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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Sistem dan Prosedur 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Sistem adalah kumpulam elemen yang saling bekerja sama untuk 

mencapai tujuan tertentu (Wing Wahyu Winarno;1994:8). Sistem dapat 

didefenisikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan 

satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan 

tertentu (Dr. Jogiyanto HM.,M.A.B: 2003 : 334). 

Menurut Mulyadi sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut 

pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan 

(Mulyadi;2001:5). 

Menurut Mardi (2011:3), mendefenisikan sistem adalah suatu kesatuan 

yang memiliki tujuan bersama dan memiliki bagian-bagian yang saling 

berinteraksi satu sama lain. Sebuah sistem harus memiliki dua kegiatan : 

pertama, masukan (input) yang merupakan sebagai sumber tenaga untuk 

dapat beroperasinya sebuah sistem; kedua, adanya kegiatan operasional 

(proses) yang mengubah masukan menjadi keluaran (output) berupa hasil 

operasi (tujuan/sasaran/target pengoperasian suatu sistem). 

Berdasarkan uraian definisi atau pengertian sistem diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok elemen 

yang berhubungan erat satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersam-

sama untuk mencapai tujuan tertentu. 
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2.1.2 Pengertian Prosedur 

Menurut Mulyadi (2008:5), prosedur adalah suatu urutan kegiatan 

klerikal, yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu dapartemen 

atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam 

transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 

Prosedur adalah unsur urutan kegiatan klerikal, biasannya melibatkan 

beberapa orang dalam satu depertemen atau lebih yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 

berulang-ulang. Kegiatan klerikal (clerical operation) terdiri dari kegiatan 

berikut ini yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku 

jurnal, dan buku besar yaitu dengan menulis, menggandakan, menghitung, 

memberi kode, mendaftar, memilih (mensortasi), memindah, dan 

membandingkan. 

Dari beberapa pengertian sistem dan prosedur diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan 

prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal. Kegiatan klerikal (clerical 

operation) terdiri dari kegiatan berikut yang dilakukan untuk mencatat 

informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar yakni : menulis, 

menggandakan, menhitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindah, 

dan membandingkan. 
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2.2 Konsep  Akuntansi 

2.2.1 Pengertian Akuntansi 

Menurut Riahi dan Belkaoui (2011:50), akuntansi adalah suatu seni 

pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran dalam cara yang 

signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi, dan kejadian-

kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya memiliki sifat keuangan, 

selanjutnya menginterprestasikan hasilnya. 

Sedangkan menurut Jusuf (2001:4-5), akuntansi merupakan suatu 

proses untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan, dan dan 

menganlisa data keuangan dari perusahaan. 

Defenisi akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang yaitu 

dari sudut pandang pemakainnya, akuntansi adalah suatu disiplin yang 

menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan 

secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi, 

sedangkan bila dipandang dari sudut proses kegiatan, akuntansi adalah 

proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan 

penganalisaan data keuangan suatu organisasi. 

2.2.2 Pengertian Sistem Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2013:3), sistem akuntansi adalah organisasi 

formulir, catatan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam 

pengelolaan. 
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Menurut Mursyadi (2010:19), sistem akuntansi (accounting system) 

adalah bidang ilmu akuntansi yang memfokuskan pada penyusunan sistem 

dan prosedur sebagai pijakan untuk implementansi akuntansi lainnya. 

Menurut Bodnar dan Hopwood (2008:181), sistem akuntansi adalah 

suatu organisasi terdiri dari metode dan catatan-catatan yang dibuat untuk 

mengidentifikasikan, mengumpulkan, menganalisis, mencatata dan 

melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan menyelenggarakan 

pertanggungjawaban bagi aktivitas dan kewajiban yang berkaitan. 

Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem 

akuntansi adalah suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum 

semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasikan informasi 

yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi 

kelancaran aktivitas perusahaan dimasa yang akan datang. 

