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BAB I 

PENDAHULUAN

1. Pandangan Umum

Semakin majunya perkembangan perusahaan saat 

ini, den semakin banyak bermunculan perusahaan dengan 

basil produksi yang sejenis menimbulkan' persaingan 

yang hebat dalam menJasarkan hasil produksi tersebut. 

Untuk itu keahlian bagian penjualan dalam mengafcasi ma 

salah tersebut semakin diperlukan agar dapat tetap ber 
tahan atau semakin maju usahanya, Oleh karena itu ber- 

macam-macam usaha perlu dilakukannya guna mewujudkan 

tujuan tersebut, apalagi jika dalam usahanya harus ber 

hadapan dengan adanya masalah yang lain maka usahanya 

akan semakin rumit. :
Setiap perusahaan perlu memperhatikan volume 

penjualan atas produk-produk yang dihasilkannya agar 
dapat mencapai tujuan utama usahanya yaitu memperoleh 
keuntungan dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 
Saat ini, cara yang lazim ditempuh oleh perusahaan un

tuk melayani para pelanggannya selain penjualan secara 

tunai juga melayani penjualan secara kredit,
Jika volume penjualan kredit masih dalam jumlah 

relatip kecil dan jumlah debitur masih sedikit maka 

resiko yang, ditanggung perusahaan tidak besar.

1
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Tetapi dengan berkembangnya perusahaan, yang berarti 

volume penjualan meningkat dan jumlah debitur mening- 

kat pula maka resiko yang akan dihadapi perusahaan 
atas penjualan kredit akan semakin tinggi, terutama 

timbulnya kolektibilitas piutang yang semakin tertunda, 

oleh karena itu penjualan secara kredit perlu mendapat 

perhatian. .. |

Suatu perusahaan yang menempuh cara penjualan 

kredit dalam usahanya seharusnya sudah tahu akan salah 

satu resiko yang akan dihadapinya yaitu berupa tertun- 
danya kolektibilitas1 piutang. Juga semakin ketatnya - 

persaingan antar per'usahaan membuat perusahaan harus 

semakin hati-hati dalam menerapkan cara untuk mengenda 
likan dan mengatasinya.

• Memang dengan penetapan kebijaksanaan kredit 

yang tegas dan pemberian incentive yang berupa cash 

discount, quantity discount dan sebagainya kolektibili 

tas piutang akan dapat dipercepat tetapi perlu diketa- 
hui bahwa kondisi setiap pelanggan yang menyangkut bo- 

nafiditas pelanggan dan perkembangan perekonomian ser
ta pengaruh dari luar lainnya juga akan mempengaruhi 

kolektibilitas piutang.

Antara volume penjualan dan kolektibilitas piu

tang mempunyai hubungan yang sangat erat bagi suatu 

perusahaan jadi hendaknya lcedua kegiatan tersebut di-
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kelola dengan baik, oleh karena itu perlu diadakan sa- 
rana pendudukung yang berupa metode pencatatan piutang. 
Dengan dlterapkannya metode tersebut diharapkan dapat 
mengurangi kolektibilitas piutang yang tertunda karena 
dapat raenghasilkan/menyajlkan informasi-infonnaai ten
tang piutang yang reliable dan tepat waktunya.

Adapun lnformasl-informasi yang dlhasilkan anta 
ra lain jatuh tempo piutang, saldo piutang pada saat 
tertentu, batas/plafond kredit dan sebagalnya dimana 
dengan adanya Informasi tersebut akan merupakan landas 
an bagi bagian penagihan dalam melaksanakan kegiatan - 
nya.

Demlkian halnya yang terjadi pada Perusahaan
i

" X ” dl Pasuruan yang raemproduksi roti secara massa, 
keadaannya saat ini perlu untuk menerapkan metode pen
catatan piutang dan penetapan kebijaksanaan kredit 
yang tegas agar dapat mengatasl masalah yang sedang di 
hadapi atau setidak-tidaknya dapat mengurangi.

Apabila kolektibilitas piutang yang tertunda dai
pat diatasi maka jumlah dana yang tertanam pada pos 
piutang akan menurun dan dana tersebut dapat dimanfaat 
kan untuk memblayai operasi perusahaan yang lain yang 
lebih produktif, hal ini menunjukkan modal kerja ber- 
ada pada tingkat yang aman artinya perusahaan tersebut 
tidak mengalaml kesulitan atau menghadapi adanya krl-
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sis keuangan, sehingga kesempatan untuk memperoleh ke- 
untungan tidak sia-si$ serta masih ada harapan untuk 
memenangkan persaingan yang dapat menjamin kelangsung- 
an hidup perusahaan. 1

2. Penjelasan Judul

Judul yang dipilih dalam penyusunan skripsi ini 
adalah : n Kolektibilitas Piutang Dalam Kaitannya De
ngan Volume Penjualan Untuk Menjaga Komposisi Modal 
Kerja Pada Perusahaan 11 X n di Pasuruan 
Agar para pembaca tidak salah dalam penafsirannya maka 
penulis akan menguraikan pengertian-pengertian dari ju 
dul tersebut sebagai berikut :

- Kolektibilitas adalah tindakan untuk melaku- 
kan penagihan kepada para pelanggan untuk mem 
peroleh pembayaran atas piutang penjualan kre 
dit.

^ Piutang adalah piutang yang timbulnya karena 
adanya penjualan secara kredit atas roti-roti 
yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut kepa 
da pelanggannya.

- Volume adalah jumlah/kuantitas yang menunjuk- 
kan banyaknya penjualan.

* Penjualan adalah aktivitas yang Secara yuri-
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die merupakan penyerahan hak milik atas suatu 
barang atau jasa kepada pembell/pihak lain de 
ngan imbalan tertentu.

- Komposisi berarti susunan yang membentuk mo
dal kerja.

- Modal Kerja adalah aktiva lanoar perusahaan 
yang digunakan untuk membiayai operas! perusa 
haan dan menjamin tingkat keamanan kreditur 
jangka pendek.

- Perusahaan " X " di Pasuruan adalah tempat pe 
nulis mengadakan penelitian,

Dengan adanya penjelasan tersebut di atas, maka 
pengertian judul skripsi secara keseluruhan adalah me- 
nunjukkan pentingnya kolektibilitas piutang atas penjjj 
alan kredit bagi suatu perusahaan agar walaupun perusa 
haan menuntut kolektibilitas piutang yang tepat/lancar, 
perusahaan tetap dapat mempertahankan usahanya dan bah 
kan dapat menlngkatkan volume penjualan tanpa menggang 
gu aktivitas perusahaan, serta masih dapat menjaga kom 
posisi modal kerja perusahaan pula.

3, Alaaan Pemllihan Judul

Setelah penulis mengadakan penelitian pada per
usahaan " X 11 yang menghasilkan bermacam-macam roti
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maka penulis menemukan adanya masalah yang perlu di-
atasi segera agar perusahaan tetap dapat merapertahan-

i
kan hidupnya meskipun harus menghadapi persaingan yang 
hebat* . |

Masalah yang timbul lnl karena perusahaan sela- 
in menjual secara tunai juga menjual dengan cara kre
dit dimana dari penjualan kredit tersebut akan timbul 
piutang yang seringkali menimbulkan kemacetan dan ham- 
batan dalam kolektibilitasnya. Apabila masalah terse
but tidak segera diatasi akan mengakibatkan perusahaan 
sering mengalami kekurangan modal kerja dan aktivitas 
perusahaan terganggul

Dengan adanya metode pencatatan piutang yang me 
madai yaitu ledgerless bookkeeping maka akan lebih ce- 
pat memperoleh informasi piutang sehingga bagian pena
gihan dapat mengumpulkan piutang dengan lebih oepat 
pula.

4* Tujuan Penyuaunan Skripsi

Dengan memilih judul skripsi ini, penulis dapat 
mengemukakan beberapa alasan yaitu :

- Kegiatan penjualan merupakan kegiatan yang 
paling utama dalam suatu perusahaan, oleh ka
rena itu hendaknya terdapat pengelolaan yang 
baik, khususnya kolektibilitas piutang atas

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERUBAHAN DARI MANUAL ACCOUNTING ... TJAHYADI GONDOWARDOJO



7

penjualan kredit agar perusahaan dapat menca- 
pai tujuannya.

- Dari haail pembahasan skripsi ini, penulis 
berharap dapat membantu bagian penagihan Per
usahaan " X " dengan memberikan sedikit sum- 
bangan yang berupa saran-saran untuk meraperba 
iki metode pencatatan piutang yang ada saat 
ini sehingga bagian penagihan dapat memper
oleh informasi piutang yang akan digunakan da 
lam usahanya untuk menghilangkan atau setidak 
tidaknya mengurangi kolektibilitas piutang 
yang tertunda.

- Dengan adanya metode pencatatan piutang yang 
memadai diharapkan dapat mengurangi dana yang 
tertanam pada pos piutang sehingga raeraperbe- 
sar kesempatan perusahaan untuk dapat memper- 
tahankan dan atau memajukan usahanya.
Hal ini memberikan gambaran secara umum bahwa 
sedemikian pentingnya pengaruh kolektibilitas 
piutang terhadap tujuan perusahaan.

- Berdasarkan ilmu yang telah diperoleh selama 
mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi Univer 
sitas Airlangga dan beberapa bacaan yang ber- 
sifat teoritis maka dengan penulisan skripsi
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ini penulis berharap dapat menerapkannya de
ngan realita dan praktika yang dihadapi oleh 
suatu perusahaan.

Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah di dalam mendapatkan gambaran 
tentang masalah yang dibahas dalam skripsi ini, maka 
disusunlah suatu sistematika sebagai berikut :

Bab I* Pendahuluan
Bab ini berisi penjelasan tentang pandangan 
umum, penjelasan judul, alasan peraillhan ju
dul, tujuari penyusunan akripsi, sistematika 
skripsi, metodologi yang dipakai untuk penyu
sunan skripsi ini yang meliputi : permasalah- 
an, hlpoteda kerja, scope analisa, prosedur 
pengumpulan dan pengolahan data.

Bab II. Landasan Teori
Bab ini berisi penjelasan secara teoritis ten 
tang hubungan kolektibilitas piutang, penjual 
an dan modal kerja, metode pencatatan piutang, 
pengaruh metode pencatatan piutang terhadap 
pihak management serta landasan teori lainnya 
yang dipergunakan penulis dalam pembahasan 
skripsi.

Bab III. Keadaan Umum Perusahaan
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Bab ini berisi keadaan umum perusahaan yang 
terdiri dari : sejarah perkembangan perusaha
an, struktur organisasi perusahaan dan job 
description, prosedur penjualan pada Perusaha 
an ” X M, proses pelunasan piutang pada Peru
sahaan 11 X ", proses produksi dan jenis-jenis 
produk yang dihasilkan, daerah penjualan Ber
ta keadaan umum lainnya yang berhubungan de
ngan perusahaan.

Bab IV. Pemecahan Masalah dan Pengujian Hipotesa
Bab ini berisi penjelasan tentang pemecahan
masalah-raasalah yang dihadapi perusahaan dan

i

dikemukakan pula mengenai pengujian hipotesa.

Bab V. Kesimpulan dan Saran
Bab ini berisi penarikan kesimpulan yang di- 
arobil dari uraian-uraian pada bab-bab terdahu 
lu serta diberikan pula saran-saran yang ber- 
guna.

6. Metodologi

6.1. Permasalahan.

Perusahaan " X 11 adalah perusahaan yang mempro- 
duksi bermacam-macam roti dan produksinya dilaksanakan 
secara massa.
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Volume penjualan yang tinggi penting bagi perusahaan 
karena perusahaan berharap dapat raeningkatkan labanya 
sehingga kontinuitas perusahaan terjamin dan mampu ber 
saing dengan perusahaan lainnya. Dengan demikian aktl- 
vitas penjualan perlu raendapat perhatian yang besar.

Agar sasaran perusahaan dapat tercapai maka di
butuhkan adanya informasi yang maroadai dan tepat waktu 
nya. Dengan metode pencatatan akuntansi yang memadai 
khususnya mengenai piutang dapat menjamin ketepatan 
dan kebenaran atas informasi yang diaajikan oleh bagi
an akuntansi,

i
Perusahaan " X " saat ini belum menerapkan meto 

de pencatatan piutang yang memadai dan belum menetap- 
kan syarat penjualan kredit yang tegas sehingga para 
pelanggan cenderung menunda perabayarannya*
Sering terjadi piutang belum terlunasi, sudah ada pe
sanan yang baru dan pesanan itu tetap dipenuhi karena 
jatuh tempo piutang dan saldo piutang pada saat terten 
tu tidak dapat diketahui dengan cepat dan tepat sehing 
ga jumlah piutang bertambah besar dan apabila diterus- 
kan maka modal kerja perusahaan yang tertanam pada pos 
piutang semakin besar pula,

6,2. Hipotesa Kerja*

Dari permasalahan dl atas maka perusahaan perlu
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menerapkan metode pencatatan piutang yang memadai yai
tu dengan metode ledgerless bookkeeping agar informasi 
mengenai piutang dapat diketahui dengan cepat dan te
pat setiap dibutuhkan. Selain itu perlu ditetapkan per 
syaratan kredit dan batas kredit/plafond kredit yang 
tegas sehingga para pelanggan mengetahul kewajibannya 
dalam membayar hutang. Dengan perbaikan di atas bagian 
penagihan akan memperoleh informasi piutang yang mema
dai mengenai jatuh tempo, saldo piutang yang sudah ada 
sehingga resiko pembayaran piutang yang tertunda dapat 
diperkecil.

i

6.3* Scope Analisa.

