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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

1.1 Gambaran Hasil Penelitian 

Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu analisis sistem dan prosedur 

akuntansi piutang pada PDAM Kabupaten Kupang. Masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini yakni bagaimana pelaksanaan sistem dan prosedur 

akuntansi piutang yang ada pada PDAM Kabupaten Kupang sehingga 

menyebabkan meningkatnya piutang usaha setiap tahunnya dan untuk piutang 

tidak tertagih mengalami fluktuatif. Data-data yang diperlukan untuk 

menganalisis permasalahan diperoleh melalui wawancara pada bagian umum 

dan bagian keuangan PDAM Kabupaten Kupang.  

1.2 Pembahasan  

1. Sistem Akuntansi Piutang Pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Kupang 

Penagihan piutang merupakan proses lanjutan dari kegiatan 

pelunasan tunggakan yang menyangkut penerimaan uang, kebijaksanaan 

dalam penagihan piutang sangatlah penting karena akan mempengaruhi 

besar kecilnya modal yang tertanam dalam piutang. Kebijaksanaan 

penagihan yang baik akan mendorong para pelanggan dengan kesadaran 

sendiri untuk melakukan pembayaran tepat waktu.  

Sistem akuntansi yang didesain oleh perusahaan dalam hal ini  

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kupang sudah 

dilaksanakan dengan baik secara efektif dan efesien.  
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Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kupang juga 

menerapkan prosedur-prosedur penagihan piutang yang dimulai dari 

dokumen-dokumen pokok yang digunakan sebagai dasar pencatatan 

piutang yakni pencatatan meter berupa daftar stand meter pelanggan dan 

uji rekening pelanggan yang mana merupakan dasar untuk menentukan 

besarnya piutang yang akan dibebankan kepada pelanggan. 

Sistem akuntansi piutang yang dilaksanakan pada Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 5.1 

Skema Sistem Akuntansi Piutang PDAM Kabupaten Kupang 
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Berikut akan dijelaskan skema sistem akuntansi piutang pada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kupang. 

a. Pencatatan Meter Pelanggan 

Pencatatan meter pelanggan pada PDAM Kabupaten Kupang yakni 

dengan cara membaca indeks meter air yang terlihat pada meter air 

setiap pelanggan. Pencatatan meter tersebut biasanya dilakukan pada 

pertengahan bulan yang bersangkutan yakni tanggal 12 sampai 15 

setiap bulannya. Dalam mencatatat meter pelanggan, petugas yang 

mencatatat biasanya ditunjuk lansung oleh Kepala Sub Bagian 

Pencatatan Meteran biasanya satu orang ke setiap wilayah yang 

ditentukan dan apabila terjadi hujan yang memungkinkan terjadi 

kerusakan pada meter air atau pipa biasanya diutus dua atau tiga orang 

untuk melakukan pencatatan. Pencatatan tersebut diperlukan untuk 

menentukan besarnya tagihan pelanggan setiap bulan berdasarkan 

volume pemakaian airnya.  

Metode pencatatan yang dilakukan masih manual yakni petugas 

meter air mendatangi pelanggan untuk menulis jumlah pemakaian air 

yang digunakan. Formulir yang digunakan untuk mencatat pemakaian 

air pelanggan yakni buku Daftar Meter Pelanggan (DMP), setelah 

dicatat DMP tersebut kemudian diserahkan ke bagian pengelolaan 

rekening untuk diinput. 
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b. Stand Input Meter Pelanggan 

Stand input meter pelanggan pada PDAM Kabupaten Kupang 

sudah secara online yakni menggunakan komputer. Pada bagian 

pengelolaan rekening, penginputan data biasanya dilakukan setelah 

menerima DMP dari bagian pencatatan meter pelanggan yang 

kemudian dimasukan ke dalam komputer untuk menyesuaikan angka-

angka yang tidak sesuai dengan pemakian air setiap bulannya. 

