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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perusahaan adalah sebuah organisasi dan terdiri  atas sekelompok orang

yang sepakat untuk meningkatkan sumber daya dan upaya mencapai tujuan

bersama. Perkembangan dan kemajuan indusrtri, dapat dilihat dengan adanya

perkembangan dunia usaha yang semakin pesat. Dalam usaha memenangkan

persaingan, perusahaan harus menentukan langkah-langkah yang tepat sesuai

dengan tujuan perusahaan yaitu memperoleh keuntungan yang maksimal.

Untuk itu setiap perusahaan perlu mengatur strategi dan kebijakan yang baik

agar tetap timbul dan tidak tergilas dengan persaingannya, serta dapat

memperoleh laba yang optimal.

Banyak cara untuk dapat memperbesar volume penjualan salah satunya

yaitu dengan menjual produknya secara kredit, karena dengan pembelian

yang dilakukan secara kredit dapat memberikan sedikit kemudahan atau

kelonggaran bagi pembeli atau konsumen, sehingga pembeli dapat melakukan

pembayar di kemudian atas transaksi penjualan tersebut. Dengan adanya

penjualan kredit ini akan menimbulkan hak klaim bagi perusahaan atau

penjual kepada pembeli/konsumen, yang biasanya disebut dengan istilah

piutang.

Piutang merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolahan

perusahaan. Besar kecilnya piutang usaha sangat berpengaruh terhadap

kinerja perusahaan. Piutang yang terlalu besar dapat membahayakan

kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini disebabkan adanya resiko yang harus
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dihadapi perusahaan yaitu adanya kemungkinan adanya kegagalan

perusahaan.

Piutang timbul karena adanya penjualan kredit yang nantinya akan

menjadi kas apabilah jatuh tempo dan dilakukan penagihan. Semakin besar

jumlah kredit akan menyebabkan bertambah besar pula jumlah piutang.

Dengan bertambah besar jumlah piutang menyebabkan jumlah kas yang

tertanam dalam piutang menjadi besar. Oleh karena itu, maka piutang

merupakan aktivitas usaha yang beresiko tinggi.

Piutang adalah elemen penting dalam aktivitas ekonomi suatu

perusahaan karena piutang memiliki nilai likuiditas nomor dua setelah kas

dalam aktiva. Piutang timbul dari berbagai transaksi dimana paling umum

adalah dari penjualan barang dan jasa secara kredit. Dalam hal ini piutang

meliputi semua tagihan dalam bentuk uang terhadap perorangan, badan usaha,

atau pihak tertagih lainnya.

Untuk pengklasifikasian piutang dibagi menjadi dua bagian yaitu:

piutang usaha dan piutang  lain-lain. Piutang usaha yaitu piutang yang timbul

dari penjualan barang dan penyerahan dalam kegiatan normal perusahaan,

sedangkan piutang lain–lain, yaitu piutang yang berasal dari transksi yang

timbul diluar usaha normal perusahaan. Dalam hal pengakuan piutang

haruslah bersamaan dengan pengakuan pendapatan. Karena pada umumnya

dicatat ketika proses penghasilan laba telah selesai dan kas dapat

direalisasikan. Jadi piutang diakui pada saat kepemilikan atas barang atau jasa
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berpindah dari sepenjual kepada sipembeli, dimana peralihan hak ini sesuai

dengan syarat-syarat penyerahan barang atau jasa yang disepakati.

Bagi banyak perusahaan, pendapatan dari penjualan barang atau jasa

secara kredit merupakan unsur terbesar yang berpengaruh terhadap laba yang

diperoleh perusahaan tersebut. Dalam kegiatan perusahaan yang normal,

biasanya piutang usaha akan dilunasi jangka waktu satu periode akuntansi

atau kurang dari satu tahun  sehingga dikelompokan dalam aktiva lancar.

Selain itu juga piutang mempunyai perputaran yang relatif cepat dan aktif

dalam suatu perusahaan setelah perkiraan kas. Biasanya perusahaan didalam

melakukan penjualan kredit akan menetapkan syarat pembayaran yang dapat

bersifat ketat atau lunak demi keamanan.