Agar permasalahan yang dibahas tidak menjadi 
terlalu luas dan tidak terarah, maka penulis merasa 
perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup dari 
permasalahan yang dibahas pada skripsi ini.
Ruang lingkup yang dilakukan pada skripsi ini adalah 
pembahesan mengenai metode pencatatan piutang khusus- 
nya metode ledgerless bookkeeping yang dapat menghasil 
kan berbagai informasi piutang dari setiap pelanggan, 
dimana dengan adanya informasl-informasi tersebut akan 
merupakan landasan bagi bagian penagihan dalam melaksa 
nakan kegiatannya serta pengaruhnya terhadap pihak ma
nagement.
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Pembahasan secara teoritis maupun secara prak- 
tis perlu diberikan perabatasan terutama dengan tujuan 
agar topik pembahaeart dapat lebih terarah dan mengenai 
sasaran, serta dapat lebih sesuai dengan realita yang 
ada* Walaupun menurut pembahasan secara teoritis dapat 
mengatasl masalah yang dlhadapl tetapi masih ada penga 
ruh dari luar perusahaan yang dapat mempengaruhinya, se 
hlngga dapat atau tldaknya hal tersebut diterapkan pa
da Perusahaan n X w masih diperlukan pertimbangan le
bih lanjut*

6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menerapuh 
prosedur dan teknlk pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitlan kepustakaan yaitu dengan raempela- 
jari llteratur-literatur dan karya ilmiah/ 
makalah-makalah sebagai pedoman teori yang 
berhubungan dengan skripsi Ini.

b. Penelitlan lapangan
Yaitu dengan mengadakan pengamatan dan pene- 
litian secara langsung di Perusahaan " X 
Hal ini penulis lakukan dengan mengadakan wa 
wancara baik secara lisan maupun secara ter
tulis yang berhubungan dengan skripsi ini*

M  1 L T K
p e k p u s t a k a a n  

' U N I V E R s i t a s  A I R L A N O O A '  

__ £ 0 K n B A  Y A
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c. Pengolahan dan analisa data
Setelah mengadakan pengsraatan dan penelitian 
pada Perusahaan " X " maka akan dibandingkan 
antara hasil penelitian tersebut dengan ha- 
sil penelitian kepustakaan, sehingga dapat 
diketahui kekurangan-kekurangan yang ada da
lam perusahaan tersebut, yang akan diberikan 
pemecahan untuk perbaikan dan akhirnya dapat 
diberikan saran-saran yang diperlukan.
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BAB XI 
LANDASAN TEORI

I. Hubungan Kolektibilitas Piutang. Pen.lualan dan Mo
dal Ker.la

Penjualan adalah merupakan kegiatan yang paling 
utam& dalam suatu perusahaan, oleh karena itu sejak sa 
at berdirinya perusahaan akan berharap dapat meningkat 
kan volume penjualan atas produk-produk yang dihasil - 
kannya, Dengan berkembangnya perusahaan dan semakin ke 
tatnya persaingan serta kondisi yang berubah-ubah maka 
perusahaan akan menghadapi masalah-masalah yang sema
kin koraplex dalam usaha untuk raencapai tujuannya,

Salah satu cara yang ditempuh oleh perusahaan 
untuk mencapai tujuannya adalah dengan penjualan kre
dit. Namun dengan menempuh penjualan kredit akan tim- 
bul piutang sehlnggal perusahaan akan menghadapi realko
yang berkaitan dengan kolektibilitas piutang atas ha-

i
sil produksi yang telah dijualnya.

Dislnl yang dlmaksud piutang, sebagai aklbat 
penjualan kredit adalah piutang dagang.
Sedang pengertian piutang dagang itu adalah :

Tagihan-taglhan kepada perorangan atau organisasi 
yang timbul dari penjualan barang-barang atau jasa 
secara kredit tanpa disertai dengan janji tertulis

14
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secara formil.*

Jadi untuk piutang dagang, penjual (kreditur) berhak 
menagih walaupun pembeli (debitur) tidak memberikan su 
rat janji tertulis formil yang menyatakan jumlah kewa 
Jiban debitur, maka selain hal itu juga diterangkan 
bahwa :

Istilah piutang dagang khusus digunakan untuk ta-
gihan yang timbul karena penjualan barang atau ja-
sa secara kredit dimana pembeli (debitur) tidak mem

2berikan surat janji tertulis yang formil.

Untuk itu kolektibilitas piutang perlu mendapat 
perhatian, dimana piutang merupakan salah satu kompo- 
nen modal kerja mak$ harus dijaga, agar modal kerja ti 
dak Semakin besar dananya yang tertanam pada pos piu
tang* karena dapat mengakibatkan perusahaan mengalami 
kriais keuangan yang dapat mengganggu aktivitas perusa 
haan pula. Suatu perusahaan yang mempunyai modal kerja 
yang cukup, akan mempunyai manfaat antara lain s

- Dapat memenuhi seluruh hutang-hutangnya tepat 
pada waktunya, baik itu hutang jangka pendek 
atau hutang jangka panjang.

*AL. Haryono Jusup, Dasar-dasar Akuntansi, Bagi 
an Penerbitan Akademi Akuntansi YKPN, Yogyakarta, 1982, 
halaman 7 2*

2Ibid. halaman 72.
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- Menyediakan modal kerja/tersedianya dana un
tuk raembiayai kebutuhan rutin dalam kegiatan 
operasi perusahaan dengan jumlah yang cukup.

- Tersedia dana untuk produksi tambahan yang si 
fatnya sewaktu-waktu.

- Dapat memberikan syarat penjualan kredit yang 
lunak kepada pelanggannya.

- Dapat menghasilkan produk dengan harga satuan 
yang lebih rendah karena perusahaan dapat mem 
beli bahan dalam jumlah besar serta mendapat 
nama baik di luar perusahaan yang akan membe
rikan hutang dalam bentuk persediaan*

- Dapat meminta/mengajukan pinjaman bank lebih 
mudah karena bonafiditasnya terjamin.

- Dan sebagainya.

Modal kerja mempunyai definisi atau konsep yang 
mengandung arti yang berbeda satu sama lain, agar le
bih jelas maka perlu diterangkan konsep/definisi dari 
modal kerja.

1.1. Beberapa Konsep Modal Kerja.

Ada tiga konsep atau definisi modal kerja yang 
umum dipergunakan yaitu :

1. Konsep kuantitatip.
Konsep ini menitik beratkan kepada kuantum yang
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diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan 
dalam membiayai operaainya yang bersifat rutin, 
atau menunjukkan jumlah dana (fund) yang terse- 
dia untuk tujuan operasi jangka pendek.
Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja 
adalah jumlah aktiva lancar (gross working capi 
tal).

2. Konsep kualitatip.
Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal 
kerja, dalam konsep ini pengertian modal kerja 
adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang 
jangka pendek (net working capital), yaitu jum
lah aktiva lahoar yang berasal dari pinjaman 
jangka panjang maupun dari para pemilik perusa
haan,

3. Konsep fungsionll.
Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana 
yang dimiliki dalam rangka menghasilkan penda - 
patan (laba) dari usaha pokok perusahaan.
Pada dasarnya dana-dana yang dimiliki oleh sua
tu perusahaan seluruhnya akan digunakan untuk 
menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok per 
usahaan, tetapi tidak semua dana digunakan un
tuk menghasilkan laba periode ini (current in
come) ada sebagian dana yang akan digunakan un
tuk memperoleti atau menghasilkan laba dlmasa 
yang akan datang.*

i
Dengan adanya deflnlsi modal kerja dl atas maka 

akan memperjelas maksud dari masing-masing konsep/defi 
nisi. Dl slnl yang dimaksud menjaga komposisi modal 
kerja adalah pengertian modal kerja dalam arti kualita 
tip.

Sepertl deflnlsi yang telah dikemukakan bahwa 
modal kerja kualitatip lebih menekankan pada kualitas-

*VS. Munawir, Analisa Laporan Keuangan. Penerbit 
Liberty, Yogyakarta, 1983, halaman 114* 115 dan 116.
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nya, jadi dalam hal perusahaan menjaga komposisi modal 
kerja adalah mengusahakan jumlah dana yang tersedia ti 
dak mengalami kekurangan, baik untuk membiayai operasi 
perusahaan maupun menjamin tingkat keamanan kreditur 
jangka pendek.

Agar modal kerja tetap terjamin walaupun suatu 
perusahaan menempuh penjualan secara kredit maka perlu 
adanya tindakan pengendalian piutang.
Ada tiga bidang pengendalian yang umum, yaitu :

1. Granting of Credit. Credit policies and terms of 
sale must neither discourage sales to financial 
ly sound customers nor incur serious losses be
cause of excessive bad debts.

2. Making Collections. Once credit is 'granted, 
every effort must be made to secure payment in 
accordance with the terms of sale and within a 
reasonable time.

3. Installation and Maintenance of Proper Internal 
Control. Everi though credit and collection pro
cedures are well administered or properly effec 
ted, this does not assure control of receiva - 
bles. It doee not guarantee, or even make rea
sonably certain, that all shipments are invoic
ed, or properly invoiced, to customers and that 
the payment finds its way into the company's 
bank account. An adequate system of internal 
control must be in operation.4

Dari ketiga bidang pengendalian piutang yang di 
kemukakan di atas maka semakin dirasakan bahwa setiap

^James D. Wilson and John B, Campbell, Control- 
lership. The Work of The Managerial Accountant. Third 
Edition, John Wiley & Sons, New York, 1981, hal. 488 & 4-89*
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perusahaan perlu mengadakan ketiga bidang pengendalian 

piutang tersebut, Disini dijelaskan bahwa pemberian 

kredit kepada para pelanggan memang perlu karena de

ngan berkembangnya perusahaan, persainganpun semakin 

kuat, jadi salah satu usaha untuk bersaing dengan per

usahaan yang lain adalah penjualan kredit. Namun penju 

alan kredit tersebut jangan sampai membawa kerugian/ 

memberatkan perusahaan, jadi setelah kredit diberikan 
kepada pelanggan maka kegiatan penagihan harus digalak 

kan, Selain itu juga perlu dipilih orang-orang yang 

bertugas dalam bidang tersebut, hal ini untuk menghin- 

dari adanya penggelapan penerimaan uang atau bentuk- 

bentu.k persekongkolan yang lain. Dengan pengendalian 

piutang tersebut makk modal kerja perusahaan akan sema 

kin tinggi tingkat likuiditasnya.

Memang dengan modal kerja yang cukup akan mem- 

bantu kelancaran opefasi perusahaan tetapi untuk menen 

tukan modal kerja yang cukup bagi suatu perusahaan sa
ngat sulit, karena hal ini relatif. Untuk menentukan 

modal kerja yang cukup tergantung kepribadian/penilai- 

an masing-masing orang yang akan melakukannya.

Selain itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seper 

ti sifat atau type dari perusahaan, waktu yang dibutuh 

kan dalam memproduksi, harga satuan dari produk yang 
dihasilkannya, syarat pembelian, syarat penjualan,
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tingkat perputaran persediaan, tingkat perputaran piu
tang, volume penjualan yang dapat dicapai dan sebagai- 
nya,

Sedang perusahaan dalam usahanya untuk menjaga 
komposisi modal kerja akan aelalu berusaha untuk dapat 
meningkatkan aktiva lancarnya, Namun kenaikkan aktiva 
lancar Ini juga harus diimbangi dengan perubahan pada 
pos tidak lancar. Salah satu usaha untuk meningkatkan 
aktiva lancarnya adalah dengan mempercepat siklus piu
tang.

i

1.2. Beberapa Kejadian yang Perlu Dianalisa.

Suatu perusahaan di dalam usahanya untuk menja
ga komposisi modal kerja maka akan memperhatikan jup- 
lah dana yang tertartam pada pos piutang dan cara-cara 
yang dapat membantu untuk mempercepat siklus piutang. 
Namun di dalam usaha tersebut suatu perusahaan tidak 
lepas dari berbagai kejadian yang perlu dianalisa. 
Adapun kejadian-kejadian yang harus dianalisa untuk 
mempercepat proses pelunasan piutang dapat dikemukakan 
antara lain :

1. Processing the customer order from receipt in 
the mailroom or order department to the sales 
department.

2. Order processing steps in the sales department 
separation of stock orders from custom orders, 
etc.
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3. Steps in credit approval-segregation of orders 
to be expedited, separation of orders for cer
tain known creditworthy customers.