2.2.3 Tujuan Sistem Akuntansi 

Suatu perusahaan membuat sistem akuntansi yang berguna untuk 

pihak intern ataupun pihak ekstern perusahaan. Tujuan umum dari 

pengembangan sesuai dengan sistem akuntansi menurut Mulyadi (2013:19), 

yaitu: 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolalaan kegiatan usaha baru. 

Kebutuhan pengembangan sistem akuntansi terjadi jika perusahaan baru 

didirikan atau suatu perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda 

dengan usaha yang dijalankan selama ini. 
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2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah 

ada. Adakalanya sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi 

kebutuhan manajemen, baik dalam hal mutu, ketepatan penyajian, 

maupun struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini 

memungkinkan disebabkan oleh perkembangan usaha perusahaan 

sehingga menuntut sistem akuntansi untuk penyajiannya dengan struktur 

informasi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan manajemen. 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, 

akuntansi merupakan alat pertanggung jawaban suatu organisasi. 

Pengembangan sistem akuntansi sering kali ditujukan untuk memperbaiki 

perlindungan terhadap kekayaan organisasi sehingga pertanggung 

jawaban terhadap pengguna kekayaan organisasi dapat dilaksanakan 

dengan baik. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi. Pengembangan sistem akuntansi sering kali ditujuakan untuk 

menghemat biaya. Informasi merupakan barang ekonomis untuk 

memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber ekonomi lain. 

 Dari tujuan sistem akuntansi diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan sistem akuntansi adalah untuk memberikan informasi bagi 

pihak intern atau ekstern tentang kegiatan perusahaan dan memperbaiki 

informasi yang dihasilkan oeleh sistem yang suda ada apakah susuai atau 

tidak dengan sistem pengendalian intern yang baik serta untuk 

mengurangi kesalahan dalam melakukan pencatatan akuntansi. 
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2.2.4 Unsur-Unsur Sistem Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2013:3), terdapat lima unsur pokok dalam sistem 

akuntansi, yaitu : 

1. Fomulir  

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk terjadinya 

transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen karena 

dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam 

(didokumentasikan) diatas secarik kertas.  

2. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data 

penerimaan kas. 

3. Buku besar 

Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening digunakan 

untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam 

jurnal. 

4. Buku pembantu  

Buku pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci 

data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku 

besar. 
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5. Laporan 

Laporan akhir akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa 

laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, laporan harga pokok 

produksi, dan lain-lain. 

2.3 Sistem Pengendalian Intern 

2.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi (2013:6) pengendalian intern adalah bagian dari 

sistem yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian 

dan keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi dan mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Sedangkan menurut Kris Miaji (2010:18) mengatakan bahwa 

pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan 

untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat 

dan dapat di percaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong 

ditaatinya kebijakan manjemen. 

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian 

intern adalah suatu sistem yang dirancang untuk memudahkan manajemen 

dalam mengawasi perusahaan, dengan menempatkan karyawan yang sesuai 

dengan bidang dan kemampuannya agar tercipta keandalan data akuntansi 

yang dapat dipertanggungjawabkan.  
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2.3.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern 

Pengertian sistem pengendalian intern yang diberikan tercakup pula 

tujuan dari sistem pengendalian intern itu sendiri yang menurut Mulyadi 

(2013:163), dibagi menjadi dua macam yaitu : 

1. Pengendalian intern akuntansi 

Pengendalian intern akuntansi meliputi struktur organisasi, metode, dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan 

organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 

Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin kekayaan para 

investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan yang akan 

menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. 

2. Pengendalian intern administratif 

Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode, 

dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong 

efesiensi dan dipatuhinya kebijakan manjemen. 

