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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mengurangi angka penduduk miskin di perdesaan maupun di

perkotaan, maka kredit seringkali dijadikan sebagai alat untuk membantu mereka

agar masyarakat miskin mampu meningkatkan pendapatan dan modal usaha,

sehingga dengan sendirinya terdapat peluang kerja.  Pemerintah adalah salah satu

lembaga atau instansi yang mempunyai tugas menghimpun dana dan

menyalurkannya kepada masyarakat.

Masyarakat desa pada saat ini, dalam mendapatkan modal usaha atau

sumber dana, banyak dengan memanfaatkan lembaga keuangan di desa, baik yang

sifatnya formal seperti BRI Unit Desa, Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK),

maupun non formal seperti ijon, rentenir, pedagang kredit dan sebagainya. Tetapi

bagi masyarakat desa yang umumnya golongan ekonomi lemah adakalanya

lembaga keuangan tersebut terutama yang formal sulit dijangkau fasilitasnya

karena dihadapkan pada beberapa kendala antara lain:

1. Belum menjangkau secara luas kepada golongan ekonomi lemah;

2. Prosedur yang belum dipahami oleh masyarakat desa;

3. Biaya pengurusan/pelayanan yang tinggi;

4. Lokasi nasabah umumnya jauh dan sulit dijangkau.

Berdasarkan hal tersebut untuk memotivasi dan menggerakkan peran aktif

masyarakat dalam meningkatkan dan menghidupkan ekonomi rakyat di perdesaan,

pemerintah daerah Provinsi Riau membentuk suatu Program Pemberdayaan Desa
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(PPD), sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas)

dan Keputusan Gubernur Riau Nomor 592/IX/2004 tentang Pembentukan Komite

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau.

Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah suatu program yang bertujuan

untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi

masyarakat dengan pemberian Dana Usaha Desa (DUD), Dana Usaha Desa

(DUD) tersebut diperoleh dari Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah

Kabupaten/Kota. Program Pemberdayaan Desa juga bertujuan untuk mendorong

usaha sektor informal dalam penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan peranan

masyarakat dalam pengelolaan dana serta meningkatkan kegiatan usaha

masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk mengelola dana usaha tersebut dibentuk suatu lembaga khusus yang

di sebut dengan Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP), dalam hal ini

Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri melalui

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 turut serta berupaya untuk

mengembangkan usaha kecil di perdesaan dengan memanfaatkan Dana Inpres

Bantuan Pembangunan Desa, melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam

(UED-SP).

UED-SP tersebut dinilai sangat besar manfaatnya karena dapat membantu

masyarakat ekonomi lemah dalam penyediaan modal usaha yang mudah, murah,

ringan, dan cepat. Hal ini sesuai dengan salah satu arah pembangunan masyarakat

desa, yaitu pemihakan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka proses

pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.
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Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) menurut Permendagri

Nomor 06 Tahun 1998 adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan

pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta

dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan.

Tujuan dibentuknya UED-SP adalah untuk:

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa/kelurahan

2. Meningkatkan kreativitas anggota masyarakat desa/kelurahan yang

berpenghasilan rendah

3. Mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi

masyarakat di desa/kelurahan

4. Menghindarkan anggota masyarakat desa/kelurahan dari pengaruh pelepas uang

dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat

5. Meningkatkan peranan masyarakat desa/kelurahan dalam rangka menampung

dan mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintah dan atau sumber-

sumber lain yang sah

6. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan bergotong-royong untuk gemar

menabung dan secara tertib, teratur, bermanfaat, dan berkelanjutan.

Pengelolaan UED ini perlu diadakan pembinaan dan pengendalian

supayadana usaha desa sebagai aset bagi masyarakat desa dapat terus

dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, serta untuk memantau dan

mengendalikan agar pelaksanaanya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip,

prosedur, dan mekanisme yang telah ditetapkan.
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Dana usaha desa tersebut akan dijadikan modal kerja bagi UED, yang akan

disalurkan secara bergulir kepada masyarakat miskin dalam rangka bantuan

permodalan dalam kegiatan ekonomi produktifnya. Penyaluran ini dilakukan

dengan cara pemberian kredit atau pinjaman yang harus dikembalikan melalui

pengelola UED dengan tingkat suku bunga tertentu serta jangka waktu tertentu,

sehingga menimbulkan piutang usaha. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan sistem

akuntansi piutang yang baik agar dapat dipertanggungjawabkan nantinya pada

saat rapat anggota.