4. Procedure in processing orders from credit de
partment to shipping department.

5. Shipping department procedures.
6. Movement of documents from shipping to invoic

ing department.
7. Invoice preparation and mailing.
8. Means of expediting invoice p a y m e n t.5

Dengan menganalisa kejadian-kejadian tersebut 
maka siklus pelunasan/pembayaran piutang akan dapat di 
percepat sehingga modal kerja perusahaan akan terjamin 
pula. Pengertian pengendalian piutang yang lebih menda 
lam akan diterangkan pada sub bab berikutnya.

2. Metode Pencatatan Piutang dan Pengaruhnya Terhadap 
Flhak Management

i
2.1, Metode Pencatatan Piutang.

Apabila suatu perusahaan mengadakan penjualan 
secara kredit maka kolektibilitas piutang merupakan ma 
salah yang penting, namun perusahaan harus menetapkan 
cara yang balk agar perusahaan tetap dapat memelihara 
hubungan baik dengan para pelanggan, sedang tujuan la
in adalah menarik dana supaya aktivitas perusahaan ti
dak terganggu.

^Ibld. halaman 4 9 2.
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Perusahaan harus dapat memilih metode yang dapat mem- 
percepat siklus piutang, dimana dalam menerapkannya 
perlu dipertimbangkan struktur organisasi dalam bagian 
akuntansi, jumlah transaksi penjualan kredit yang ter- 
jadi, jumlah personil dari perusahaan, serta biaya 
yang harus dikeluarkan sehubungan dengan penerapan me
tode tersebut,

Masalah kolektibilitas piutang ini dapat di- 
atasi dengan penerapan metode pencatatan piutang yang 
terdiri dari s

1. Pen and Ink Method,
2. Posting charge sales direct to accounts or sta

tements.
3* Ledgerless bookkeeping.^
Walaupun ketiga metode ini cukup baik tetapi pe- 

nulis hanya membahas mengenai metode ledgerless book
keeping saja, sedang metode yang lain penulis tidak 
membahas.

Dengan dlterapkannya metode ini akan memberikan 
beberapa manfaat, antara lain :

a. Dapat memperlihatkan keadaan piutang dari ma 
slng-maslng pelanggan/debitur dengan lebih

Cecil Gillespie, Accounting Systems. Procedures 
and Methods. Third Edition, Prentice Hall of India Pri 
vate Limited, New Delhi, 1981, halaman 295.
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jelas yang termasuk jatuh tempo, saldo piu- 
tan^ dan aebagainya.

b. Men;jhemat waktu karena tidak menyelenggara- 
kan posting ke buku pembantu.

c. Tidak memerlukan petugas yang khusus untuk 
memposting, walaupun jumlah transaksi besar, 
tetapi sangat mudah untuk dilakaanakan.

d. Dapat diketahui piutang masing-masing pelang 
gan/debitur setiap saat dibutuhkan.

Dengan adanya manfaat di atas maka metode led- 
gerless bookkeeping perlu diterapkan. Agar lebih jelas 
metode ledgerless bookkeeping dapat dilihat di bawah 
ini s

Pencatatan piutang dengan menggunakan metode tanpa 
buku pembantu dilakukan dengan menyimpan faktur 
penjualan sesuai dengan nama langganan. Dalam meto 
de ini tidak digunakan buku pembantu piutang se
hingga tidak ada pekerjaan posting ke buku pemban
tu. Simpanan faktur berfungsi sebagai buku pemban
tu piutang. Apabila terjadi pelunasan piutang, ada 
2 cara yang dapat digunakan sebagai berikut :
1) Apabila pelunasan itu tidak sejumlah fakturnya, 

maka bukti penerimaan uang disimpan bersama de
ngan faktur-faktur yang baru dibayar sebagian. 
Jumlah yang sudah dilunasi dituliskan dalam fak 
tur dan dituliskan ealdo akhirnya.

2) Apabilu jumlah dalam faktur sudah dibayar semua, 
faktur tadi diambil dan dicap lunas, kemudian 
dipindihkan ke tempat faktur-faktur yang sudah 
dilunat'i.7

7'Zaki Baridwan, Sistem Akuntansi. PenyusunanPro 
sedur dan Metode. Edisi ke 2, Bagian Penerbitan Akade- 
demi Akuntansi YKPN, Yogyakarta, 1981, hal. 91 & 92.

i
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Dalam penerapan metode pencatatan piutang led
gerless bookkeeping ini terdapat beberapa prosedur 
(yang dapat dilihat pada Gambar 1, halaman 25) sebagai 
berikut :

1) Receive the invoices in serial number order, from 
the Billing Department.

2) Sort the invoices alphabetically and file in the 
accounts receivable file. Enter the serial num
ber (first number and last number in the batch) 
and the total dollar amount in the accounts re
ceivable control.

3) When remittances are received, sort the remit - 
tance statements, or envelopes (with amounts 
written on them) or other evidence of the remit 
tance, alphabetically and pull from file the 1q 
voices covered by the remittances. Stamp the in 
voices "paid” and the date. Run tape of thepafd 
invoices (called the cash receipts tape) showing 
invoice numbers and amounts. Run tape of remit
tance statements or envelopes and compare total 
with of invoice tape. Pile the remittance sta
tements or envelopes .by. date cash is received. 
Pile the invoices by date cash received (as il
lustrated) or alphabetically. (Note the reason 
for filling the remittance statements or enve
lopes by date cash is received : If a customer 
complains that he was not given credit for the 
check he sent.on, say, January 10, the accounts 
receivable clerk looks at the remittance file to 
see whether the amount was received, and then - 
compares the remittances received that day with 
the invoices pulled, to determine whether the 
proper invoices were pulled).

3a) When a check is in partial payment of an i n 
voice, stamp the invoice "Partial Payment" and 
the date. Enter the amount of the payment and 
the unpaid balance on the invoice.
Write a dummy invoice showing the same informa
tion (including the entry for the partial pay
ment) and file it in the paid invoice file.

4) Prepare deposit slip from the checks.
The total of the deposit slip must agree . with 
the total of the cash receipts tape.
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Enter the total of the day’s receipts in the 
Accounts Receivable Control,®

Prosedur di atas dapat diterjemahkan sebagai berikut :

1) Faktur-faktur diterima dari bagian billing urut 
nomor.

2) Faktur-faktur dipisah-pisahkan sesuai naraa lang 
ganan dan disimpan dalam map faktur-faktur yang 
belum dibayar. Nomor faktur pertama dan terakhir 
dari kumpulan faktur dan jumlahnya dicatat da
lam rekening kontrol piutang.

3) Pada waktu diterima pelunasan, pisah-pisahkan - 
pemberitahuan tentang pelunasan (remittance ad
vice) atau amplopnya atau bukti-bukti lainnya 
menurut abjad dan kemudian mengambil faktur yang 
sesuai dari mapnya. Faktur diberi cap lunas dan 
diberi tanggal. Membuat daftar faktur yang diba 
yar (pita penerimaan kas) yang berisi nomor fak 
tur dan jumlahnya. Membuat daftar penerimaan da 
ri remittance advice atau amplop dan bandingkan 
jumlahnya dengan pita penerimaan kas.
Simpan remittance advice atau amplop urut tang
gal penerimaannya. Simpan faktur urut tanggal 
penerimaannya atau urut abjad,
Apabila pelunasan yang diterima itu tidak sebe- 
sar jumlah dalam faktur, maka fakturnya dicap 
"Dibayar Sebagian" dan tanggal pembayaran. 
Menuliskan jumlah pelunasan dan saldonya dalam 
faktur. Membuat faktur tiruan yang berisi data 
yang sama dengan faktur aslinya, kemudian me- 
nyimpan faktur tiruan tersebut dalam map faktur 
yang sudah dibayar.

4) Membuat bukti setor (deposit slip) dari cek. 
Jumlah dalam bukti setor harus cocok dengan pi
ta penerimaan kas, Mencatat Jumlah penerimaan 
ke rekening piutang kontrol.“

Pada setiap akhir bulan faktur-faktur yang be
lum dibayar tersebut dijumlahkan dan jumlahnya harus

Q
Cecil Gillespie, op cit. halaman 301 dan 303*
q7Zaki Baridwan, op cit. halaman 92.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERUBAHAN DARI MANUAL ACCOUNTING ... TJAHYADI GONDOWARDOJO



27

cocok dengan saldo dalam rekening piutang kontrol, bila 
tidak cocok maka dilakukan langkah-langkah sebagai be- 
rikut t

1. Count the number of items on the trial balance 
tape and count the number of invoices in the ac 
counts receivable file. They shauld agree* ~

2. Determine whether the file is greater than the 
control account, and if so by what amount.
Look for "Paid" invoice was put in the open file 
by mistake,

3. If the accounts receivable file is less than the 
control account, an unpaid invoice may have been 
removed from the open file. It may have been 
put in the paid file in error, or it may be on 
someone's desk. (This shouldn't happen, but it 
can). Look in the paid invoice file for an un
paid invoice of that amount. This step may dis
close that a particylar invoice has been moved 
from the accounts receivable file to the paid 
invoice file. If it does not (and if the ac
counts receivable file is short, as here as
sumed) proceed with the next step.

4. Determine that the credits to the accounts re
ceivable control are actually the totals of the 
paid invoices pulled for given day. Check out 
the days. It can usually be assumed that the de 
bits to the control are correct if they agree 
with the credits provided by the sales distribu 
tion, but it may be necessarry to check out 
daily credits to the Accounts Receivable Con
trol*

5. Check the serial numbers on the cash receipts 
tapes against the serial numbers put into the 
accounts receivable file. (The latter list is a 
straight sequence list). The open numbers on 
the latter list are the invoices which should 
be in the accounts receivable file.
Check the invoices in the file to determine whe 
ther they are in file.

6. When the missing number is located- look up the 
invoice in the serial number file*

^Cecil Gillespie, op cit, hal. 303 dan 304.
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Langkah-langkah untuk mencari sebab-sebab keti- 
dak cocokkan antara jumlah faktur yang belum dibayar 
dengan saldo dalam rekening piutang kontrol dapat di- 
terjemahkan sebagai berikut :

1. Hitung Jumlah elemen dalam daftar saldo dan hl- 
tung lembar faktur dalam aimpanan, keduanya ha- 
rus cocok.

2. Tentukan apakah simpanan faktur lebih besar da- 
ri rekening piutang kontrol, bila ya, juralahnya 
berapa. Lihat aimpanan faktur yang belum diba
yar untuk faktur aejumlah seliaih itu,
Ada kemungkinan audah dibayar tetapi belum di- 
pindahkan ke simpanan faktur yang audah dibayar.

3. Apabila simpanan faktur yang belum dibayar le
bih kecil dari rekening kontrolnya, mungkin ada 
faktur yang belum dibayar tetapi keliru dipin- 
dahkan ke simpanan faktur yang audah dibayar, 
Periksa simpanan faktur yang sudah dibayar un
tuk faktur sejumlah selisih itu, Apabila tidak 
terjadi kesalahan, lakukan langkah berikut ini*

4. Tentukan apakah kredit dalam rekening kontrol 
piutang itu benar sebesar jumlah faktur yang di 
lunaai hari itu, Periksa juga tanggalnya. 
Biasanya debit ke rekening piutang kontrol itu 
audah betul jika sesuai dengan diatribusi penju 
alannya, tetapi jumlah kredit dalam rekening 
piutang kontrol perlu dicek setiap hari.

5- Periksa nomor urut dalam pita penerimaan kaa, 
cocokkan dengan nomor urut yang disimpan dalam 
simpanan faktur yang belum dibayar. Nomor yang 
kosong dari nomor urut simpanan faktur adalah 
nomor faktur yang belura dibayar.
Carilah faktur itu dalam simpanannya,

6, Apabila nomor faktur yang hilang sudah diketa- 
hui, periksalah simpanan faktur yang sudah di
bayar. H

Zaki Baridwan* op cit. hal. 92 dan 94*11
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2.2. Pengaruh Metode Pencatatan Piutang Terhadap Pihak 
Management*

Telah disebutkan sebelumnya bahwa dengan dite- 
rapkannya metode pencatatan piutsng yakni ledgerless 
bookkeeping dapat membawa beberapa keuntungan bagi per 
usahaan, salah satu keuntungan itu adalah berupa infor 
masi-informasi mengenai keadaan piutang.
Informasi tersebut menunjang terhindarnya kemacetan 
piutang, serta berpengaruh pada kegiatan management da 
lam perencanaan dan pengambilan keputusan.

2.2.1. Pengertian Mengenai Data dan Informasi Serta Hu
bungannya.

i
Pada saat ini istilah data dan informasi sering 

kali digunakan secara bergantian, ada yang memberi is
tilah data padahal informasi, sebaliknya ada yang mem
beri istilah informasi padahal data, walaupun sebenar- 
nya antara data dan .informasi terdapat perbedaan yang 
besar.

