh karena itu 

perlu ditingkatkan supaya para anggota selalu tepat waktu dalam 

melakukan pembayaran tagihan 

3. Rasio tunggakan selalu 1 persen, apabila kebijakan yang diambil 

sudah  cukup baik maka perlu untuk dipertahankan 

4. Koperasi sebaiknya lebih tegas lagi dalam mengambil tindakan 

atau sanksi bagi para kreditur yang tidak disiplin dan mentaati 

kebijakan. 

5. Koperasi sebaiknya menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan 

dalam SAK ETAP dalam pembayaran beban pajak.  
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