Piutang tidak didukung dengan suatu perjanjian tertulis yang diatur

undang-undang. Piutang semata-mata biasa terjadi atas kepercayaan, biasanya

di dukung dengan dokumen-dokumen perusahaan berupa pengakuan hutang

yang bersifat formal. Oleh karena itu perusahaan khususnya bagian penjualan

Jumlah piutang dan resiko tak tertagihnya piutang, dapat terjadi

disebabkan karena adanya perbedaan waktu antara penyerahan barang dan

penerimaan kas, dimana kondisi pelanggan mungkin mengalami kesulitan

keuangan atau kemungkinan-kemungkinan lainnya. Jika terlambat perlunasan

piutang dan investasi yang dilakukan dalam piutang itu juga akan

meningkatkan. Hal ini akan berdampak terhadap likuiditas dan profitabilitas

operasi perusahaan.
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PT. Trifana Sukses Mandiri adalah salah satu perusahaan developer

perumahan swasta di pekanbaru. Dalam perlakuan akuntansi piutang bahwa

pengelompokan piutang di neraca tidak sesuai dengan pengklasifikasian,

seperti piutang Tn Afal dikelompokan menjadi Piutang lain-lain dan

perusahaan tidak menggunakan metode penyisihan untuk mencatat piutang

tak tertagih.

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah diatas maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk laporan skripsi

minor yang berjudul”PERLAKUAN AKUNTANSI PIUTANG PADA PT.

TRIFANA SUKSES MANDIRI PEKANBARU”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam

penelitian ini yaitu : Apakah penerapan akuntansi piutang pada PT.Trifana

Sukses Mandiri Pekanbaru telah sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan, Nomor 1, tentang aset lancar..

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah penerapan Akuntansi  piutang PT. Trifana

Sukses Mandari Pekanbaru dilaksanakan sesuai dengan Standar

Akuntasi Keuangan.

2. Manfaat Penulisan Laporan

a. Untuk menambah wawasan tentang penerapan akuntansi piutang
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b. Untuk memahami apakah penilian piutang yang dilakukan

perusahaan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

umum.

c. Sebagai bahan pertimbangan bagi PT. Trifana Sukses Mandiri

Pekanbaru dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan atas

kekurangan yang ada, khususnya mengenai piutang.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis bertempat di PT. Trifana Sukses

Mandiri yang beralamat Jl. Rambutan No.25 B Pekanbaru.Penelitian

berlangsung dari bulan September- Oktober.

2. Jenis dan sumber data

Adapun jenis sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai

berikut:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan

penelitian langsung kepada bagian keuangan PT. Trifana Sukses

Mandiri pekanbaru.

b. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dengan cara

mengumpulkan data yang tertulis yang dimiliki perusahaan yang

diberikan oleh bagian keuangan seperti neraca, lapaoran laba rugi,

sejarah berdiri perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan.
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3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara yaitu, penulisan melakuakan wawancara langsung

dengan sumber data dan informasi, yaitu orang yang berhubungan

langsung dengan masalah yang dibahas.

b. Dokumentasi, yaitu dengan mengutip secara langsung data yang

dimiliki perusahaan seperti neraca, piutang , struktur organisasi dan

data pendukung lainnya.

c. Observasi, yaitu penulisan mengadakan penelitian terhadap objek

penelitian dilokasi penelitian guna memperoleh data dan informasi

yang diperlukan.

E. Sistematika penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, membagi 4 bab dan terdiri

dari sub bab yaitu sebagai berikut: :

BAB I      : Pada bab ini dibahas mengenai latar Belakang, perumusan

masalah, tujuan pemanfaatan dari penulisan, metode

penelitian, metode pengumpulan data , dan sistematika

penulisan.

BAB II : Pada bab ini membahas mengenai gambaran perusahaan

seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi

serta aktivitas perusahaan.

BAB III : Pada bab ini dibahas mengenai tinjaun teori yang berisikan

tentang pengertian piutang, pengakuaan piutang, penilian

piutang dan pelaporan piutang dineraca, serta tinjaun
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praktek akuntansi piutang pada PT. Trifana Sukses Mandiri

Pekanbaru.

BAB IV : Bab ini merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran

dari hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Trifana Sukses

Mandiri.