2.3.3 Unsur-unsur sistem pengendalian intern 

Suatu pengendalian intern yang baik perlu adanya unsur-unsur yang 

berhubungan langsung dengan pengendalian, sehingga tujuan dari 

pengendalian intern dapat tercapai. Untuk menciptakan suatu sistem 

pengendalian intern yang baik dalam perusahaan maka ada empat unsur 

pokok yang harus dipenuhi menurut Mulyadi (2013:164) antara lain : 
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1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara 

tegas. 

Struktur organisasi merupakan karangka (framework) pembagian 

tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang di bentuk 

unuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian 

tanggungjawab fungsional dalam organisasi ini di dasarkan pada 

prinsip-prinsip berikut ini : 

a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari 

fungsi akuntansi. 

b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 

 Maka disini mutlak untuk pemisahan fungsi dan wewenang yang 

ada. Misalkan fungsi penyimpanan disatukan dengan fungsi akuntansi, 

perangkapan fungsi ini akan membuka kemungkinan terjadinya 

pencatatan transdaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga data 

akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercya mengenai kebenaranya 

dan sebagai akibat  kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan 

biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi diatas dasar 

otoritas dari jabatan yang memiliki wewenang untuk menyetujui 

terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus 
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dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas 

terlaksananya setiap transaksi. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

Pembagian tanggungjawab fungsional dan sistem wewenang dan 

prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan 

baik jika tidak diciptakan cara-cara yang umumnya menjamin praktik 

yang sehat dalam pelaksanaanya. Berikut ini cara untuk mewujudkan 

praktek yang sehat adalah : 

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakainnya 

harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. 

b. Pemeriksaan mendadak (suprised audit). 

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir 

oleh satu orang atau satu unit organisasi, tampa ada campur tangan 

dari orang atau unit organisasi lain. 

d. Perputaran jabatan (job ratation). 

e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. 

f. Secara periodik didalam pencatatan fisik kekayaan dengan 

catatanya. 

g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek 

efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain. 
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4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. 

 Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sitem otoritas dan 

prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk 

mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada 

manusia yang melaksanakannya. 

 Diantara 4 unsur pokok pengendalian intern tersebut, unsur mutu 

karyawan merupakan unsur yang paling penting. Jika perusahaan 

memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian lain 

dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan dapat 

tepat menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat 

diandalkan. Tapi semua unsur harus pada kendalinya masing-masing 

agar pengendalian intern berjalan sebagai mana mestinya. 

2.4 Konsep Piutang 

2.4.1 Pengertian Piutang 

Pada umumnya piutang itu terjadi dari akibat adanya kegiatan 

perusahaan berupa penjualan secara kredit kepada para pelanggan atau 

kepada para konsumen namun tidak mutlak bahwa piutang itu terjadi hanya 

dengan adanya penjualan secara kredit. 

Dengan adanya penjualan secara kredit ini perusahaan telah 

menanamkan atau menginvestasikan sebagian modalnya dalam piutang 

yang telah diberikan kepada pihak lain dengan demikian perusahaan tidak 

dapat memperoleh uang pada waktu terjadinya penjualan tersebut, tetapi 

harus diterima beberapa waktu kemudian. Dalam arti luas piutang dapat 
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berupa barang atau jasa yang dapat dilunasi sesuai dengan waktu yang 

sudah ditentukan. Namun demikian untuk tujuan akuntansi istilah ini pada 

umumnya menjelaskan hak-hak yang diharapkan dapat dipenuhi dengan 

penerimaan kas. 

Menurut Warren, Reeve dan Fess (2005 : 404), menyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan piutang adalah sebagai berikut : piutang meliputi 

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

perusahaan atau organisasi lainnya. 

2.4.2 Sistem Akuntansi Piutang 

Menurut Mulyadi (2010:16) sistem akuntansi piutang adalah klaim 

terhadap pelanggan yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara 

kredit. Sistem akuntansi piutang dirancang untuk mencatat transaksi 

terjadinya piutang dan berkurangnya piutang, terjadinya piutang berasal 

dari penjualan kredit dan berkurangnya piutang berasal dari retur penjualan 

dari penerimaan kas dari piutang. 

