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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas 

azas kekeluargaan sebagaimana yang disebut dalam pasal 33 UUD 1945. Salah 

satu bentuk badan usaha yang cocok dengan pasal tersebut adalah koperasi. 

Koperasi mempunyai tujuan utama untuk memajukan anggota khususnya, 

masyarakat pada umumnya. Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang 

berwatak sosial, beranggotakan orang-orang dan berbadan hukum yang 

merupakan tata susun ekonomi berdasarkan azas kekeluargaan. 

Koperasi sebagai salah satu bentuk organisasi penting dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Koperasi simpan pinjam menjadi salah satu 

alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dalam upaya memperbaiki 

taraf kehidupan. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan mengembangkan usaha. 

Selain itu koperasi simpan pinjam juga menjadi salah satu pilihan untuk 

menginvestasikan dana (menabung). Masyarakat senang menabung  di koperasi 

simpan pinjam karena selain praktis juga mendapatkan jasa akhir tahun atau bisa 

juga mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). 

Kegiatan simpan pinjam koperasi juga dapat meningkatkan permodalan 

pada koperasi itu sendiri. Kegiatan simpan pinjam adalah kegiatan untuk 

menghimpun dan menyatukan dana dari anggota yang bersangkutan. Koperasi 

Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur adalah salah sautu koperasi yang 

berbadan hukum, menyelenggarakan usaha simpan pinjam serta usaha lainnya 

yaitu pertokoan, guest house, serta pendanaan Usaha Kecil Menengah (UKM). 

Usaha simpan pinjam merupakan unit usaha yang memiliki tingkat 

intensitas yang tinggi, dan dalam pemberian pinjaman perlu adanya suatu 

peraturan yang tepat  terhadap perlakuan akuntansi simpan pinjam. Perlakuan 

akuntansi simpan pinjam tersebut dapat membantu ketua koperasi mengambil 

suatu keputusan tentang kelayakan pemberian pinjaman kepada anggota. 
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Piutang pinjaman merupakan modal kerja yang diharapkan dapat 

memperoleh tambahan penghasilan dan laba, maka kehadiran piutang pinjaman 

dapat menimbulkan suatu resiko kerugian yang cukup besar untuk koperasi. 

Pengolahan piutang dari prosedur pencatatan piutang dan penyajian piutang dalam 

laporan keuangan pada koperasi. 

Berdasarkan uraian diatas dan pentingnya perlakuan piutang simpan pinjam, maka 

dalam laporan praktik kerja lapangan ini membahas tentang masah piutang yang 

ada dalam usaha simpan pinjam koperasi. 

 

1.1.1 Pengertian Koperasi 

Secara istilah pengertian koperasi adalah badan usaha yang memiliki 

anggota orang atau badan hukum yang didirikan dengan berlandaskan asas 

kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Koperasi merupakan produk ekonomi 

kerakyatan, dan berjalan dengan prinsip gotong royong. 

  

1.1.2 Prinsip-Prinsip Koperasi 

Prinsip-prinsip koperasi (coorperative principles) adalah ketentuan-

ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman 

kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan “rules of the game” 

dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus 

merupakam jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini 

menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain. 

Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 dan yang berlaku 

saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Keanggotann bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip ini mengandung 

pengertian bahwa , seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi 

anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran sendiri. setiap 

orang yang akan menjadi anggota harus menyadari nahwa, koperasi 

akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosiaal 

ekonominya. Dengan keyakinan tersebut maka partisipasi aktif setiap 

anggota terhadap organisasi dan usaha koperasi akan timbul 
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b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Prinsip pengelolaan secara 

demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota 

dalam pengelolaan koperasi. Pemilihan para pengelola koperasi 

dilaksankan pada saat rapat anggota. Para pengelola koperasi berasal 

dari para anggota koperasi itu sendiri 

c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai 

dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Setiap anggota 

yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan 

mendapat bagian sisa hasil usaha yang lebih besar daripada anggota 

yang pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar 

nilai jasa tersebut terhadap koperasi, dan nilai jasa yang diperoleh dari 

anggota tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian SHU 

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Anggota adalah 

pemilik koperasi, sekaligus sebagai pemodal dan pelanggan. 

Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan 

digunakan koperasi untuk melayani anggota, termasuk dirinya sendiri. 

Apabila anggota menuntut pemberian tingkat suku bunga yang tinggi 

atas modal yang ditanamkan pada koperasi,maka hal tersebut berarti 

akan membebani dirinya sendiri, karena bunga modal tersebut akan 

menjadi biaya pelayanan koperasi terhadapnya. Tujuan berkoperasi 

adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam mencapai kepentingan 

ekonomki bersama tidak akan tercapai. Modal dalam koperasi pada 

dasarnya digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat 

sekitarnya, dengan mengutamakan pelayanan bagi anggota, yang 

diharapkan agar koperasi mendapatkan nilai yang lebih besar dari 

selisih antara biaya pelayanan dan pendapatan. 

e. Kemandirian. Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa 

koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan 

keputusan usaha dan organisasi. Dalam kemandirian terkandung pula 

pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi,swadaya dan 

keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan atau perbuatan 
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sendiri dalampengolaan usaha dan organisasi. Agar koperasi dapat 

mandiri peran serta anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa sangat 

menentukan. Bila setiap anggota konsekuen dengan keanggotaanya 

dalam arti melakukan segala aktivitas ekonominya melalui koperasi 

dan koperasi mampu  menyediakannya maka prisip kemandirian ini 

akan tercapai. 

f. Pendidikan perkoperasian. Peningkatan kualitas Sumber Daya 

Manusia Koperasi (SDMK) adalah sangat vital dalam memajukan 

koperasinya. Hanya dengan kualitas SDMK yang baiklah, maka cita-

cita atau tujuan koperasi dapat diwujudkan.  

g. Kerja sama antar koperasi. Kerja sama antar koperasi dapat dilakukan 

di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Prinsip ini sebenarnya 

lebih bersifat Strategi dalam bisnis. Dalam teori bisnis ada dikenal 

“Synergy Strategy” yang salah satu aplikasinya adalah kerja sama 

antar dua organisasi atau perusahaan. 

 

1.1.3 Jenis-jenis koperasi 

Terdapat beberapa jenis koperasi menurut fungsinya: 

a. Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasiyang 

menyelenggarakn fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa 

yang memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini 

anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi 

koperasinya 

b. Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang 

menyelenggarakan fungsi distribusi baerang atau jasa yang dihasilkan 

oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota 

berperan sebagai pemilik pemasok barang atau jasa kepada 

koperasinya 

c. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan 

jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan 
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koperasi. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja 

koperasi 

d. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa 

yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam,angkutan dan 

sebagainya. Disini anggota berperansebagai pemilik dan pengguna 

layanan jasa koperasi. 

 

1.1.4     Pengertian Koperasi Simpan Pinjam 

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan 

bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat berupa pinjaman dan 

tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. 

Koperasi mempunyai sumber modal tersendiri, berdasarkan UU 

No.25/1992 antara lain : 

a) Modal sendiri (equity capital) 

b) Modal pinjaman (debt capital) 

1. Pinjaman dari anggota 

2. Pinjaman dari koperasi lain 

3. Pinjaman dari lembaga keuangan 

4. Obligasi dan surat utang 

5. Sumber keuangan lain 

 

1.1.5 Pengertian Piutang 

Piutang meliputi uang yang diklaim terhadap entitas lainnya termasuk 

Individu, perusahaan atau organisasi lainnya, (Reeve, dkk 2009:437)  

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2010:347) menyatakan bahwa 

pengertian “Piutang disebut juga aset keuangan”. Piutang dapat diartikan sebagai 

klaim terhadap pelanggan dan lainnya untuk uang,barang, dan jasa. 