Agar pengertian data dan informasi menjadi le- 
bih jelas maka perlu dikemukakan beberapa definisi di 
bawah ini :

Data dapat dianggap bahwa terdiri dari sekumpulan 
karakter yang diterima sebagai input terhadap eua- 
tu sistem informasi dan disimpan serta diolah. 
Informasi diartikan sebagai output pengolahan data 
yang diorganisir dan berguna bagi orang yang mene-

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERUBAHAN DARI MANUAL ACCOUNTING ... TJAHYADI GONDOWARDOJO



30

Information is data that has been processed into a 
form that is meaningful to the recipient and is of 
real or perceived value in current or prospective 
actions or decisions.
.... data items are the raw material processed to 
provide information. Information has value within 
a specific decision making context; it also has va 
lue within the context of future decisions and ac
tions. ̂3

D,ari definisi-definisi yang telah dikemukakan 
maka dapat disimpulkan bahwa hubungan data dan informa 
si adalah seperti hubungan bahan mentah dan barang ja- 
di pada perusahaan industri, sehingga memerlukan suatu 
proses. Namun demikian tidak semua data akan diproses 
untuk menghasilkan Informasi, data yang ada akan diten 
tukan data mana yang akan disimpan dan data mana yang 
akan diproses untuk menghasilkan informasi.
Agar leblh jelas dapat dilihat pada gambar 2 di hala- 
man 31.

rimanya.12

12Barry E. Cushing, Sistem Informasi Akuntansi 
dan Organises! Perusahaan. Ter.iemahan Ruchyat Kosasih, 
Edisi Ke 3, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1983# hal. 11.

■^Gordon B. Davis and Margrethe H. Olson, Mana
gement Information Systems Conceptual Foundations. 
Structure, and Development, second Edition, McG-raw 
Hill, Inc*, Singapore, 1985* halaman 200 dan 202,

M  t ! . l K  
Pii-i x  A X A A N  

' U W I V h R a n A b  A 1 R L A N G O A *  
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TRANSFORMATION OF DATA INTO INFORMATION 
IN AN INFORMATION SYSTEM

GAMBAR 2

Sumber : Gordon B* Davis and Margrethe H. Olson, Mana
gement Information Systems Conceptual Founda
tion, Structure, and Development. Second Edi
tion, McGraw Hill, inc., Singapore, 1985# ha- 
laman 200.

Gambar 2 menunjukkan bahwa data adalah kumpulan 
fakta dalam bentuk mentah dan belum tersaji dalam ben- 
tuk yang dapat dimengerti. Agar mengandung arti terten 
tu maka data harus diprosee terlebih dahulu.
Jadi tujuan utama mengumpulkan dan memproses data ada
lah untuk raenghasilkan informasi dimana dengan informs 
si akan menambah kejelasan atau mengurangi ketidak ta- 
huan.
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DATA YANG DIPROSES DAPAT MENJADI INFORMASI 
ATAU TETAP DATA

GAMBAR 3

Tahap Manajemen

t
Rangkuman Data

Informasi + Aturan
Keputusan ■ Kepu- 
tusan oleh Manaje
men

Tahap Operasi
Informasi + Aturan
Keputusan « Kepu
tusan oleh Persona 
lia Operasi

Suntber : Onong U. Effendi, Si3tem Informasi dalam Mana 
Jemen, Penerbit Alumni, Bandung, 1984* hala- 
man 62,

Gambar 3 menunjukkan bahwa data yang diproses 
dapat menjadi informasi atau tetap data. Jika menjadi 
informasi ini berarti bahwa data tersebut diperlukan 
untuk sesuatu kegiatan, biasanya untuk pengambilan ke
putusan. Bila data itu tetap data, maka data akan di- 
simpan di tempat penyimpanan, Data yang dikumpulkan 
bersama-sama dengan data yang disimpan terlebih dahulu 
pada suatu ketika akan dikeluarkan karena dibutuhkan, 
'maka setelah diproses data menjadi informasi.
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Jelas bahwa data itu penting bagi kehidupan ma- 
nuala karena data merupakan proses hasil pengamatan 
atau observasi yang kemudian menjadi pengetahuan.
Data bisa amat sederhana, misalnya jumlah mahasiswa da 
lam suatu kelompok, tetapi dapat juga sangat rumit, mi 
aalnya jarak antara bumi dan bulan. Bahwa data itu pen 
ting bagi pihak manajemen itu juga jelas, sebab data 
dipergunakan untuk berbagai keperluan yaitu untuk :

- Pengetahuan (knowledge).
- Perkiraan (estimation).
- Pertimbangan (judgment).
- Keputusan (decision).

Hal-hal tersebut merupakan aspek-aspek penting 
dalam manajemen, terutama pengambilan keputusan yang 
banyak dilakukan oleh para manajer, harus didukung 
oleh data-data yang lengkap, benar dan seksama yang ke 
mudian diolah menjadi informasi-informasi yang berguna 
sebagai pedoman bagi pihak manajemen untuk pengambilan 
keputusan*

i

2,2,2. Timbulnya Informasi,

Sebelumnya telah disebutkan bahwa Informasi itu 
timbul dari pengolahan data* Pengolahan data dapat di- 
sirnpulkan sebagai siklus yang mempunyai lima tahap
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(gambar 4 pada halaman 38) yaitu :

- Pengumpulan
- Penghalusan
- Pengolahan
- Pemeliharaan
- Pengeluaran output (hasil)*

Tahap pertama yaitu pengumpulan data, yang raeli 
puti kegiatan observasi dan pencatatan; Observasi ada- 
lah memeriksa data yang telah slap diolah untuk raenen- 
tukan kebenaran data serta menentukan perlu tidaknya 
suatu data untuk diolah, dimana untuk melakukan obser
vasi (penyelidikan) tersebut dapat digunakan tenaga ma 
nusia dan kadang-k^dang dapat juga dipakai mesin. 
Pencatatan adalah kegiatan untuk mencatat data dalam 
bentuk dokumen sumber yang tertulis, walaupun ada juga 
data yang dicatat cUlam bentuk yang tidak tertulis te- 
tapi dapat dibaca oleh mesin,

Tahap kedua yaitu penghalusan data, yang meli- 
puti kegiatan pengklasifikasian, verifikasi dan penyor 
tiran. Pengklasifilcasian adalah kegiatan yang menyang- 
kut penetapan kode identifikasi (nomor perkiraan/reke- 
ning, nomor bagian/departemen dan lain-lain) pada ca- 
tatan data yang didasarkan pada siatem penggolongan 
yang telah ditetapkan sebelumnya seperti daftar perki- 
raan atau rekening stelsel.
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Verifikasi adalah kegiatan yang menyangkut berbagai 
prosedur untuk mengeoek ketelitian data sebelum dima- 
sukkan untuk pengolahan. Penyortiran adalah kegiatan 
untuk menylapkan suatu batch catatan input ke dalam 
urutan berdasarkan nomor urut atau alphabetie (menurut 
abjad) sesuai dengan cara yang dikehendgiki,
Dengan perkataan lain penyortiran adalah menyusun atau 
men£atur data menurut urutan yang diinginkan atau se- 
auai dengan sifat umum data tersebut.

Tahap ketiga yaitu pengolahan data, yang meli- 
puti penghitungan atau pengkalkulaaian, pengikhtisaran, 
penyaringan dan pencarian. Penghitungan atau pengkalku 
laaian adalah kegiatan yang terdiri dari operasi mate- 
matik, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 
pembagian sehingga |dapat diperoleh manfaat yang lebih 
besar data tersebut yaitu berupa angka-angka. 
Pengikhtisaran adalah merupakan aktivitas pengolahan - 
yang sangat penting yang menyangkut penggunaan data ae 
dikit demi sedikit ke dalam jumlah-jumlah yang diken - 
hendaki atau peringkasan/pemadatan data. Dengan perka
taan lain pengikhtisaran adalah membuat ikhtisar dari 
data sehingga dapat diperoleh hal-hal pokok dan pen
ting, yang umumnya meliputi pembuatan laporan tertulis, 
baik dengan tangan ataupun diketik. Penyaringan adalah 
meneliti data tambahan dari pengolahan berikutnya*
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Pencarian adalah kegiatan mengambil data dari tempat 
penyimpanan untuk dipakai dalam pengolahan atau untuk 
tujuan output.

Tahap ke empat yaitu pemeliharaan data, yang me 
liputi kegiatan penyimpanan, pemberian indeka dan per- 
lindungan atau proteksi/pengamanan. Penyimpanan adalah 
meliputi kegiatan penyimpanan data untuk referensi 
atau untuk penggunaan dikemudian hari. Data yang telah 
diproaes ini dapat disimpan sementara atau dalam jang- 
ka waktu panjang dan data yang disimpan ini harus ter- 
letak sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh kembali 
dengan segera bila pada suatu ketika dibutuhkan. 
Pemberian indeks adalah aktivitas pemeliharaan data - 
yang menyangkut pembuatan katalog informasi referensi 
yang berhubungan dengan data yang disimpan (seperti da 
lam 3uatu katalog kartu perpustakaan) agar supaya da
pat membantu pencarian hal spesifik pada data bila ada 
permintaan. Perlindungan atau proteksi/pengamanan ada
lah kegiatan yang meliputi berbagai prosedur dan tek- 
nik untuk mencegah kerusakan, kehilangan ataupun pema- 
kaian yang tidak mendapat persetujuan pejabat yang ber 
wenang, Kegiatan ini semua dilakukan agar keamanan da
ta yang disimpan terjamin,

Tahap ke lima yang merupakan tahap yang ter- 
akhir yaitu pengeluaran output (hasil), yang meliputi
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pembuatan laporan yang merupakan penyajian formal dan 
distribusi data/informasi yang diolah, lazimnya dalam 
bentuk ringkasan/ikhtisar. Dalam pengertian penyiapan 
dokuinen output seperti cheque, faktur dan surat pesan- 
an (order) pembelian sering dipakai istilah pengedaran. 
Dokumen-dokumen tersebut dapat dikembalikan pada sis- 
tem informasi untuk digunakan dalam aktivitas pengolah 
an d?ta yang lain atau dapat diberikan kepada pemakai 
ekstern. Dengan perkataan lain pada tahap ini, data 
akan berubah menjadi informasi yang siap disajikan ke
pada pihak yang membutuhkan setelah melalui empat ta
hap sebelumnya. Pada tahap ini meliputi kegiatan komu- 
nikasi dan analisa. Komunikasi adalah penerusan infor
masi melalui berbagai cara sehingga informasi sampai 
pada pemakai terakhir. Cara yang digunakan tergantung

]

dari sistem informal! perusahaan tersebut, informasi 
ini dapat disampaikan kepada pihak luar atau hanya di
pakai oleh pihak-pihak di dalam perusahaan itu sendiri* 
Analisa adalah memberi ulasan mengenai informasi terse 
but, sehingga para pemakai atau penerima informasi 
akan lebih mudah memahami apa yang terkandung dalam 
informasi yang disajikan.
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gambar 4

SIKLUS PENGOLAHAN DATA

Sumber : Barry E. Cushing, Sistem Informasi Akuntanal 
dan Organlsasl Peruaahaan. Terjemahan Ruchyat 
Koaasih, Ediai Ke 3» Panerbit Erlangga, Jakar 
ta, 1983, halaman 12.

Informasi-informasi yang dihasilkan dari peng
olahan data, sangat penting bagi pihak manajemen, oleh 
karena itu hentiaknya memenuhi syarat-syarat sebagai be 
rikut !

- Relevan; berhubungan dengan masalah yang di- 
hadapl.

- Tepatj waktu; dapat diaajikan pada eaat dibu- 
tuhkaft.

- Dapat dipercaya; mencerminkan kebenaran.
- Mudah dimengerti; disajikan secara aederhana.
- Jelas; artinya tidak menimbulkan salah arti 

bagi pihak yang memakalnya.
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Apabila informasi telah memanuhi syarat-syarafc 
yang telah disebutkan di atas maka informasi-informasi 
tersebut akan bermanfaat bagi pihak manajemen dalam me 
laksanakan kegiatannya, terutama dalam perencanaan 
pengendalian dan pengambilan keputusan.

2,2,3* Pengertlan dan Anallsa Sistem Informaai Manaje
men*

Sejak suatu perusahaan berdiri, perusahaan ter
sebut sudah membutuhkan informasi, informasi akan ber- 
pengaruh pada kegiatan sehari-hari dalam perusahaan* 
informasi akan membantu di dalam perencanaan dan peng
ambilan keputusan. Oleh karena informasi sangat pen- 
ting maka hendaknya setiap perusahaan memiliki sistem 
informasi.