2.4.3 Jenis jenis piutang 

Piutang dapat terjadi dari berbagai macam kegiatan seperti pemberian 

pinjaman kepada pegawai, pemberian pinjaman kepada perusahaan lain, 

penyerahan saham perusahaan kepada pemegang saham. Akan tetapi pada 

umumnya piutang ini timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. 

Berdasarkan kegiatan yang menyebabkan timbulnya piutang, piutang 

dapat diklasifikasikan secara umum yakni: 
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1. Klasifikasi piutang untuk tujuan akuntansi dikelompokan dalam dua 

golongan sesuai dengan penyajian laporan keuangan. 

a. Piutang Lancar (current receivables)  

Yaitu piutang yang diharapkan akan diterima pelunasannya dalam 

jangka waktu satu tahun dalam periode siklus kegiatan normal 

perusahaan. 

b. Piutang Tidak Lancar (noncurrent receivables) 

Yaitu piutang yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu 

tahun atau dalam periode siklus kegiatan nomal perusahaan. 

2. Klasifikasi piutang menurut sumber atau asal terjadinya piutang. 

a. Piutang Dagang (trade receivables) 

Yaitu piutang yang timbul dari transaksi-transaksi penjualan barang 

atau penyerahan jasa. 

Piutang dapat digolongkan menjadi dua antara lain : 

a) Piutang Usaha (account receivables) 

Adalah piutang yang tidak didukung oleh janji untuk 

membayar secara tertulis. Piutang usaha biasanya ditagih 

dalam waktu 30 atau 60 hari. 

b) Wesel Tagih (notes receivables) 

Adalah piutang yang didukung oleh janji untuk membayar 

secara tertulis. Wesel tagih biasannya lebih dari 60 hari. 

b. Piutang Non Dagang (nontrade receivables) 
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Yaitu piutang yang timbul dari transaksi-transaksi selain penjulan 

barang atau penyerahan jasa. Seperti : karyawa dan staf, piutang 

deviden, piutang bunga dan sewa. 

2.4.4 Prosedur Penagihan Piutang 

Prosedur pengihan yang efektif harus diterapkan guna memastiksan 

pengihan yang tepat atau piutang untuk meminimalisasikan kerugian dari 

piutang tidak tertagi. Debitur dapat membayar piutang melalui beberapa 

cara yakni : 

1. Membayar langsung 

2. Membayar lewat bank  

3. Membayar lewat penagihan (petugas dan kreditur) 

Adapun prosedur penagihan secara terperinci yang dikemukakan oleh 

Mulyadi dalam bukunya “Sistem Akuntansi” (2013:493) adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih 

kepada bagian penagihan. 

2. Bagian penagihan mengirimkan penagih, yang merupakan karyawan 

perusahaan, untuk melakukan penagihan kepada debitur. 

3. Bagian penagih menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan kepada 

debitur. 

4. Bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa. 

a. Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada 

bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. 
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b. Bagian kasa mengirimkan kwitansi sebagai tanda penerimaan kas 

kepada debitur. 

5. Bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah cek tersebut dilakukan 

oleh pejabat yang berwenang debitur. 

6. Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebutke bank debitur. 

2.4.5 Metode Pencatatan Piutang 

Pencatatan piutang dapat dilakukan dengan salah satu metode berikut ini : 

1. Metode konvensional.  

2. Metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan 

piutang. 

