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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalilasi perkembangan dunia usaha mengalami pertumbuhan 

yang sangat pesat. Dalam kondisi arus globalisasi saat ini, perusahaan berupaya 

untuk dapat meningkatkan produktifitas usahanya, serta dapat memberikan 

kontribusi yang lebih baik demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. 

Setiap perusahaan atau organisasi akan melakukan berbagai aktivitas untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan yaitu untuk mencapai laba 

sebesar besarnya, oleh karena itu diperlukan berbagai strategi dan kebijakan 

dalam mengambil keputusan yang efektif dan efisien sehingga dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup bahkan untuk mengembangkan usahanya. 

Salah satu perusahaan yang perkembangannya sangat cepat adalah 

perusahaan jasa. Hal ini disebabkan karena semakin besarnya populasi penduduk 

maka semakin besar pula kebutuhan masyarakat terhadap bidang jasa khususnya 

perusahaan jasa dalam bentuk lembaga koperasi. Koperasi merupakan satu bentuk 

usaha berbadan hukum yang berdiri di Indonesia sesuai yang telah dijelaskan 

dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian, 

bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau 

badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai 

modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama 

di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi . 

Setiap organisasi memiliki suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan 

utama dari organisasi tersebut yaitu menghasilkan laba maksimum. Menurut 

Warren, et al. (2009) selain itu perusahaan jasa juga memiliki kewajiban untuk 

melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam suatu 

perusahaan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan keuangan. 

Berdasarkan laporan keuangan dengan standar akuntansi dan pelaporan keuangan 

yang seragam dibutuhkan standar akuntansi keuangan yang dapat diterima secara 

internasional maupun global serta dapat membantu pihak manajemen untuk 
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menilai kondisi keuangan dan prestasi kerja perusahaan sehingga dapat dijadikan 

dasar pengambilan keputusan yang berpengaruh untuk masa yang akan datang. 

Menurut Warren, et al (2009) bagi para pemakai laporan keuangan, salah 

satu laporan keuangan yang dianggap berguna untuk melihat kondisi perusahaan 

yaitu laporan posisi keuangan. Salah satu komponen yang penting dalam 

menyusun laporan posisi keuangan adalah piutang. Pada umumnya, piutang 

merupakan salah satu penghasilan yang didapat oleh perusahaan dari suatu 

aktivitas perusahaan berupa pinjaman. Piutang memerlukan suatu pengelolaan dan 

analisa yang tepat, karena piutang usaha yang tidak dikelola dengan baik dapat 

menimbulkan beberapa resiko yang harus ditanggung perusahaan. Beberapa 

resiko tersebut diantaranya, biaya kerugian karena piutang tak tertagih, biaya 

keterlambatan pembayaran piutang, piutang penagihan dan administrasi piutang. 

 Koperasi Rukun Ikhtiar adalah salah satu jenis koperasi yang berbentuk 

koperasi simpan pinjam. Koperasi Rukun Ikhtiar adalah koperasi yang berikrar 

pada tahun 1930. Koperasi ini memiliki visi untuk menjadi lembaga yang dapat 

memenuhi kebutuhan dalam menumbuh kembangkan perekonomian anggota dan 

menjalin hubungan kekeluargaan sesama anggota koperasi simpan pinjam Rukun 

Ikhtiar. Untuk mencapai visi tersebut koperasi ini mempunyai misi yaitu 

menjunjung nilai luhur dan salam koperasi dan mengembangkan tujuan yang 

terkandung dalam Krida Wibawa Mukti. 