Sistem informasi yang dapat menghasilkan infor
masi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen 
tersebut disebut sistem informasi manajemen.
Agar pengertian eisfcem informasi manajemen ini lebih 
jelas, maka akan dikjemukakan beberapa definisi yaitu :

Sebagai suatu kUmpulan manusia dan sumber modal di 
dalam suatu organises! yang bertanggung jawab un- 
tuk pengumpulan dan pengolahan data untuk mengha
silkan informasi yang berguna bagi setiap tingkat 
manajemen dalam perencanaan dan pengendalian akti-
vitas-aktivltas o r g a n i s a s i . 1 4

■^Barry E, Cushing, op cit, hal. 10 dan 11.

M 1 L I K
P E R P U S T A K A A N  

" UNlVHK i l  f AS A I R L A N G G A '  

S U R A B A Y A
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A management information system is a system for col
lecting, storing (in some situation), manipulating,
and reporting as required the information needed

I Sfor making programmed management decision. J

Management information system is an integrated, 
user machine system for providing information to 
support operations, management, and decisionmaking 
function in an organization.*^

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpul- 
kan bahwa sistem infprmasi manajemen adalah suatu sis- 
tem informasi yang b'ertugas untuk menghasilkan informa 
si-informasi bagi semua tingkat manajemen dalam suatu 
orgariisasi, dengan tujuan untuk menunjang pengambilan 
keputusan baik di dalam perencanaan raaupun pengendali- 
an. |

Sistem informasi untuk manajemen dalam pentahap 
annya dapat digambarkan dalam bentuk piramida seperti 
terlihat pada Gambar 5# halaman 41.

^Cecil Gillespie, op cit. hal. 614*
^Gordon B. Davis and Margrethe H. Olson, op cit 

halaman 6.
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GAMBAR 5
PENTAHAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Sumber ! Gordon B. Davis and Margrethe H. Olson, Mana
gement Information Systems Conceptual Founda
tions .^Structure. and Development. Second Edi 
tion, McGraw Hill' Singapore, 1985, h*2, 7.
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Dari gambar di atas menunjukkan bahwa lapisan - 
dasar terdiri dari informasi untuk pengolahan transak- 
si, lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber in
formasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari, 
lapisan ketiga terdiri dari sumber daya sistem informa 
si untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan 
keputusan untuk pengendalian manajemen dan lapisan pun 
cak terdiri dari sumber informasi untuk mendukung pe
rencanaan dan perumusan kebijakan manajemen oleh ting- 
kat puncak manajemen. Di sini jelas bahwa makin tinggi 
tingkat/level manajemen maka informasi yang dibutuhkan 
makin bersifat global dan frekuensi laporanpun makin 
sedikit.

Tujuan utama sistem informasi manajemen yaitu 
membantu proses manajemen suatu organisasi.
Istilah manajemen ini meliputi semua tingkat manajemen 
dalam perusahaan mulai manajemen tertinggi yang ber- 
tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan suatu 
organisflsi/perusahaan dan juga manajemen operasi yang 
bertanggung jawab atas operasi sehari-hari dari suatu 
bagian/departemen tertentu.

Fungsi utama manajemen adalah perencanaan dan 
pengendalian. Perencanaan meliputi aktivitas-aktivltas 
seperti penentuan tujuan, penetapan kebijaksanaan, pe- 
milihan manajemen bawahan, penentuan pengeluaran modal
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dan pembuatan keputusan mengenai produk dan promosinya. 
Pengendalian raenyangkut implementasi/pelaksanaan kebi- 
jaksanaan, evaluasi pelaksanaan bawahan dan pengambil- 
an tindakan koreksi pelakaanaan yang berada di bawah 
standard/norma* Informasi yang berbagai jenis dibutuh- 
kan dalam pelaksanaan semua fungsi tersebut.

Sistem Informasi Manajemen terdiri dari bebera- 
pa sub sistem, salah satu diantaranya yang paling erat 
adalah sistem informasi akuntansi, yaitu sub sistem 
yang mempunyai pengaruh besar dalam organisasi perusa- 
haan. Sistem informasi akuntansi memiliki semua karak- 
teristik Sistem Informasi Manajemen. Keduanya memanfa- 
atkan jenis sumber-sumber yang sama dan mempunyai si- 
klus pengolahan data yang menghasilkan informasi untuk 
perencanaan dan pengendalian manajemen.
Perbedaan yang beSar terletak pada ruang lingkup
{scope)nya, Sistem Informasi Manajemen meliputi semua 
data yang masuk organisasi, semua aktivitas pengolahan 
di dalam organisasi dan semua informasi yang diperguna 
kan oleh orang-orang dalam organisasi. Sedang sistem 
informasi akuntansi hanya mencakup jenis data dan in
formasi tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem 
informasi akuntansi adalah suatu sub sistem dari sis
tem informasi manajemen di dalam suatu organisasi.

Sebelumnya telah diterangkan bahwa sistem infor
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masi manajemen terdiri dari beberapa sub sistem dan 
menghasilkan informasi bagi semua tingkat manajemen, 
Informasi yang dihaailkan ini hendaknya merupakan in
formasi yang tepat baik materi maupun saat penyajian- 
nya, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi pi
hak manajemen di dalam pengambilan keputusan.
Pada hakekatnya pengambilan keputusan adalah suatu tek 
nik pemecahan masalah dan agar pemecahan masalah terse 
but mendapatkan hasil yang diharapkan maka perlu meng- 
gunakan teknik pemecahan masalah yang didasarkan pada 
informaai-informasi yang dihasilkan oleh sistem infor
masi tersebut,

3. Pengendalian Intern
]

Bagi perusahaan kecil, pihak manajemen masih mu 
dah untuk mengadakan pengawasan, namun semakin perusa
haan berkembang pihak manajemen semakin sulit untuk 
mengadakan pengawasan terhadap semua aktivitas yang di 
lakukan dalam perusahaan, sehingga manajemen harus men 
ciptakan perangkat pengamanan yang berupa pengendalian 
intern. Agar pengertian pengendalian intern lebih je- 
las maka perlu dikemukakan definisinya yaitu ;

Internal control comprises the plan of organiza
tion and all of the coordinate methods and measures 
adopted within a business to safeguard its the ac
curacy and reliability of its accounting data, pro 
mote operational efficiency and encourage adherence
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to prescribed managerial policies.

Sistem internal kontrol meliputi rencana organisa
si serta semua metode dan ketentuan-ketentuan yang 
terkoordinir yang dianut dalam perusahaan untuk me 
lindungi harta miliknya, memeriksa kecermatan (ac
curacy) dan seberapa jauh data accounting dapat di 
percaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendo- 
rong ditaatinya kebijaksanaan perusahaan yang te
lah digariskan.l®

Sebenarnya pengendalian intern dalam arti sem- 
pit hanyalah merupakan pengecekan penjumlahan baik 
footing maupun cross footing, sedang dalam arti luas 
juga meliputi semua aktivitas yang dilakukan manajemen 
untuk mengadakan pengawasan.

Dalam perkembangan, akhirnya definisi pengenda
lian intern dipecah menjadi dua bagian, yaitu pengenda 
lian akuntansi dan pengendalian administrative, dimana
menekankan pentingnya transaksi-transaksi dunia usaha

i

terhadap efisiensi dan efektivitas sistem pengendalian 
intern.

Kedua macam pengendalian di atas mempunyai tuju 
an yang berbeda, yang dapat dilihat di bawah ini :

- Menjaga keamanan kekayaan/harta perusahaan.

^Holmes and Burns, Auditing Standards and Pro
cedures. Ninth Edition, Toppan Company Ltd., Tokyo, 
1979* halaman 110.

18Ikatan Akuntan Indonesia, Norma Pemeriksaan 
Akuntan, PT Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hal. 22 •
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- Memerlksa kebenaran dan ketelitian data akun- 
tansi*

Sedang tujuan pengendalian administrative adalah :

- Memajukan efiaiensi dalam operas! perusahaan.
- Membantu ditaatinya kebijaksanaan pimpinan 
yang telah ditetapkan*

Pengendalian akuntansi dan pengendalian adminis 
trative tidak dapat diterapkan aecara terpisah tetapi 
kedua komponen dari pengendalian intern ini harus sa- 
ling berkaitan.

4. Kegiatan Penjualan

Penjualan adalah merupakan kegiatan yang paling 
utama dalam suatu perusahaan, oleh karena itu kegiatan 
penjualan harus!dlkelola dengan baik agar tujuan per
usahaan tercapai,

4.1* Arus Dokum^n Dalam Suatu Sistem Manual Untuk Peng 
olahan Order Penjualan.

Bagan arus dokumen dalam gambar 6 halaman 47 
mengilustrasikan satu contoh dari sistem manual untuk 
pengolahan order-order penjualan dalam suatu perusaha
an industri, Ilustrasi tersebut menunjukkan proses or
der penjualan yang dimulai dengan penerimaan order pem 
belian dari pelanggan yang dipakai untuk menyiapkan
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order* penjualan. Sesungguhnya order penjualan dapat di 
siapkan sebelum penerimaan order pembelian oleh petu- 
gas penjualan atau oleh petugaa order penjualan yang 
menerima order melalui telepon. Setelah penerimaan or
der, perusahaan akan raenyerahkan lembar duplikat order 
pembelian sebagai pengakuan kepada pelanggan.
Order penjualan pada dasarnya memuat data yang sama se 
perti faktur kecuali hal-hal seperti perkalian atau ex 
tensions (yaitu perhitungan harga kali kuantitas), pa- 
jak dan persyaratan kredit, Bila kuantitas yang dise- 
rahkan ternyata kurang dari kuantitas yang dipesan, ma 
ka unit-unit ekstra tnerupakan back-order (pesanan yang 
belum dipenuhi). Suatu notasi/catatan tanda dibuat da
lam file hasil selesai, sehingga bila persediaan ba-

i
rang telah diiai kembali, maka barang-barang akan diki

i
rimkan secara otomatls kepada pelanggan.

iOrder penjualan dibuat empat lembar, satu lem
bar order penjualan disimpan sesuai dengan nomor urut 
dalam bagian order penjualan. Tiga lembar lainnya diki 
rimkan kepada gudang hasil selesai jika kredit calon 
pembeli telah disetujui oleh bagian kredit.
Dalam gudang hasil selesai produk yang dipesan dicari 
dari persediaan yang tersedia, order penjualan berfung 
si sebagai otorisasi untuk menyerahkan barang-barang - 
ke bagian pengiriman dan dipergunakan sebagai dokumen
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sumber untuk mencatat pengiriman pada file persediaan
i

hasil selesai, Jika aesuatu barang yang dipesan merupa 
kan back-order, maka suatu catatan tanda atas hal ter- 
sebut dibuat pada Order penjualan dan satu lembar di - 
simpan oleh petugas gudang hasil selesai untuk referen 
si di kemudian hari,

Barang-barang yang dipesan disusun dan diserah- 
kan ke bagian pengiriman barang berflama-sama dengan 
dua lembar order penjualan, Untuk mengakui / raenyetujui 
pemindahan tanggung jawab atas barang-barang ini dari 
gudang hasil selesii ke bagian pengiriman, seorang pe
tugas pengiriman akan menandatangani satu lembar order 
penjualan yang menunjukkan kuantitas yang pasti yang 
harus dikirimkan. Lembar ini kemudian akan dikirimkan 
ke bagian pembuatan faktur. Lembaran yang tinggal dari 
order penjualan akan dimasukkan sebagai slip pengepak- 
an (packing slip) yang diserahkan bersama-sama dengan 
barang pada waktu dikirimkan kepada pelanggan,

Berdasarkan order penjualan yang diterima, bagi 
an pembuatan faktur akan menyiapkan faktur,
Setelah faktur disiapkan, lembar pertama dan kedua di
kirimkan kepada pelanggan, lembar ketiga dikirimkan ke 
bagian piutang yang akan dipakai untuk membukukan ta- 
gihan pada perkiraan pelanggan dan kemudian disimpan 
secara alphabetis menurut nama pelanggan.
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Faktur lembar keempat disimpan menurut nomor urut fak
tur dalam bagian pembuatan faktur.

Bagian pembuatan faktur menyusun auatu total 
batch jumlah uang yang akan ditagih pada semua faktur 
dalam satu batch/group. Setelah penyiapan batch sudah 
lengkap, bagian pembuatan faktur mempergunakan total 
batch untuk menyiapkan jurnal voucher. Setelah bagian 
buku besar menerima jumlah piutang dari bagian piutang, 
maka jumlah ini akan dibandingkan/dicocokkan dengan 
jurnal voucher.
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BAB III 
KEADAAN UMTJM PERUSAHAAN

1, Se.larah dan Perkembangan Perusahaan

Perusahaan ” X " adalah perusahaan yang mempro- 
duksi roti secara massa, telah didirikan sejak 20 Juni 
19791 di Pasuruan. Pada raulanya perusahaan tersebut mem 
punyai nama Perusahaan M Y " dan berlokasi di Surabaya 
serta kegiatan prodviksinya masih kecil-kecilan,
Maksud pendirian perusahaan ini selain adanya kemampu- 
an untuk membuat roti juga dirasakan bahwa roti memang 
sudah bukan hal yang mewah bagi masyarakat saat itu 
dan permintaan akan roti ternyata juga semakin bertam- 
bah,

Walaupun permintaan akan roti semakin meningkat 
tetapi tidak mudah bagi perusahaan untuk memperbesar 
produksinya karena lokasi yang dimiliki terbatas, tidak 
mudah untuk mendapatkan tenaga kerja. Sedang untuk mem 
perbesar lokasinya saja hal ini tidak dimungkinkan 
mengingat modal perusahaan sangat terbatas dibanding- 
kan harga lokasi di Surabaya maka pemilik perusahaan 
memilih untuk berpiridah lokasi.