Piutang merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar

secara terus menerus dalam rantai perputaran modal kerja. Piutang timbul karena

perusahaan menjual barangnya atau memberikan jasanya kepada para pelanggan

dan menerima janji bahwa pelanggan akan memberikan sejumlah uang kepada

perusahaan pada suatu waktu dimasa yang akan datang, piutang ini nantinya akan

menjadi kas apabila telah jatuh tempo dan dilakukan penagihan. Semakin besar

jumlah penjualan barang atau jasa secara kredit maka semakin besar jumlah

piutang yang akan menyebabkan jumlah kas yang tertanam dalam piutang tersebut

menjadi lebih besar, oleh karena itu,hal ini merupakan aktivitas usaha yang

berisiko tinggi, dan kemungkinan menjadi piutang tak tertagih akan semakin besar

serta menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.

Jumlah piutang pada Usaha Ekonomi Desa (UED) Amanah Sejahtera Desa

Sungai Buluh pada tahun 2013 sebesar Rp 635.593.000 atau 96,66% dari total

aktiva dan estimasi/penaksiran untuk piutang tak tertagih sebesar 1,93%.
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Untuk itu, Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) dituntut

melaksanakan penilaian dan penaksiran terhadap piutang usahanya sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Demikian pula halnya dengan UED-SP Amanah Sejahtera Desa Sungai

Buluh Kecamatan Singingi Hilir, sehubungan dengan penyajian piutang di neraca,

pengelola UED-SP Amanah Sejahtera  Desa Sungai Buluh tidak membentuk

penyisihan piutang tak tertagih, hal ini tidak sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan, karena piutang disajikan sebesar nilai brutonya bukan sebesar nilai

yang dapat ditagih, pengelola juga tidak melakukan penghapusan terhadap piutang

tak tertagih.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai piutang usaha, dengan judul

penelitian yaitu“Perlakuan Akuntansi Piutang pada Usaha Ekonomi Desa-

Simpan Pinjam (UED-SP) Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh Kecamatan

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan

permasalahan dalam penelitian yaitu “Apakah Usaha Ekonomi Desa-Simpan

Pinjam (UED-SP) Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi

Hilir Kabupaten Kuantan Singingi telah menerapkan perlakuan akuntansi piutang

usaha yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 9

Tahun 2011?”
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)

Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten

Kuantan Singingi telah menerapkan perlakuan akuntansi piutang usaha yang

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 9 Tahun

2011.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang perlakuan akuntansi piutang

usaha pada Usaha Ekonomi Desa (UED)

b. Sebagai masukan kepada pengelola Usaha Ekonomi Desa (UED) dalam

penyempurnaan pelaksanaan akuntansi piutang

c. Sebagai bahan referensi atau informasi tambahan bagi penulis dimasa yang

akan datang.

1.4 Metodologi Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)

Desa Sungai Buluh, yang berkedudukan di Desa Sungai Buluh Kecamatan

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi selama 2 (dua) bulan terhitung mulai

tanggal 1 Januari s/d 28 Februari 2014.
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1.4.2 Jenis Data dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari perusahaan . Data ini

berupa hasil wawancara pihak pengelola Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam

(UED-SP) Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh.

2. Data sekunder, yaitu data yang sudah ada dijadikan bahan penelitian. Seperti

laporan keuangan perusahaan, catatan atau dokumentasi perusahaan.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dapat dibedakan

atas 3 bagian:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada

subjek penelitian. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka, melalui

telepon, atau online.

2. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan mengumpulkan teori-teori yang mendukung dari

buku-buku yang relevan atau Metode pengumpulan data dengan membaca dan

mempelajari bahan-bahan pustaka yang ada mengenai sistem akuntansi

piutang.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber. Data seperti: laporan

keuangan, struktur organisasi, peraturan-peraturan, riwayat perusahaan, dan

sebagainya, biasanya telah tersedia di lokasi penelitian.
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1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pembahasan penulisan

laporan ini, penulis membagi pembahasan dalam empat bab yaitu:

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub

bab yang membahas tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah,tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan

sistematika penelitian.

BAB II : Bab ini memuat tentang gambaran umum Usaha Ekonomi Desa-

Simpan Pinjam (UED-SP) Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh

Kecamatan Singingi Hilir yang meliputi sejarah berdirinya Usaha

Ekonomi Desa (UED), struktur organisasi dan uraian tugas.

BAB III : Bab ini mengemukakan uraian tinjauan teoritis mengenai pengertian

akuntansi, pengertian piutang, klasifikasi piutang, pengakuan dan

pencatatan piutang, penilaian dan pengukuran piutang, penyajian

piutang di neraca, dan piutang dalam Islam, dan tinjauan praktik

pada Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Amanah

Sejahtera yang terdiri dari pengklafikasian piutang, pengakuan dan

pencatatan piutang, penilaian piutang, dan penyajian piutang di

neraca.

BAB IV : Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan yang

diperoleh dari hasil penelitian dan juga saran-saran dari penulis yang

diharapkan dapat berguna bagi Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam

(UED-SP) Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh.