Biasanya hanya satu orang pada bagian pengelolaan rekening yang 

melakukan penginputan data. 

c. Uji Rekening Pelanggan 

Uji rekening pelanggan pada Pdam Kabupaten Kupang pada 

umumnya tidak jauh berbeda dengan melakukan input meter 

pelanggan yakni untuk mengecek kembali rekening pelanggan yang 

dianggap tidak sesuai dengan pemakian air setiap bulannya. Dalam 

melakukan uji rekening pelanggan data-data yang telah diinput 

diserahkan kepada kepala bagian pengelolaan rekening untuk 

dikoordinasikan bersama kepala bagian pencatatan meter pelanggan 

apabila terdapat data-data yang tidak sesuai. 

d. Posting Rekening Pelanggan 

Pada PDAM Kabupaten Kupang dalam melakukan posting 

rekening pelanggan, dicatat ke dalam rekening pembantu berdasarkan 

data-data yang telah diinput dan diuji oleh bagian pengelolaan 

rekening apabila data-data tersebut sudah sesuai. 
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e. Daftar Rekening Ditagih (DRD) 

Pada PDAM Kabupaten Kupang hasil akhir dalam membuat daftar 

tagihan pelanggan yakni daftar rekening ditagih. DRD tersebut 

merupakan laporan akhir yang dibuat sebagai bukti untuk melakukan 

tagihan kepada pelanggan untuk melakukan pembayaran atas 

pemakaian air pada bulan yang bersangkutan. 

Untuk mengetahui lebih lanjut apakah sistem akuntansi piutang sudah 

diterapkan secara baik atau belum pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Kupang maka akan dilakukan analisis berdasarkan teori-

teori yang dikemukakan oleh (Mulyadi : 2001). Sistem akuntansi adalah 

organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian 

rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 

manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dari definisi tersebut, 

unsur suatu sistem akuntansi adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, 

buku besar dan buku pembantu, serta laporan. Analisis penerapan sistem 

akuntansi piutang tersebut akan dianlisis secara terinci , sebagai berikut : 

1. Formulir  

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 

terjadinya transaksi. Dengan formulir ini, data yang berkaitan dengan 

transaksi direkam pertamakalinya sebagai dasar pencatatan. Formulir yang 

yang ada pada PDAM Kabupaten Kupang terdiri dari daftar meter 

pelanggan, daftar rekening pelanggan, dan daftar rekening yang ditagih. 
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2. Jurnal  

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat secara terperinci semua transaksi dengan sumbernya, 

menganalisis transaksi akun mana yang harus di debet dan di kredit, serta 

memberikan keterangan kegiatan perusahaan secara jelas atau secara 

informatif. Dalam jurnal ini data keuangan diklasifikasikan menurut 

penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam 

laporan keuangan. 

Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kupang 

dalam mencatat, mengklasifikasikan serta meringkas data-data keuangan 

menurut golongannya dilakukan untuk mengetahui perubahan baik itu 

bertambah atau berkurangnya rekening-rekening pelanggan setiap 

bulannya. 

3. Buku Besar  

Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk 

meringkas data keuangan yang telah dicatatat sebelumnya dalam jurnal. 

Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-

unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 

Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kupang 

rekening-rekening pelanggan  yang dicatat dalam jurnal pada akhir bulan 

diposting berdasarkan perkiraanya masing-masing kedalam buku besar. 

Angka-angka saldo buku besar selanjutnya digunakan untuk membuat 

neraca lajur sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan. 
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4. Buku Pembantu 

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan 

rincian lebih lanjut, maka dapat diperlukan buku pembantu. Buku 

pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data 

keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. 

Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kupang 

rekening-rekening pembantu yang merinci data mencakup uji rekening 

pelanggan yang mana pihak perusahaan menghimpun rekening-rekening 

dan mengecek kembali data-data dan dokumen-dokumen pelanggan 

apakah sudah sesuai dengan data pelanggan sebelumnya karena 

merupakan dokumen dasar dalam mencatat piutang. 

5. Laporan  

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang berupa 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan. 

Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kupang 

laporan yang dihasilkan adalah Daftar Rekening pelanggan yang Ditagih 

(DRD) pada setiap bulannya, rekening pelanggan yang ditagih ini 

selanjutnya diberi kepada pelanggan pada saat pelanggan membayar 

tagihan. 
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Setelah penulis mengadakan pengamatan pada Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Kabupaten Kupang dapat diketahui bahwa sistem 

akuntansi yang dilakukan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur-

prosedur yang ada, dalam hal ini PDAM Kabupaten Kupang sudah 

melaksanakan sistem akuntansi pokok yang mencakup formulir, catatan 

yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan.  