Kesimpulan pengertian piutang dari beberapa pendapat di atas yaitu klaim 

dalam bentuk uang terhadap pihak lain, termasuk individu, perusahaan atau 

organisasi atas penjualan jasa secara kredit maupun atas penagihan hutang pada 

masa lalu. Pada sebagian besar entitas bisnis, hal ini biasanya dilakukan dengan 



6 
 

 
 

membuat tagihan dan mengirimkan tagihan tersebut kepada konsumen yang akan 

dibayar dalam suatu tenggat waktu yang disebut termin kredit atau pembayaran. 

 

1.1.6.  Klasifikasi Piutang 

Piutang merupakan aktiva lancar yang diharapkan dapat dikonversi 

menjadi kas dalam waktu satu tahun atau dalam satu periode akuntansi. Piutang 

pada umumnya timbul dari hasil usaha pokok perusahaan. Namun selain itu, 

piutang juga dapat ditimbulkan dari adanya usaha dari luar kegiatan pokok 

perusahaan. Secara umum piutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1) Piutang usaha (accounts receivable) 

Yaitu piutang yang akan tertagih dari pelanggan akibat penjualan 

barang atau jasa secara kredit 

2) Piutang wesel (notes receivable) 

Yaitu tagihan perusahaan kepada pembuat wesel. Pembuat wesel disini 

adalah pihak yang telah berhutang kepada perusahaan, baik melalui 

pembelian barang atau jasa secara kredit maupun melalui pinjaman 

uang. 

3) Piutang lain-lain (other receivable) 

Piutang lain-lain umumnya diklasifikasikan dan dilaporkan secara  

terpisah di neraca. 

 

1.1.7 Penilaian Piutang 

Piutang timbul atas penjualan barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan 

perusahaan. Bagian dari piutang adalah tagihan-tagiha yang akan dilunasi dengan 

uang,barang atau lainnya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. 

Sedangkan, piutang yang timbul dari angsuran, akan dipisahkan menjadi aktiva 

lancar dan tidak lancar sesuai dengan jangka waktu angsuran. 

Menurut Reeve,dkk (2009:439) metode penghapusan piutang dibagi 

menjadi dua yaitu : 

1. Metode Penghapusan Langsung 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tagihan
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Metode penghapusan langsung digunakan oleh perusahaan yang 

menjual sebagian barang atau jasa secara tunai. Piutang menjadi 

bagian kecil dari asat lancar dan beban piutang tak tertagih. 

Pada metode penghapusan langsung, beban piutang tak tertagih tidak 

akan dicatat sampai piutang pelanggan dianggap benar-benar tidak bisa 

ditagih, maka piutang pelanggan akan dihapus. Ayat jurnal untuk 

mengahpus piutang tak tertagih : 

 

Beban Piutang Tak Tertagih   xxx 

Piutang Usaha      xxx 

 

Ayat Jurnal  penerimaan kembali piutang yang dihapuskan: 

 

Piutang Usaha      xxx 

Beban Piutang Tak Tertagih    xxx 

Kas        xxx 

Piutang Usaha      xxx 

 

Metode ini memiliki kekurangan karena metode penghapusan 

langsung dianggap untuk membandingkan biaya dengan pendapatan 

pada periode yang bersangkutan atau menghasilkan piutang yang 

ditetapkan pada estimasi nilai yang dapat direalisasi di neraca. Oleh 

karena itu, pemakaian metode penghapusan langsung dipandang tidak 

memadai, kecuali jika jumlah piutang tak tertagih tidak materiil. 

2. Metode Penyisihan 

Metode penyisihan  mengestimaasi jumlah piutang yang tidak dapat 

tertagih dan mencatat beban piutang tak tertagih berdasarkan estimasi 

tersebut setiap akhir periode akuntansi. Berdasarkan estimasi tersebut, 

beban piutang tak tertagih kemudian dicatat dengan ayat jurnal 

penyesuain : 

Beban piutang tak tertagih  xxx 
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  Penyisihan piutang tak tertagih  xxx 

 

