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ABSTRAK 

SISTEM AKUNTANSI PIUTANG PADA USAHA EKONOMI 

KELURAHAN-SIMPAN PINJAM (UEK-SP) BULAN PURNAMA 

KELURAHAN PADANG BULAN KECAMATAN SENAPELAN 

OLEH 

 

ELSHA REVINDA 

NIM: 01474205850 

Penelitian ini dilakukan pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam 

(UEK-SP) Bulan Purnama yang beralamat jalan Cempaka No 92 Padang Bulan 

Kecamatan Senapelan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana pengendalian  intern dalam sistem akuntansi piutang dan apakah 

sistem akuntansi piutang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang 

berlaku.  

Data-data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan perpustakaan, 

selanjutnya data-data yang sudah diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif, 

yaitu dengan membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan teori-teori yang 

relevan, guna memperoleh hasil yang terkait dengan pelaksanaan Sistem 

Akuntansi Piutang pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Bulan 

Purnama Pekanbaru. 

Dalam penelitian ini penulis menemukan permasalahan yaitu Usaha 

Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Bulan Purnama dalam pengakuan piutang 

tidak mencatat penyisihan piutang tak tertagih sehingga dalam neraca terlihat 

jumlah piutang usaha disajikan sebesar nilai kotornya. Berdasarkan penelitian ini 

penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan sistem akuntansi 

piutang didalam laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku. Dalam hal ini penilaian piutang usaha yang dilakukan 

dengan taksiran terhadap jumlah piutang usaha yang diperkirakan tak tertagih 

tidak diposkan kerekening yang bersangkutan. Sehingga jumlah piutang yang 

tercatat masih merupakan nilai brutonya. UEK-SP Bulan Purnama belum 

menerapkan pengendalian intern secara efektif, hal ini dapat dilihat adanya tugas 

rangkap dalam kepengurusan UEK-SP Bulan Purnama serta pemantauan kredit 

belum dijalankan secara maksimal. Sebaiknya pihak UEK-SP ditetapkan lebih 

baik dengan membagi tugas dan wewenang secara jelas dan masing-masing 

bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan di laporan keuangan perlu 

mencatat penyisihan piutang tak tertagih setelah melakukan penaksiran terhadap 

besarnya jumlah piutang tak tertagih dan melaporkan dineraca sehingga jumlah 

piutang yang terdapat dineraca menunjukkan nilai realisasi bersihnya yaitu 

jumlah yang dapat diterima dimasa yang akan datang. 
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