3. Metode pencatatan tanpa buku pembantu (leggerless bookeeping).  

4. Metode pencatatan dengan menggunakan komputer. 

 Berikut ini akan diuraikan secara rinci setiap metode pencatatan 

piutang sebagai berikut : 

1. Metode konvensional. 

Dalam metode ini, posting kedalam kartu piutang dilsakukan atas dasar 

data yang dicatat dalam jurnal. Berbagai transaksi yang mempengaruhi 

piutang adalah : 

a. Transaksi penjualan kredit 

Transaksi ini dicatat dalam jurnal penjualan atas dasar faktur 

penjualan yang dilampiri surat order pengiriman dan surat yang 

diterima oleh bagian piutang dari berbagai penagihan. Transaksi 
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timbulnya piutang ini diposting dalam kartu piutang atas dasar data 

yang telah dicatat dalam jurnal. 

b. Transaksi retur penjualan 

Transaksi ini dicatat dalam jurnal retur penjualan atas dasar memo 

kredit yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang. 

c. Transaksi penerimaan kas dari piutang 

Transaksi ini dicatat dalam jurnal penerimaan kas atas dasar bukti 

kas masuk yang dilampiri dengan surat pemberitahuan dari debitur. 

d. Transaksi penghapusan piutang 

Transaksi ini dicatat dalam jurnal umum atas dasar bukti memorial 

yang dibuat oleh fungsi kredit. 

2. Metode posting langsung 

Metode posting langsung dalam kartu piutang dibagi menjadi 2 

golongan berikut ini : 

a. Metode posting harian 

Posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan, 

jurnal hanya menujunjukan 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. 
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b. Metode posting periodik 

Pencatatan yang meliputi penjualan serta pemindah bukuan 

dikarenakan perubahan barang dagang yang dilakukan secara 

periodik. 

3. Metode tanpa buku pembantu (ledgerless bookeping) 

Dalam metode pencatatan piutang ini, tidak digunakan buku pembantu 

piutang. Faktur penjual serta dokumen pendukungnya yang diterima 

dari bagian penagihan oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama 

pelanggan dalam arsip faktur diterima pembayarannya. Ada cara yang 

dapat ditempuh jika pelanggan yang membayar penuh jumlah yang 

tercantum dalam faktur penjualan. Faktur yang bersangkutan diambil 

dari arsip faktur yang belum dibayar dan di cap lunas kemudian 

dipindahkan ke dalam arsip faktur yang telah dibayar. 

4. Metode pencatatan dengan menggunakan komputer 

Metode pencatatan dengan komputer menggunakan batch sistem. 

Dalam batch sistem dokumen sumber yang mengubah piutang 

dikumpulkan setiap hari untuk memutahirkan catatan piutang. Dalam 

sistem komputer di bentuk dua macam arsip yaitu arsip transaksi 

(transaction file) dan arsip induk (master file). Dengan cara harian arsip 

transaksi digunakan untuk memutahirkan arsip induk piutang secara 

periodik, misalnya setiap bulan arsip induk piutang digunakan untuk 

menghasilkan berbagai macam laporan bagi manajemen. 
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2.4.6 Metode Penghapusan Piutang 

Menurut Zaki Baridwan dalam bukunya Intermediate Accounting 

(2004, 127)  : “Metode penghapusan piutang adalah piutang usaha yang 

tidak mungkin dapat ditagih, seperti debiturnya bangkrut, meninggal, pailit 

dan lain-lain harus dihapuskan sehingga akan menjadi biaya bagi 

perusahaan”. 

Untuk mencatat penghapusan piutang usaha tersebut dapat dilakukan 

dengan dua metode, yaitu : 

1. Metode Penghapusan Langsung (Direct Methode) 

Metode ini biasanya digunakan pada perusahaan-perusahaan yang 

berskala kecil atau dapat juga diterapkan pada perusahaan yang tidak dapat 

menaksirkan kerugian piutang usaha dengan tepat. Pada akhir periode 

akuntansi tidak dilakukan perhitungan taksiran kerugian piutang, tetapi 

kerugian piutang baru dicatat apabila telah pasti tidak dapat ditagih. 

Sehingga piutang tersebut akan dihapuskan dan dibebankan pada perkiraan 

kerugian piutang dan mengkreditkan piutang usaha. 