Ternyata perusahaan mendapatkan lokasinya yang 
baru di Pasuruan, hal ini tentunya dengan pertimbangan 
lebih mudah mendapatkan tenaga kerja dan dapat diper-

51

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERUBAHAN DARI MANUAL ACCOUNTING ... TJAHYADI GONDOWARDOJO



52

oleh pula lokasi yang lebih luas, sehingga menunjang 
tujuan perusahaan untuk mengadakan perluasan usaha.

Dengan lokasinya yang baru ini maka perusahaan 
mengganti namanya dengan Perusahaan " X " hingga saat 
ini. Walaupun Perusahaan " X " masih sangat muda usia- 
nya tetapi berkat pengelolaan yang sungguh-sungguh ma- 
ka lokasi seluas satu hektar yang dimilikinya kemudian 
berkembang menjadi sekitar dua hektar.
Demikian pula tempat produksinya yang semula hanya da
lam satu ruangan besar sekarang telah dipisahkan untuk 
masing-masing bagian seperti : oven, bungkus dan seba- 
gainya. Hal ini bertujuan agar para pekerja dapat be- 
kerja lebih efisien karena tidak terganggu oleh teman 
sekerja maupun oleh suara mesin yang sedang berjalan.

Dalam proses produksinya Perusahaan " X 11 meng- 
gunakan mesin yang bermacem-macam, namun demikian ma
sih diterapkan juga sistem padat karya yang merupakan 
himbauan pemerintah* Pada saat ini Perusahaan 11 X " mam 
pu menyerap 960 tenaga kerja yang meliputi tenaga ker- 
ja pria dan wanita yang diambil dari daerah yang berla 
inan,

Untuk memperpertahankan dan atau meningkatkan 
volume penjualannya maka Perusahaan 11 X n selalu mem- 
perhatikan kualitas hasil produksinya yang berupa roti 
roti, terutama kebersihan mulai dari bahan baku sampai
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penyimpanan barang jadi. Demikian juga dalam meningkat 
kan pelayanan kepada pembelinya apabila ada produk 
yang ruaak maka perusahaan akan menggantinya, sehingga 
pembeli merasa puas akan jaminan kualitas dan pelayan
an yang diberikan oleh perusahaan.

2. Struktur Organises! Perusahaan dan Job Description

Struktur organisasi Perusahaan " X " ini adalah 
seperti terlihat pada gambar 7 di halaman 54 berikut 
ini, dan terdapat pula job description yang menjelas- 
kan tugas dan tanggung jawab daripada personil-perso - 
nil yang ada dalam Perusahaan 11 X ” tersebut aeauai de 
ngan jabatannya masing-masing. Disini penulia hanya 
menguraikan job description secara garis besarnya aaja 
yaitu sebagai berikut :

1. Direktur
Bei^tanggung jawab atas seluruh kegiatan yang
berhubungan dengan perusahaan.
Bertugas :
a. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan 

seluruh kegiatan perusahaan.
b. Merencanakan kegiatan yang akan dilakukan 

dan peralatan yang akan dipakai untuk men 
capai tujuan perusahaan.

c. Menefcapkan rencana anggaran belanja per-
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STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN " X "
GAMBAR 7

Direktur

Bidang
T e k n i k

_  Bidang 
Keuangan

Bidang
Akuntansl

Bidang
Pemasaran

_ Barang
Jadi

Gudang (Bi Bidang Bidang ■
dang Penyimpanan Peaanan Keamanan

Spareparts

Sumber : Perusahaan 11 X n, Pasuruan*
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usahaan1 yang paling menguntungkan serta 
kebijaksanaan penyusutan atas aktiva-akti 
va tetap perusahaan,

d. Menentukan kebijaksanaan yang berkenaan 
dengan sumber dan penggunaan dana,

e, Memberikan saran kepada bawahan-bawahan - 
nya.

2. Kepala Bagian Produksi
Bertanggung jawab kepada direktur,
Bertugas :
a. Menetapkan dan menjalankan kebljaksanaan- 

kebijaksanaan dalam bidang produksi.
b. Mengawasi tugas yang dilaksanakan oleh ba 

wahannya, aelanjutnya menilai, mengevalua 
si dan menganalisa seperlunya.

c. Mengkoordinir hubungan kerja yang harrao- 
nis antara bidang teknik, gudang dan pa- 
brik.

d. Merencanakan biaya produksi dalam garis 
besarnya.

e .  M e n e t a p k a n  j u m l a h  p r o d u k s i  y a n g  d a p a t  d i -  

h a s i l k a n .

f. Meminta persetujuan kepada direktur apabi 
la suatu saat harus mengambil keputusan 
di luar wewenangnya, misalnya membeli
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spareparts.

2.1. Bidang Teknik.
Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pro
duksi.
Bertugas :
a. Memelihara dan memperbaiki mesin-mesin 

yang dipergunakan dalam kegiatan produk 
si.

b. Meminta persetuju&n mengenai pengganti- 
an adanya kerusakan.

2.2. Bidang Pabrik.
Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pro
duksi.
Bertugas :
a. Menjaga kelancaran proses produksi per

usahaan.
b. Menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan 

yang telah ditetapkan.
c. Meyakinkan kepada kepala bagian produk

si bahwa penggunaan bahan efisien dan 
efektif.

2.3. Bidang Penyimpanan (Gudang).
Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pro
duksi.
Bertugas s
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a. MemeiHksa secara fisik barang - barang 
yang dibeli, baik kualitas dan kuanti - 
tasnya, kemudian menyimpannya.

b. Menghindari kehilangan dan kerusakan 
atas barang-barang yang berada di bawah 
pengawasannya.

c. Mengawasi pengeluaran bahan baku, barang 
jadi dan spareparts.

d* Menglrimkan barang-barang sesuai dengan 
jumlah dan jenis yang dipesan oleh pe
langgan.

3. Kepala Bagian Keuangan,
Bertanggung jawab kepada Direktur.
Bertugas :
a. Melaksanakan kegiatannya sesuai dengan 

rencana kerja yang telah ditetapkan oleh 
Direktur*

b. Menganalisa masalah-masalah yang ada hu- 
hubungannya dengan keuangan.

o. Mengarahkan dan merencanakan pemanfaatan 
dana yang tersedia,

d. Mengkoordinir hubungan kerja yang harmo- 
nis antara bidang keuangan, akuntansi, pe 
nerimaan pesanan dan pemasaran.

e. Menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan dja
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lam bidang penjualan, septa menetapkan ca 
ra yang mengarah ke peningkatan penjualan*

f. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan yang 
dilakukan oleh bawahannya.

3.1. Bidang Keuangan.
Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ke
uangan.
Bertugas i
a* Mengelola dan memelihara dana yang ter- 

sedla.
b. Melaksanakan kebijaksanaan di bidang - 

perpajakan,
c. Menyajikan informasi yang ada hubungan- 

nya dengan keuangan.
d. Mengsnalisa semua pembiayaan perusahaan.
e. Melaksanakan kegiatan lainnya yang ber- 

huburigan dengan keuangan, baik yang ber 
hubungan dengan penerimaan uang maupun 
yang berhubungan dengan pengeluaran 
uang.

3.2. Bidang Akuntansi,
Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ke
uangan.
Bertugas :
a. Menganalisa, mengkoordinir dan mengeva-
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luaai semua pencatatan yang terjadi da
lam perusahaan.

b. Menyusun laporan keuangan .perusahaan ae 
cara berkala,

c. Membantu dalam mengawasi keuangan per
usahaan.

3*3* Bidang Pesanan,
Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ke
uangan,
Bertugas :
a. Menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan 

yang telah ditetapkan,
b. Menerima den mencatat pesanan - pesanan 

penjualan,
c. Memberikan informasi kepada kepala bagi 

an produksi guna memenuhi pesanan yang 
telah diterima.

3.4. Bidang Pemasaran.
Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ke
uangan.
Bertugas s
a. Memilih cara-cara promoai yang cocok ba 

gi perusahaan.
b. Membandingkan antara hasil penjualan se 

belum dan setelah dilaksanakannya kegi-
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atan promosi.
c. Meneruskan kegiatan promosi apabila tu

juan dilaksanakannya promosi tercapai 
dan memberhentikannya apabila tidak/ku- 
rang tercapai tujuannya.

d. Memasarkan barang yang mengarah pada pe 
ningkatan volume penjualan*

4# Kepala Bagian Umum,
Bertanggung jawab kepada Direktur*
Bertugas :
a, Merencanakan, melaksanakan dan mengembang 

kan kebijaksanaan dalam bidang personalia 
guna memperoleh struktur organisasi yang 
efektif, karyawan yang cakap dan terampil.

b. Mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas 
yang dilakukan oleh bawahannya.

c* Mengkoordinir hubungan kerja yang harmo- 
nis antara bidang personalia, pembelian 
dan keamanan*

d. Membuat rencana mutasi untuk menghindari 
kejenuhan kerja*

e. Memberi persetujuan atas permintaan pem
belian*

4.1. Bidang Personalia.
Bertanggung jaweb kepada Kepala Bagian Umum
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Bertugi
a. Mencatat kehadiran karyawan.
b. Melaksanakan mutasi sesuai dengan renca 

na yang telah ditetapkan.
c. Menciptakan kesejahteraan karyawan.

4.2. Bidang Pembelian,
Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umura
Bertugas :
a. Melaksanakan pembelian bahan baku atas 

instruksi yang berwenang.
b. Menjamin kelancaran dari pengadaan ba

han baku, bahan penolong dan sparepart 
yang dibutuhkan.

c. Mengawasi bahan baku apakah bagian gu
dang mengeluarkan dengan efektif dan 
efisien.

d. Memelihara hubungan dengan supplier me
ngenai pembelian yang telah disetujui 
agar tidak terjadi kelambatan pengirim
an pesanan dan kesalahan yang lain.

e. Memilih syarat pembelian yang mengun- 
tungkan yaitu kualitas sesuai dengan 
yang dibutuhkan dan harga yang paling 
murah.

4.3* Bidang Keamanan.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERUBAHAN DARI MANUAL ACCOUNTING ... TJAHYADI GONDOWARDOJO



62

Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum
Bertugas :
a, Menjaga keamanan dalam perusahaan.
b, Menyelesaikan adanya perselisihan di an 

tara karyawan.
*

c, Mengawasi orang-orang yang keluar masuk 
perusahaan,

3- Prosedur Penjualan Pada Perusahaan M X 11

Penjualan adalah merupakan suatu kegiatan yang 
sangat penting bagi Perusahaan M X ", karena dari pen
jualan ini nantinya diharapkan terjadi aliran uang kas 
masuk, sehingga dapat dipergunakan untuk membiayai ope 
rasi perusahaan sehari-hari. Perusahaan " X " raenjual 
produknya kepada agibn, pedagang di pasar, pengecer dan 
pedagang keliling* Penjualan tersebut didahului oleh 
pesanan, baik yang datang langsung ke kantor penjualan 
atau melalui telepon, telegram, pos, petugas yang me- 
ngelilingkan barang setiap aeminggu sekali.

Dalam perusahaan ini untuk penjualan semua pro- 
duk dilakukan pembayaran secara tunai dan secara kre
dit dengan ketentuan sebagai berikut i

- Untuk penjualan tunai.
Penjualan dengan cara ini lebih kecil jumlah- 
nya dibandingkan dengan penjualan kredit.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERUBAHAN DARI MANUAL ACCOUNTING ... TJAHYADI GONDOWARDOJO



63

Pembeli/pernesan harus membayar sebelum barang 
diserahkan dan pembayaran dapat dilakukan de- 
ngan pembayaran di muka terlebih dahulu, kemu 
dian sisanya dilunasi apabila barang yang di- 
peaan tadi telah diserahkan.