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2010:352)  “Metode 

Penyisihan perusahaan mendebet piutang tak tertagih ke dalam akun 

penyisihan piutang tertagih daripada ke beban penyishan piutang tak 

tertagih. Dalam kasus ini disebabkan apabila piutang usaha dari 

pelanggan dipastikan tidak dapat tertagih. Kegagalan penagihan tersebut 

dicatat dalam ayat jurnal : 

Ayat Jurnal  penerimaan kembali piutang yang disisihkan: 

 

Piutang Usaha    xxx 

 Penyisihan piutang tak tertagih  xxx 

Kas      xxx 

 Piutang Usaha     xxx 

 

1.1.6 Penyajian Piutang 

Menurut Mulyadi (2002:88) penyajian piutang di neraca dibagi menjadi 

lima yaitu : 

1. Piutang usaha harus disajikan di neraca sebesar jumlah yang 

 diperkirakan dapat ditagih dari debitur pada tanggal neraca. 

 Piutang usaha disajikan di neraca dalam jumlah bruto 

 dikurangi dengan taksiran kerugian tidak tertagihmya piutang 

2. Jika perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang 

 usaha, harus dicantumkan pengungkapannya di neraca bahwa 

 saldo piutang usaha tersebut adalah jumlah bersih 

3. Jika saldo piutang usaha bersaldo material pada tanggal 

 neraca,harus disajikan rincianya di neraca 

4. Piutang usaha yang bersaldo kredit (terdapat di dalam kartu 

 piutang)pada tanggal neraca harus disajikan dalam kelompok 

 utang lancar 
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5. Jika jumlahnya materiil, piutang non usaha disajikan terpisah 

 dari piutang usaha. 

 

1.1.8 Pengukuran Piutang 

Dalam SAK ETAP tidak diatur secara spesifik masalah pengukuran 

piutang. Namun, di dalam SAK ETAP bab 2 mengatur secara garis besar 

bagaimana pengukuran atas aset dilakukan. 

Menurut SAK ETAP bab 2 tentang konsep dan prinsip pervasif 

menjelaskan tentang pengukuran atas aset,beban,dan penghasilan dalam laporan 

keuangan. SAK ETAP bab 2 menjelaskan bahwa pengukuran adalah proses 

penetapan jumlah uang yang digunakan entitas dalam mengukur 

aset,kewajiban,dan penghasilan dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk 

pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya 

historis dan nilai wajar.  

 

1.2  Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan praktik kerja 

lapangan adalah: 

1.  Mengetahui penerapan teori akuntansi piutang yang diperoleh  pada 

mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah yang ada  pada Koperasi 

Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur 

2.   Memenuhi syarat kelulusan program Diploma III Akuntansi Fakultas 

Vokasi Universitas Airlangga. 

3.   Mengetahui kegiatan akuntansi pada Koperasi Wanita Setia  Bhakti 

Wanita Jawa Timur 

 

1.3  Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

Manfaat yang ingin diperoleh dari pelaksanaan praktik kerja lapangan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 
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Menambah pengetahuan dan mempeluas wawasan secara                                                                  

langsung bagaimana praktik di dalam dunia kerja dan mendapatkan 

pengalaman kerja selama magang di Koperasi Wanita Setia Bhakti 

Wanita Jawa Timur 

2. Bagi Almamater 

Menjadi suatu tolok ukur pembelajaran dan sarana peningkatan 

kualitas pengajaran di masa yang akan datang. 

3. Bagi subjek Praktik Kerja Lapangan 

Sebagai media yang baik untuk meningkatkan kerjasama dan 

hubungan baik antara Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa  

Timur dengan Universitas Airlangga Surabaya.  

4. Bagi Pembaca 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaan praktik 

kerja lapangan yang sejenis di waktu yang akan datang. 

 

1.4  Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Koperasi Wanita Setia Bhakti 

Wanita Jawa Timur mulai tanggal 3 – 31 Agustus 2015 sampai dengan selesai. 

Bidang yang diambil adalah Akuntansi Keuangan Menengah dengan topik 

“Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Dalam Usaha Simpan Pinjam Pada 

Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur”  

 

TABEL 1.1 JADWAL PELAKSANAAN PKL 

 


