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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Koperasi adalah wadah dan tempat yang sesuai bagi pelaksanaan 

pembangunan di bidang perekonomian Indonesia, terutama dalam usaha  

peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi golongan ekonomi lemah dengan 

ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan perekonomian di Negara kita 

ini. Koperasi berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu cooperation yang dapat 

dipisah menjadi dua kata, yaitu co dan operation. Co berarti bersama-sama 

dan operation berarti bekerja. Jadi, cooperation atau koperasi berarti bekerja 

bersama-sama. 

Di Indonesia pengertian koperasi menurut Undang-Undang koperasi 

tahun 1967 No.2 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah sebagai berikut : 

koperasi Indonesia Adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial, 

beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang 

merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas 

kekeluargaan. 

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Perekonomian No.25 

tahun 1992, bab 1 pasal 1 ayat 1 UU 25/1992  adalah sebagai berikut : 

koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 

hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasas 

kekeluargaan. 
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Usaha simpan pinjam merupakan unit usaha yang perkembangannya 

memiliki tingkat intensitas yang tinggi, oleh karena itu dalam simpan pinjam 

perlu adanya suatu peraturan yang tepat terhadap penerapan akuntansi simpan 

pinjam. Dengan adanya penerapan akuntansi yang sistematis dan tepat 

terhadap usaha simpan pinjam dapat membantu ketua koperasi dalam 

mengambil keputusan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Jadi, 

usaha simpan pinjam merupakan salah satu usaha yang telah berakar dan 

dikenal secara luas oleh anggota koperasi dan masyarakat di Indonesia. Usaha 

ini adalah salah satu usaha lembaga keuangan non bank dilakukan untuk 

menghimpun dana dan menyalurkan dana untuk anggota dan calon anggota 

koperasi. 

Koperasi simpan pinjam harus berorientasi pada pelayanan pada 

anggota, sehingga tidak lagi dapat disalah gunakan pemodal yang berbisnis 

dengan badan hukum koperasi. Unit simpan pinjam koperasi dalam waktu 3 

(tiga) tahun wajib berubah menjadi KSP (Koperasi Simpan Pinjam) yang 

merupakan badan hukum koperasi tersendiri. Penyaluran dananya dilakukan 

dengan cara pemberian kredit atau pinjaman yang harus dikembalikan melalui 

pengelola koperasi swamitra dengan tingkat suku bunga dan jangka waktu 

tertentu. Maka hal ini muncul piutang yang berasal dari pemberian kredit atau 

peminjaman. 

Piutang secara luas diartikan sebagai tagihan atas segala sesuatu hak 

perusahaan baik berupa uang, barang maupun jasa atas pihak ketiga setelah 

perusahaan melaksanakan kewajibannya, sedangkan secara sempit piutang 
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diartikan sebagai tagihan yang hanya dapat diselesaikan dengan diterimanya 

uang dimasa yang akan datang. Dalam bidang yang lain menyangkut 

kebutuhan orang banyak koperasi bisa berkembang dengan harapan menjadi 

soko guru perekonomian di Indonesia. 

Adapun masalah yang terdapat pada USP.Swamitra Fatma Pesona 

Adikarya Kota Pekanbaru adalah tentang tunggakan kredit macet atau piutang 

tak tertagih. Solusi penyelesaiannya dengan cara pertama yaitu pendekatan 

(kunjungan kerumah) dicari solusi bersama antara pihak USP.Swamitra Fatma 

Pesona Adikarya Kota Pekanbaru dengan nasabah, setelah itu jika nasabah 

tidak sanggup membayar tunggakan angsuran pinjaman, maka nasabah 

mengajukan restkejul dengan mengajukan permohonan ke kantor 

USP.Swamitra Fatma Pesona Adikarya Kota Pekanbaru, restkejul itu sendiri 

adalah memperpanjang angsuran pinjaman dari sisa hutang dengan bunga 

tetap. Jika tetap menunggak atau nasabah tidak mampu membayar jugak maka 

pihak USP.Swamitra Fatma Pesona Adikarya Kota Pekanbaru akan 

mengeluarkan surat peringatan satu (SP 1), dan proses seterusnya. Jika tetap 

menunggak maka agunan pinjaman akan dilelang sesuai harga pasaran jika 

berlebih dari hutang nya maka sisa dari harga penjualan agunan tersebut 

dikembalikan kepada nasabah yang menunggak.  
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TABEL I.1 

JUMLAH KREDIT MACET/ PIUTANG TAK TERTAGIH 

  Tahun 2016 

COLL/Golongan TOTAL 

OUTSTANDING/Jumlah 

Kredit Macet 

RDR/Persentase 

1 2,822,882,614.49 .00 

2 154,584,753.43 2.34 

3 176,848,506.00 4.02 

4 137,515,944.00 4.17 

JUMLAH 3,291,831,817.92 10.55 

    Sumber : USP.Swamitra Fatma Pesona Adikarya kota Pekanbaru 

Jadi persenan jumlah piutang tak tertagih atau kredit macet pada 

USP.Swamitra Fatma Pesona Adikarya Kota Pekanbaru Tahun  2016 sekitar 

10.55 %. 