- Untuk penjualan kredit,
Penjualan dengan cara ini hampir mencakup ae- 
luruh aktivitas penjualan. Prosedur penjualan 
nya dengan cara ini adalah sebagai berikut :
a. Setelah pesanan diterima dari masing-ma- 

sing pelanggan akan dicatat pada daftar pe 
nerimaan pesanan (Lampiran 1) oleh bagian 
pesanan* jika sudah dibandingkan terlebih 
dahulu dengan daftar produksi maksimum 
(Lampiran 2), yang sebelumnya telah dise- 
diakan oleh kepala bagian produksi.

b. Apabila jumlah pesanan yang telah diterima
belum melampaui jumlah yang tercantum pada

i

daftar produksi maksimum (Lampiran 2), ma
ke pesanan tadi diterima dan dibuatkan bon 
pesanan (Lampiran 3) sebanyak tiga lembar 
yang didistribusikan sebagai berikut : 
Lembar pertama : ke bagian pabrik untuk me

menuhi pesanan yang telah 
diterima.
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Lembar kedua : ke pelanggan yang memesan,
bukti pesanan telah dite- 
rlma dan dicantumkan juga 
tanggal pengiriman barang 
yang dipesannya.

Lembar ketiga ; ke bagian penjualan untuk
arsip,

c, Bila; barang yang dipesan telah siap maka 
dikirimkan ke bagian gudang barang jadi di 
sertai dengan bukti penyerahan barang (Lam 
piran 4)» kemudian ditanda tangani oleh ba 
gian gudang barang jadi dan dikembalikan 
ke bagian pabrik guna dilaporkan kepada ke 
pala bagian produkai. 

d* Berdasarkan bon pesanan lembar ketiga yang 
telah diterlma oleh bagian penjualan, maka 
petugas pembuatan faktur di kantor penjual 
an akan membuat faktur penjualan (Lampiran 
5) s^suai tanggal selesainya pesanan, yang 
tercantum pada bon pesanan. Faktur dibuat 
empat lembar dan didistribusikan sebagai 
berikut :
Lembar pertama : ke bagian piutang setelah

terlebih dahulu ditanda 
tangani oleh pelanggan, se
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bagai bukti penagihan. 
Lembar kedua : ke pelanggan untuk menco-

cokkan dengan jumlah dan 
jenia barang yang dikirim* 

Lembar ketiga : ke bagian gudang barang
jadi sebagai bukti barang 
telah dikirimkan,

Lembar keempat : ditahan bagian penjualan
sebagai bukti adanya tran 
saksi penjualan.

4, Proses Pelunaaan Piutang Pada Peruaahaan 11 X 11

Pada saat bagian piutang menerima faktur lembar 
pertama langsung ditumpuk pada tumpukan faktur-faktur 
penjualan lainnya, bila ada pesanan baru dari pelang
gan maka faktur-faktur ini adakalanya diambil oleh ba
gian pesanan. Bila ternyata bagian pesanan tidak mem- 
peroleh informasi dari bagian lain, maka pesanan yang 
ada diterimanya selama masih belum melampaui daftar 
produksi maksimum,

Setiap tiga bulan sekali bagian piutang member! 
kan iaporan kepada bagian akuntansi mengenai jumlah 
piutang secara keseluruhan, dimana akan digunakan oleh 
bagian akuntansi untuk menyusun Iaporan keuangan seca
ra berkala.
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Di dalam melaksanakan tugas tersebut, bagian 
akuntansi menemukan adanya faktur dari beberapa pelang 
gan yang menumpuk sampai dua/tlga lembar, bahkan sam- 
pai empat lembar. Oleh karena hal ini, maka bagian 
akuntansi akan memerintahkan pada bagian penagihan un
tuk menarik kembali dana yang tertanam pada pos piu
tang agar jumlahnya dapat dikurangi,

Namun bagian penagihan tidak dapat menagih seka 
ligus sampai tiga/empat faktur, jadi bagian penagihan 
akan menagihnya beberapa kali, karena bila piutang di- 
minta sekaligus ada pelanggan yang langsung memutuskan 
hubungan, Jika pelanggan itu merupakan pelanggan yang 
besar maka perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk 
memperoleh keuntungan, dengan pertimbangan ini perusa
haan memutuskan untuk mengadakan kegiatan penagihan 
berkali-kali saja.

Berdasarkan faktur lember pertama, sebagai buk
ti penagihan, maka bagian penagihan melaksanakan kegi- 
atsnnya, dimana bagian penagihan akan memberikan fak - 
tur lembar pertama dan menerima uang sesuai dengan jum 
lah pada faktur. Hasil penerimaan uang dan nomor fak
tur yang diserahkan tadi dirobek pada nomor fakturnya 
dan diserahkan kepada kasir, lalu distempel lunas dan 
diberikan kepada bagian akuntansi untuk mengkredit piu 
tang pelanggan/debitur.

M  r L I X
V '- - 1AAW

'U N l V B i w h i . . . ,  A 1 R L A N G O A ' 

_  S U R A B A Y A
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Sedang bagi pelanggan yang baikt bila pelanggan 
ini merasa mempunyai hutang/kewajiban maka pada waktu 
meminta pengiriman/memesan akan langsung membayar dan 
memlnta kembali faktur lembar pertama yang telah ditan 
da tanganinya, sebagai bukti bahwa kewajibannya sudah 
terlunasi,

5. Proses Produksi

Sebelum proses produksi dimulai harus disiapkan 
dahulu berbagai bahan antara lain : tepung terigu, gu- 
la, mentega, zat pemberi aroma (panili), ragi, baking 
powder, calcium proprionate (pengawet), telor, zakarin 
dan plastik pembungkus.

Apabila bahan-bahan telah siap maka sudah dapat 
dilaksanakan proses produksi yaitu :

a. Menimbang: bahan-bahan yang digunakan raeli- 
puti : tepung terigu, gula, mentega dan obat 
obatan yang dipakai,

b, Setelah ditimbang semua bahan dicampur mela- 
lui mesin selama satu jam,

c. Setelah keluar dari mesin campur harus di- 
glintir dengan tangan untuk ditipiskan, lalu 
dipotong-potong dan dibiarkan mengembang.

d, Apabila sudah mengembang maka akan dikeluar- 
kan dari ruang tersebut dan dibawa ke ruang
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oven. VJaiaupun roti yeng diproduksi terdiri 
dari beberapa macem tetapi untuk oven tidak 
dibedakan, dimana mesin oven tersebut memuat 
dalam ratusan jumlahnya (500 - 6 0 0).

e. Keluar dari mesin oven diolesi mentega lalu 
didinginkan agar tidak mudah rusak, setelah 
itu dipindahkan ke ruang pembungkusan.

f. Setelah dibungkus maka barang telah siap di- 
kirimkan, dimana sebelum dikirimkan masuk da 
hulu ke gudang barang jadi.

g. Perlu diketahui bahwa walaupun jenis produk 
(roti) yang dihasilkan berbeda tetapi proses 
produksinya sama, hanya kalau untuk tawar, 
gula yang digunakan lebih sedikit, sedang un 
tuk yang pakai isi di dal*amnya maka setelah 
dipotong tadi diberi isi dahulu.

Jenis-jenis produk yang dihasilkan.
a. Kenongan i« Bluder
b. Kismis j. Susu
c. Sisir k. Kacang 

1. Daging 
m. Pisang

d. Durian
e. Tawar biasa
f. Keju n. Nenas
g. Tawar istimewa o. Kering asin
h. Coklat p* Kering manis
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6. Daerah Penjualan

Daerah penjualan Perusahaan " X " meliputi selu 
ruh pulau Jawa, baik Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Ja 
wa Barat dengan pe^bandingan sebagai berikut :

a, Jawa Timur sebanyak 60
b, Jawa Tengah sebanyak 25 %•
c, Jawa Barat sebanyak 15 %•

Sedang promosi penjualan yang dilakukan untuk 
mengenalkan produk lebih lanjut adalah dengan :

a* Kalender
b. Gantungah kunci.
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PEMECAHAN MA$ALAH DAN PENGUJIAN HIPOTESA
BAB IV

Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya - 
tentu mempunyai tujuan untuk meningkatkan volume penju 
alannya, demikian pula Perusahaan " X " yang memproduk 
ai roti secara massa dan menjual produknya dengan har- 
ga yang telah ditetapkan. Dengan meningkatnya volume 
penjualan diharapkan pendapatan yang diperoleh akan 
bertambah, sehingga keuntungan yang diperoleh peruaaha 
an akan mengalami peningkatan pula,

Apabila perusahaan tersebut menjual produknya 
aecara tunai, maka peningkatan keuntungan ini akan be- 
rupa Uang kas, Namun akyivitas penjualan Perusahaan 
fl X n ini sebagian besar dilakukan secara kredit, se
hingga keuntungan tadi bukan berupa kenaikkan uang kas, 
melainkan berupa kenaikkan aktiva lancar perusahaan - 
yang berupa piutang dagang, dimana piutang tersebut me 
rupakan salah satu komponen modal kerja,
Oleh karena itu hendaknya diadakan pengelolaan piutang 
yang baik agar modal kerja yang digunakan untuk membia 
yai operasi perusahaan sehari-harinya tetap tersedia 
aehingga aktivitas perusahaan tidak terganggu,

Untjuk itu maka diperlukan adanya informasi yang 
dapat membantu lancarnya pembayaran/pelunasan piutang.
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Dari penjelasan pelaksanaan kegiatan penjualan kredit 
yang dilakukan perusahaan pada saat ini ternyata per
usahaan masih belum menerapkan metode pencatatan piu- 
tang yang memadai sehingga dapat menghasilkan informa
si yang bermanfaat. Perusahaan menganggap bahwa faktur 
faktur penjualan yang belum dibayar cukup disimpan be- 
gitu saja, dimana pada suatu saat diharapkan akan dite 
rima pelunasannya setelah terlebih dahulu dilakukan pe 
nagihan kepada para pelanggan pada saat jatuh temponya, 
tetapi ternyata dengan banyaknya pelanggan bagian akun 
tansi perusahaan tersebut tidak dapat menunjukkan tang 
gal jatuh tempo piutang secara tepat serta informasi 
piutang yang lain dari masing-masing pelanggan atau 
debitur. Oleh karena informasi yang ada tidak memadai 
artinya tidak tepat waktu, tepat guna dan dapat diper- 
caya maka bagian penagihan tidak mempunyai landasan 
yang tepat untuk melaksanakan kegiatannya, sehingga per 
lu adanya usaha lebih lanjut untuk mengoleh data-data 
penjualan yang terdapat dalam faktur-faktur penjualan 
agar dapat menjadi informasi yang akan sangat berguna 
bag! bagian penagihan.

Adanya metode pencatatan piutang yang memadai 
dapat memberikan informasi tenteng posisi piutang dari 
masing-masing pelanggan atau debitur secara tepat dan 
cepat seperti saldo piutang yang sudah ada, tanggal ja

t
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tub tempo piutang dan sebagainya, aehingga dapat dike- 
tahul kebiasaan-kebiasaan pelanggan dalam melunaai ke- 
wajibannya, yang menunjukkan pelanggan-pelanggan yang 
membayarnya tidak pernah melampaui bates waktu yeng te 
lah ditetapkan atau pelanggan-pelanggan yang harus di- 
berhentlkan permintaan pembelian kreditnya karena b u -  

dah terlalu banyak jumlah kredit yang telah diambilnya* 
Informasi yang dihasilkan tersebut bukan hanya menun- 
jang pelaksanaan kegiatan pada bagian penagihan saja 
tetapi juga ikut menunjang pelaksanaan kegiatan pada 
bagian yang lain, jadi di sini jelas bahwa informasi 
piutang mempunyai manfaat yang besar terhadap beberapa 
kegiatan yang ada dalam perusahaan tersebut,

Pada gambar 8 yang terdapat pada halemen 73 me
nunjukkan prosedur metode pencatatan piutang ledger- 
less bookkeeping yang dapat diterangkan sebagai beri
kut s

1* Faktur-faktur diterima dari bagian pembuatan 
faktur urut nomor.

2. Faktur-faktur dipisahkan sesuai tanggal ja- 
tuh tempo masing-masing piutang dan disimpan 
dalam map fektur-faktur yang belum dibayar. 
Semua faktur yang ada pada kumpulan faktur 
dijumlahkan dan jumlahnya dicatat dalam reke 
ning kontrol piutang.
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3i Pada waktu diterima pelunasan, dipisahkan 
pemberitahuan tentang pelunasan menurut tang 
gal dan kemudian mengambil faktur yang seau- 
ai dari mapnya. Faktur dicap lunaa dan dibe- 
ri tanggal, membuat daftar faktur yang diba
yar (pita penerimaan kas) yang berisl nomor 
faktur dan jumlahnya. Kemudian dibuat daftar 
penerimaan dari bukti pemberitahuan tentang 
pelunasan dan jumlah. tersebut dibandingkan 
dengan pita penerimaan kas, bukti pemberita
huan tentang pelunasan disimpan urut tanggal 
penerimaannya, sedang faktur yang sudah diba 
yar disimpan menurut nama pelanggan atau se
suai abjad.

4. Apabila pelunasan yang diterima tidak sebe- 
sar jumlah dalam faktur, maka fakturnya di
cap "Dibayar Sebagian" dan tanggal pembayar
an, kemudian mencatat jumlah pelunasan dan 
saldonya dalam faktur dan membuat faktur ti- 
ruan yang berisi data yang sama dengan fak
tur aslinya, serta menyimpan faktur tiruan 
tersebut dalam map faktur yang sudah dibayar.