2. Prosedur Sistem Akuntansi Piutang pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Kupang 

Adapun prosedur penagihan piutang yang digunakan Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut : 

1. Apabila piutang perusahaan tersebut sudah melewati jatuh tempo maka 

petugas pembaca meteran akan merangkap sebagai petugas penagih, 

melakukan penagihan kepada pelanggan dengan membawa Surat 

Pemberitahuan (SP). 

2. Pelanggan akan melakukan pembayaran dan disesuaikan kwitansi 

sebagai bukti pembayaran. 

3. Petugas pembaca meteran menyerahkan kwitansi dan uang tunai 

kepada bagian kasir. 

4. Kasir akan mencatat penerimaan kas tersebut ke dalam bukti kas 

masuk, lalu bukti kas masuk tersebut dibuat 4 rangkap yang akan 

didistribusikan sebagai berikut: 

a. Lembar ke-1 untuk wajib bayar 

b. Lembar ke-2 untuk petugas pembaca meteran 
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c. Lembar ke-3 untuk petugas bagian pembukuan 

d. Lembar ke-4 untuk bagian pajak dan asuransi 

5. Lembar ke-1 akan diserahkan kepada pelanggan yang bersangkutan, 

lembar ke-2 akan diserahkan kepada petugas pembaca meteran 

(penagih) lalu petugas pembaca meteran akan mencatat tanggal 

penerimaan dan jumlah uang tunai yang diterima dicatat ke dalam 

buku pembantu piutang. Setiap akhir bulan catatan dalam buku 

pembantu piutang akan dicocokan dengan catatan akuntansi yang 

dibuat oleh petugas pembukuan. 

6. Lembar ke-3 petugas bagian pembukuan akan mencatatat ke dalam 

jurnal penerimaan kas kemudian setiap akhir periode jurnal 

penerimaan kas tersebut di posting ke dalam buku besar. 

7. Lembar ke-4 diserahkan kepada bagian pajak dan asuransi sebagai 

dasar untuk menerbitkan faktur pajak dan surat setoran pajak (SSP). 

Flowchart prosedur penagihan piutang pada Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Kabupaten Kupang adalah sebagai baeriku: 
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Gambar 5.2 

Alur Prosedur Penagihan Piutang 
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Sumber: prosedur penagihan PDAM Kabupaten Kupang 
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Keterangan: 

SPPT  : Surat Pembaritahuan Pelunasan Tunggakan 

KW  : Kwitansi 

UT  : Uang Tunai 

BKM  : Bukti Kas Masuk 

JPK  : Jurnal Penerimaan Kas 

BB  : Buku Besar 

FP  : Faktur Pajak 

BPP  : Buku Pembantu Piutang 

 

Berdasarkan flowchart 5.1 dapat disimpulkan bahwa prosedur yang 

diterapkan oleh PDAM Kabupaten Kupang sudah sesuai dengan sistem akuntansi 

yang ada. Tetapi kenyataannya penyebab meningkatnya piutang didasarkan pada 

dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor intern atau dari dalam 

perusahaan 

a. Faktor intern yang menyebabkan bertambahnya piutang PDAM 

Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut yakni kurangnya petugas dalam 

melakukan penagihan atas piutang dan adanya perangkapan tugas dalam 

melakukan penagih piutang seperti, penagihan piutang kepada pelanggan 

yang seharusnya menjadi tugas dari bagian penagih tetapi kenyataannya 

dari bagian lain juga melakukan penagihan kepada pelanggan, hal ini 

dapat menyebabkan terjadinya penggelapan yang dapat dilakukan oleh 

petugas atau pegawai PDAM Kabupaten Kupang seperti uang yang 

diterima dari pelanggan tidak disetor ke perusahaan. 

b. Faktor ekstern atau luar perusahaan (pelanggan)  

Adapun faktor eksternal yang menyebabkan meningkatnya piutang PDAM 

yakni kesadaran pelanggan yang masi sangat minim untuk melakukan 

pembayaran dengan alasan kemacetan dalam penyaluran air bersih yang 
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diakibatkan seperti peralatan meteran air. Peralatan meteran air menjadi 

penyebab meningkatnya piutang, hal ini mengakibatkan pelanggan tidak 

pernah merasakan mengkonsumsi air dari PDAM secara rutin namun pada 

meteran tertera jumlah volume air yang mereka gunakan karena 

berputarnya angin pada meter tersebut namun bagi pihak PDAM tetap 

mencatat sebagai piutang. 

 

 