Cara melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada 

USP.Swamitra Fatma Pesona Adikarya kota Pekanbaru yaitu pada awal 

perjanjian piutang terjadi pihak USP.Swamitra Fatma Pesona Adikarya kota 

Pekanbaru memberikan buku tabungan kepada nasabah, disitu terdapat no 

rekening dan nasabah membayar langsung ke kantor USP.Swamitra Fatma 

Pesona Adikarya kota Pekanbaru dalam bentuk setoran tiap bulannya. Bagi 

nasabah yang menunggak maksimal 3 bulan menunggak maka USP.Swamitra 

Fatma Pesona Adikarya kota Pekanbaru memberikan Surat Peringatan 1 (SP1) 
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kepada nasabah. Dan proses seterusnya sesuai dengan peraturan yang ada di 

USP.Swamitra Fatma Pesona Adikarya kota Pekanbaru. 

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah diatas maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tugas Akhir yang 

berjudul “Penerapan Akuntansi Piutang pada Unit Simpan Pinjam (USP) 

Swamitra Fatma Pesona Adikarya Kota Pekanbaru” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat 

membuat perumusan masalah yaitu: “Apakah penerapan akuntansi piutang 

pada USP Swamitra Fatma Pesona Adikarya Kota Pekanbaru telah sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui apakah Penerapan Akuntansi Piutang pada USP 

Swamitra Fatma Pesona Adikarya Kota Pekanbaru telah sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan. 

b. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis untuk mengetahui penerapan akuntansi piutang pada USP 

Swamitra Fatma Pesona Adikarya Kota Pekanbaru. 

2. Sebagai bahan masukan bagi USP Swamitra Fatma Pesona Adikarya 

Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, 

khususya akuntansi piutang yang dimiliki dalam pengambilan 

keputusan. 
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3. Bagi pembaca dan lingkungan akademis, kehadiran karya ilmiah ini 

dapat dijadikan salah satu bahan referensi untuk peneliti selanjutnya 

yang ingin mengkaji tentang piutang usaha dalam suatu koperasi. 

1.4 Metode Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada USP Swamitra Fatma Pesona 

Adikarya Kota Pekanbaru yang beralamat di JL. Soekarno Hatta No.7E, 

Pekanbaru. 

b. Jenis Data dan Sumber Data 

Adapun data yang penulis dapatkan dalam penelitian ini berupa : 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh dari wawancara berupa keterangan 

lisan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian. 

2. Data Sekunder 

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang 

bersumber dari arsip dan dokumen koperasi yang berhubungan dengan 

objek penelitian 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dapat 

dibedakan atas 3 bagian : 

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai beberapa 

pengurus koperasi yang di tunjuk oleh Pimpinan Koperasi untuk 

memperoleh data. 
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2. Dokumentasi, yaitu dengan mengutip secara langsung data yang dimiliki 

oleh koperasi. 

3. Penelitian pustaka, merupakan pengumpulan data dengan mengadakan 

pengumpulan data, pembahasan yang diambil dari literatur-literatur 

bantuan studi dan sumber lainnya yang berhubungan dengan judul 

penelitian. 

1.6  Teknik Analisis Data 

Dalam melakukan penulisan ini, metode analisa yang digunakan 

adalah metode deskriptif, yaitu metode yang memberikan gambaran secara 

umum sistematis tentang penerapan akuntansi piutang pada unit simpan 

pinjam Swamitra kota Pekanbaru. 

1.7  Sistematika Penulisan 

Agar dapat mempermudah dan memahami pembahasan yang 

dilakukan, penulis membagi atas beberapa bab dan masing-masing bab ini 

mempunyai sub-sub bab sehingga sistematika penulis adalah sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN  

  Pada bab ini di bahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan   masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode 

penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulis. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Merupakan gambaran umum mengenai keadaan perusahaan 

seperti sejarah ringkas perusahaan, manfaat perusahaan, tujuan 

perusahaan, sasaran pokok, visi dan misi dari perusahaan, struktur 

organisasi, dan uraian tugas perusahaan. 
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BAB III  : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Pada bab ini penulis akan menguraikan teori yang terkait dengan 

judul penelitian yang penulis bahas.  Diantara teori tersebut 

adalah tentang pengertian (akuntansi, piutang, koperasi), 

pengklasifikasian piutang, pengakuan piutang, penilaian piutang, 

pelaporan piutang pada neraca, dan pandangan islam terhadap 

piutang. 

BAB IV  : PENUTUP 

  Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran 

dari hasil penelitian. 