Apabila pelanggan membayar kembali piutang yang telah dihapus 

oleh perusahaan sebelum tutup buku, maka piutang yang telah dikreditkan 

sebelumnya didebetkan kembali dan beban pada kerugian piutang 

dikreditkan oleh perusahaan. Sehingga nilai piutang pelanggan tersebut 

muncul dan akan dikreditkan kembali pada saat pembayaran piutang 

tersebut. 
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Lain halnya jika pelanggan membayar piutang yang telah 

dihapuskan oleh perusahaan setelah tutup buku. Perusahaan akan 

mendebetkan piutang pelanggan tersebut dan mengkreditkan nilai piutang 

tersebut sebagai pendapatan lain-lain. Pada saat pembayaran piutang oleh 

pelanggan maka piutang tersebut akan dikreditkan kembali. 

2. Metode Cadangan (Allowance Method) 

Metode ini digunakan oleh perusahaan berskala besar, dimana 

perusahaan sudah membuat estimasi atau perkiraan mengenai kerugian 

piutang yang akan diterima akibat tidak dapat ditagih seluruhnya. Suatu 

estimasi dibuat menyangkut perkiraan piutang tak tertagih dari semua 

penjualan kredit atau dari total piutang yang beredar. Estimasi ini dicatat 

sebagai beban dan pengurangan tidak langsung pada piutang usaha melalui 

kenaikan akun penyisihan dalam periode dimana penjualan itu dicatat. 

Metode penghapusan tidak langsung mencatat beban atas dasar estimasi 

dalam periode akuntansi dimana penjualan kredit dilakukan atau pada saat 

munculnya nilai piutang di neraca. 

Perusahaan akan mendebetkan kerugian piutang tak tertagih pada 

cadangan piutang tak tertagih. Dan apabila piutang tersebut sudah 

dipastikan tidak dapat ditagih kembali maka perusahaan akan 

membebankan cadangan piutang tak tertagih pada piutang usaha.Beban 

piutang tak tertagih harus dicatat pada periode yang sama seperti penjualan 

untuk mendapatkan perbandingan yang tepat atas beban dan pendapatan 

serta untuk mendapatkan nilai yang tepat atas piutang. Walaupun 
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menggunakan estimasi, persentase piutang yang tidak akan tertagih dapat 

diramalkan dari pengalaman masa lalu, kondisi penjualan berjalan dan 

analisis saldo piutang yang beredar.Banyak perusahan membuat kebijakan 

kreditnya dengan menciptakan piutang tak tertagih dalam presentase 

tertentu. Karena ketidak tertagihan piutang dipandang sebagai kontijensi 

kerugian, maka metode penyisihan hanya tepat dalam situasi dimana 

terdapat kemungkinan bahwa nilai aktiva telah menurun dan jumlah 

penurunan atau kerugian tersebut dapat diestimasi secara layak. Estimasi 

ini biasanya dibuat atas dasar presentase penjualan atau piutang yang 

beredar. Apabila piutang yang sudah dihapus diterima kembali 

pembayarannya, maka piutang yang sudah dihapus dimunculkan kembali 

di debet dan mengkreditkan cadangan kerugian piutang. Pada saat 

penerimaan piutang dari pelanggan maka perusahaan kembali 

mengkreditkan piutang tersebut sesuai dengan nilai nominal yang 

diterima. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini memuat tentang penelitian-penelitian yang 

dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi 

pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini. Secara ringkas penelitian 

terdahulu dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Nama Peneliti Judul Skripsi Hasil Penelitian 

Birna A.Amaral 

(2013) 

Sistem Akuntansi Piutang pada 

Peusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Tirta Cendana 

Kabupaten Timor Tengah 

Utara 

 Sistem akuntansi piutang 

yang dilaksanakan pada 

PDAM Tirta Cendana 

Kabupaten TTU telah 

diterapkan dengan baik 

karena sudah melaksanakan 

sistem akuntansi pokok yang 

sudah diterapkan yang sudah 

mencakup formulir, catatan 

yang terdiri dari jurnal, buku 

besar, dan buku pembantu, 

serta laporan . 