5- Membuat bukti setor dari cek dan dijumlahkan, 
dimana jumlahnya harus cocok dengan pita pe- 
nerimaan kas, kemudian mencatat jumlah pene-
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riraaan ke rekening piutang koritrol.

Dari prosedur di atas dapat diketahui bahwa pe
langgan A yang membeli pada tanggal 11 Januari 1987 se 
besar Rp 300.000,00 dengan tanggal jatuh tempo 25 Janua 
ri, maka faktur tersebut akan dimasukkan pada tempat 
penyimpanan faktur yang belum dibayar sesuai tanggal 
jatuh tempo tersebut, sehingga tepat tanggal jatuh tem 
po piutang itu dapat segera ditarik pelunasannya. 
Pelaksanaan kegiatan pada bagian penagihan akan dida- 
sarkan pada tanggal tersebut, dimana petugas ini seti- 
ap hari harus melihat pada tempat penyimpanan faktur- 
faktur yang belum dibayar.

Dengan cara seperti ini maka masalah yang diha- 
dapi perusahaan yaitu tertundanya kolektibilitaa piu
tang atau semakin menumpuknya jumlah dana yang terta- 
nam pada pos piutang akan dapat dihindari atau setidak 
tidaknya dapat dikurangi, sehingga kelancaran operasi 
perusahaan terjamin.

Sebelumnya telah dibicarakan bahwa dengan tidak 
adanya informasi piutang yang memadai maka bagian pena 
gihan tidak mempunyai alat penunjang yang dapat diguna 
kan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatannya, se 
hingga kegiatan penagihan menjadi tidak aktif, dan 
akhifnya menyebabkan jumlah piutang semakin meningkat, 
karena meningkatnya volume penjualan tidak diikuti
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oleh peningkatan kolektibilitas piutang.
Kondisi perusahaan saat ini yang merupakan sebab lain 
timbulnya masalah meningkatnya jumlah piutang yang da
pat dikemukakan disini adalah penerimaan pesanan yang 
dapat secara langsung disetujui oleh bagian pesanan ha 
nya berdasarkan informasi dari bagian produksi yaitu 
dengan menetapkan jumlah produksi maksimum yang dapat 
dihasilkan tanpa dibantu oleh informasi dari bagian la 
in yaitu bagian akuntansi, sehingga bagian pesanan se- 
ringkali kurang tepat dalam memberikan kredit kepada 
pelanggan, karena tidak mengetahui pesanan dari pelang 
gan-pelanggan mana yang harus ditolaknya dan pesanan 
dari pelanggan-pelanggan mana yang harus diterimanya.

Dengan adanya informasi piutang yang dihasilkan
oleh metode pencatatan piutang tadi, maka untuk menen-
tukan suatu pesanan dapat diterima atau tidaknya bukan
hanya tergantung informasi dari bagian produksi saja
tetapi juga didasarkan atas informasi yang diterima da

i

ri/disajikan oleh bagian akuntansi, Dengan demikian ke 
giatan bagian pesanan tidak lagi merupakan kegiatan 
yang independen, tetapi merupakan suatu kegiatan yang- 
sangat tergantung pada informasi yang dihasilkan oleh 
bagian lain, oleh karena itu semakin jelaslah bahwa in 
formasi piutang sangat dibutuhkan oleh perusahaan.

Tidak ditetapkannya syarat penjualan kredit dan

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERUBAHAN DARI MANUAL ACCOUNTING ... TJAHYADI GONDOWARDOJO



77

batas/plafond kredit secara tegas menyebabkan para pe
langgan cenderung untuk menunda pembayaran kewajiban- 
nya, karena perusahaan tidak menciptakan suatu alat 
pendorong yang berupa cash discount (potongan tunai), 
sedang jatuh tempo maaing-masing piutang sukar untuk 
diketahui, sehingga semakin banyak pelanggan yang mem- 
bayar kewajiban jangka pendeknya melampaui batas waktu 
yang telah ditetapkan. Hal ini tentu saja kurang tepat 
apabila alasan perusahaan memberikan kelonggaran pemba 
yaran piutang adalah agar dapat menghindari beralihnya 
pelanggan ke produsen lain, karena dengan adanya jatuh 
tempo piutang maka penagihan harus dilakukan sesuai de 
ngan tanggal yang telah ditetapkan tadi, tetapi ternya 
ta jumlah piutang semakin meningkat.

Dalam menetapkan syarat penjualan kredit seper- 
ti cash discount, tanggal jatuh tempo piutang dan seba 
gainya, hendaknya perusahaan perlu mempertimbangkan ke 
mampuan perusahaan dalam menepati syarat-syarat terse
but tanpa mengganggu aktivitaa perusahaan.
Untuk cash discount perusahaan harus mempertimbangkan 
sampai seberapa besarnya potongan tunai yang dapat di- 
berikan kepada pelanggan tanpa memberatkan perusahaan, 
sedang untuk tanggal jatuh tempo, perusahaan harus da
pat menepati tanggal yang telah ditetapkan untuk mena- 
gih.
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Adanya syarat penjualan kredit dapat memberikan 
beberapa keuntungan bagi perusahaan antara lain dapat 
mengurangi jumlah kolektibilitas piutang yang tertunda, 
karena pelanggan yang ingin mendapatkan potongan tunai 
dapat membayar hutangnya sebelum tanggal jatuh tempo 
yang telah ditetapkan. Sedang untuk pelanggan yang mem 
bayar tepat pada saat jatuh tempo maka pelanggan terse 
but telah hilang kesempatannya untuk mendapatkan po
tongan tunai, dan dengan adanya batas kredit yang te
lah ditetapkan maka pelanggan tersebut tidak dapat 
mengambil kredit la'gi sebelum melunasi kewajibannya,
^ Berdasarkan metode pencatatan piutang ledger-
less bookkeeping dan penetapan syarat penjualan kredit, 
maka pelaksanaan kegiatan penjualan kredit akan ditun- 
jang oleh adanya informasi piutang yang memadai, se
hingga perusahaan telah dapat mengatasi tertundanya 
kolektibilitas piutang, Dengan demikian maka dapat di- 
katakan bahwa hipotesa kerja yang dikemukakan dapat 
terbukti kebenaran dan reliabilitasnya.
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini akan dikemukakan beberapa 
kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahaaan pada bab 
bab sebelumnya. Disamping itu juga akan diusulkan bebe 
rapa saran yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi 
Perusahaan n X lf,

1, Kesimpulan

a, Kondisi yang ada pada Perusahaan " X " saat 
penulis melakukan survey belum menerapkan me 
tode pencatatan piutang yang memadai yang da 
pat menunjang kegiatan penagihan, dengan ti
dak adariya informasi piutang yang memadai da 
ri bagian akuntansi mengakibatkan bagian pe
nagihan tidak mendapatkan informasi sebagai 
landasan dalam melaksanakan kegiatannya, se
hingga sering terjadi piutang menjadi tertum
puk dikarenakan tidak diketahui jatuh tempo

i
piutang pada waktu yang tepat maka aedikit 
pelanggan yang melunasi sekaligus semua piu- 
tangnya pada waktu ditagih, Hal ini tentu sa 
ja kurang menguntungkan perusahaan karena 
akan mengakibatkan semakin besarnya modal
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kerja yang tertanam pada pos piutang, serta 
dapat mengganggu aktivitas perusahaan pula,

b. Dengan tidak ditetapkannya syarat penjualan 
kredit secara jelas yang harus dipenuhi pe
langgan seperti cash discount* hal ini menun 
jukkan bahwa perusahaan tidak mengelola piu
tang dengan baik dan tidak terdapatnya pena
gihan yang tertib sehingga mengakibatkan ko
lektibilitas piutang tertunda.

c. Bagian pesanan dapat langsung menyetujui per 
mintaan pembelian secara kredit dari pelang
gan hanya berdasarkan informasi dari bagian 
produksi tanpa meminta persetujuan kredit da 
ri bagian akuntansi terlebih dahulu, padahal 
bagian pesanan tidak mengetahui posisi piu - 
tang dari masing-masing pelanggan, kebiasaan 
pelanggan dalam melunasi kewajibannya, se
hingga adakalanya penjualan kredit diberikan 
pada pelanggan yang audah mempunyai piutang 
yang besar dan pelanggan tersebut tergolong 
sulit untuk ditagih piutangnya.

d. Dengan meningkatnya jumlah piutang dari per
usahaan " X 11 berarti modal kerja yang terta 
nam pada piutang juga akan semakin besar, 
dimana dengan modal kerja yang tersedia pi-

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERUBAHAN DARI MANUAL ACCOUNTING ... TJAHYADI GONDOWARDOJO



81

hak manajemen bisa membiayai kelancaran ope
ras! sehari-hari dan dapat mengarahkan kele- 
bihan dana pada kegiatan-kegiatan yang lebih 
produktif, Keadaan perusahaan yang demikian 
akan mengurangi kesempatan perusahaan untuk 
memperoleh keuntungan,

e. Dengan tidak adanya bon pesanan yang disam- 
paikan kepada bagian gudang barang jadi maka
bagian tersebut tidak dapat mengatur lebih

i

dini mengenai pengiriman barang yang dipesan 
oleh pelanggan, dikarenakan bagian pabrik 
akan memperlambat produksinya dan mengirim- 
kannya ke bagian gudang barang jadi tepat 
tanggal pengiriman yang dicantumkan pada bon 
pesanan. Hal ini tentu akan mempersulit petu 
gas pengiriman karena bagian gudang barang 
jadi tidak dapat mengaturnya terlebih dahulu,

f, Dengan tidak adanya pengolahan data lebih 
lanjut mengenai piutang, maka Bistem informa 
si yang ada tidak mampu untuk menghasilkan 
informasi mengenai jumlah piutang yang sebe- 
narnya, hal ini tentu saja mempengaruhi pi
hak manajemen dalam mengatur keuangannya.
Jika piutang dianggap lebih besar dari se- 
sungguhnya, yang berarti modal kerja juga
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lebih besar dari sesungguhnya maka aktivltas 
perusahaan akan terganggu, karena sebagian - 
modal kerja yang seharusnya tersedia untuk 
membiayai operasi perusahaan kemungkinan be
lum berupa uang tunai tetapi masih merupakan 
piutang yang sulit penagihannya.
Sedang bila sebaliknya maka kesempatan untuk 
memperoleh keuntungan bagi perusahaan menja
di berkurang, karena tidak diarahkan pada ke 

i

giatan yang lebih produktif, padahal walau- 
pun piutang itu ditagih setelah lewat jatuh 
tempo masih mungkin untuk diterima pelunasan 
nya.

g. Perusahaan lebih banyak menjual hasil produk 
sinya secara kredit daripada secara tunai, 
akan tetapi perusahaan tidak memiliki pengen 
dalian intern yang baik terhadap piutang, 
yang terjadi karena adanya penjualan secara 
kredit. Hal ini kurang tepat apabila alasan 
perusahaan adalah untuk menghindari beralihs* 
nya pelanggan ke produsen lain, karena per
usahaan tidak dapat menunjukkan suatu bukti 
yang dapat memperkuat dugaannya.

2. Saran
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Setelah menganalisa permasalahan yang ada, pe- 
nulis ingin memberikan beberapa aaran kepada Perusaha
an " X ", Saran yang diberikan bertujuan untuk meng- 
atasi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh perusa 
haan.

a. TJntuk menghindari menumpuknya piutang seba
gai akibat dari informasi piutang yang tidak 
memadai, maka perlu diterapkan metode penca
tatan piutang ledgerless bookkeeping agar da 
pat menjadi landasan untuk melakukan kegiat
an penagihan*

b. Hendaknya permintaan kredit dari pelanggan 
selain didasarkan atas informasi dari bagian 
produksi juga harus didukung informasi dari 
bagian akuntansi, dimana petugas di bagian 
pesanan tersebut harus melihat catatan di ba 
gian akuntansi untuk mengetahui saldo piu
tang yang sudah ada serta kebiasaan pelang
gan dalam melunasi kewajibannya, atau dapat 
juga ditentukan oleh bagian akuntansi, bila 
permintaan pembelian kredit telah disetujui 
maka bagian pesanan akan segera membuatkan 
bon pesanan.

c. Agar pelanggan tidak sengaja memperlambat pe 
lunasan kewajibannya, hendaknya ditetapkan

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERUBAHAN DARI MANUAL ACCOUNTING ... TJAHYADI GONDOWARDOJO



84

cash discount sehingga pelanggan yang ingin 
mendapatkan potongan akan membayar sebelum 
tanggal jatuh tempo piutangnya,
Sedang untuk piutang yang belum dilunasi sam 
pai tanggal jatuh tempo perusahaan harus me
nepati tanggal yang telah ditetapkan untuk 
menagih, sehingga tepat pada tanggal jatuh 
tempo perusahaan akan menerima hasil pelunas 
an dari pelanggannya.
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