 Kemampuan penagihan atas 

piutang perusahaan masih 

rendah, dikarenakan tidak 

ada gambaran yang jelas 

mengenai pihak-pihak atau 

bagian-bagian yang 

melakukan pencatatan 

piutang. Hal ini dibuktikan 

dari rekening tunggakan 

pelanggan yang tidak tertagih 

setiap periode. 

Yulyana Fauziah 

(2016) 

Analisis Sistem dan Prosedur 

Akuntansi Piutang Untuk 

Menilai Pengendalian Intern 

Pada Koperasi Wanita 

Sejahtera Desa Gayam 

Kecamatan Gurah 

 Fungsi yang terkait dalam 

sistem akuntansi piutang 

Koperasi Wanita Sejahtera 

Desa Gayum adalah fungsi 

kesekretarian, fungsi 

akuntansi dan badan 

pengawas. 

 Catatan akuntansi yang 

digunakan dalam sistem 

akuntansi piutang adalah 

buku kas, buku piutang, buku 

rekapitulasi kas bulanan, 

neraca lajur, dan neraca. 

 Prosedur yang membentuk 

sistem akuntansi piutang 

pada koperasi wanita 

sejahtera adalah melalui 
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fungsi-fungsi yang terkait 

dan menggunakan dokumen-

dokumen serta catatan-

catatan akuntansi secara 

manual dan masih terdapat 

banyak kekurangan sehingga 

dalam menjalankan 

tugasnnya terkait sistem 

akuntansi piutang masih 

belum suesuai dengan teori. 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

PDAM Kabupaten Kupang merupakan perusahaan milik daerah  yang 

bergerak di bidang jasa yakni penyediaan fasilitas air bersih. Dalam penyediaan 

fasilitas air bersih, PDAM Kabupaten Kupang melakukan penjualan air secara 

kredit. Karena dengan penjualan secara kredit dapat meningkatkan volume 

penjualan mereka dan berhak atas penerimaan kas dimasa mendatang.  

Akuntansi piutang yang diterapkan di PDAM Kabupaten Kupang yang 

didasarkan pada pedoman sistem akuntansi PDAM yang dikeluarkan oleh kantor 

Menteri Negara Otonomi Daerah RI dengan surat keputusan Menteri Negara 

Otonomi Daerah RI No. 8 Tahun 2000, tentang penilaian piutang pada PDAM 

khusus untuk piutang usaha, ketentuan ini menghendaki agar piutang yang 

kemungkinan tak tertagih dibuatkan penyisihan pada tiap akhir tahun. 

Penjualan secara kredit dengan sendirinya menimbulkan piutang dimana, 

piutang merupakan suatu tuntutan keuangan kepada pihak lain. Untuk menjamin 

piutang dapat ditagih seluruhnya maka, diperlukan suatu  sistem dan prosedur 

yang mengatur tentang akuntansi piutang  seperti pengawasan terhadap sistem 

pencatatan, dan pelaporan piutang.  
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Disisi lain piutang merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam 

keadaan berputar secara terus menerus dalam rantai perputaran modal kerja. maka 

dengan itu, agar piutang dapat berjalan dengan fungsi dan tujuannya, harus 

memerlukan pengelolaan dengan baik dan benar dengan memperhatikan segala 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimilikinya, karena piutang itu 

sendiri  juga dapat menjadi salah satu patokan dalam lapaoran laba rugi suatu 

perusahaan.  

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa peranan penjualan kredit sering 

dominan dalam mencapai laba perusahaan. Dengan demikian piutang yang akibat 

dari penjualan kredit inipun sama pentingnya dengan penjualan itu sendiri, karena 

jika modal kerja menumpuk pada piutang dan tidak dapat dicairkan maka kegiatan 

perusahaan juga tidak dapat beroperasi atau berjalan dengan lancar. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan skema kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Skema kerangka pemikiran 
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