Pada Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar salah satu cara yang 

digunakan dalam mensejahterakan anggotanya adalah memberikan pinjaman 

dengan mudah dan bunga rendah dibandingkan bunga bank kepada anggota sesuai 

dengan kebutuhan sehingga meringankan anggotanya. Tetapi koperasi pun 

memiliki standar dalam pemberian pinjaman agar anggota tidak kesulitan dalam 

pembayaran cicilan maupun bunga. Koperasi Rukun Ikhtiar melakukan 

pengukuran atas setiap jumlah piutang yang akan disusun sesuai dengan 

kelompok nominal masing-masing dengan tambahan perolehan bunga yang 

berbeda-beda dari setiap kelompok piutang mulai dari bunga 1,5% sampai dengan 

2,5%.  
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Pada dasarnya piutang memerlukan suatu pengelolaan dan analisis yang 

tepat, karena piutang usaha yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan 

beberapa resiko yang harus ditanggung Koperasi Rukun Ikhtiar, untuk itu 

Koperasi Rukun Ikhtiar perlu menilai kondisi piutang dalam sebuah laporan 

keuangan. Koperasi Rukun Ikhtiar menetapkan penyusunan laporan keuangan 

perhari, perminggu, dan perbulan agar manajemen dapat menyeimbangkan 

manfaat informasi tepat waktu dan keandalan informasi. Peran laporan keuangan 

sangat penting dalam mengukur perkembangan koperasi yang meliputi kemajuan 

dan kelancaran koperasi tersebut. Umumnya laporan keuangan koperasi 

dibukukan dalam buku laporan pertanggung jawaban pengurus koperasi yang 

dibagikan kepada setiap anggota koperasi pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). 

Laporan keuangan yang telah dianalisis dapat memberikan informasi yang 

memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan posisi keuangan dan 

hasil operasi koperasi tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya 

serta menjadi dasar dalam menentukan perencanaan periode yang akan datang. 

Pada Koperasi Rukun Ikhtiar, salah satu risiko yang dihadapi dalam 

pengelolaan piutang adalah banyaknya pinjaman dari para anggota yang membuat 

koperasi kewalahan dalam mengelola piutang usaha mereka. Nilai piutang yang 

besar dapat menimbulkan banyak resiko, dimana koperasi sulit mengelola piutang 

dengan baik serta tidak dapat memantau dengan baik piutang usahanya untuk 

dapat tertagih tepat pada waktunya. Dengan memiliki anggota yang banyak tidak 

akan menjamin bahwa koperasi akan memperoleh profit yang besar melainkan 

semuanya didukung dengan pengelolaan yang baik atas piutang usaha tersebut.  

Mengingat pentingnya pengelolaan piutang usaha yang baik dalam 

perusahaan maka penulis berminat untuk mengamati lebih dalam tentang cara 

pengelolaan piutang usaha sehingga penulis mengambil judul “TINJAUAN 

ATAS PENGELOLAAN PIUTANG USAHA PADA KOPERASI RUKUN 

IKHTIAR”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan piutang usaha, 

penulis mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengelolaan piutang usaha pada Koperasi Rukun Ikhtiar? 

2. Bagaimana proses pencatatan dan penyusunan piutang yang dilakukan 

oleh Koperasi Rukun Ikhtiar? 

3. Bagaimana tindakan Koperasi Rukun Ikhtiar untuk mengurangi resiko 

keterlambatan atau ketidakmampuan anggota dalam melakukan proses 

pembayaran piutang? 

 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan piutang usaha pada 

Koperasi Rukun Ikhtiar. 

2. Untuk mengetahui proses pencatatan dan penyusunan piutang yang 

dilakukan oleh Koperasi Rukun Ikhtiar. 

3. Untuk mengetahui bagaimana mengurangi risiko keterlambatan dan 

ketidakmampuan anggota dalam melakukan proses pembayaran 

piutang. 

 

1.4 Manfaat Laporan Tugas Akhir 

Hasil tugas akhir yang dilakukan penulis, diharapkan berguna untuk 

berbagai pihak antara lain : 

1. Bagi Penulis 

Untuk memenuhi kewajiban Tugas Akhir perkuliahan dan untuk 

memperluas pengetahuan, serta menambah wawasan mengenai 

pengelolaan piutang usaha. 
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2. Bagi Perusahaan  

Dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemecahan 

masalah mengenai pengelolaan piutang usaha sehingga terjadi 

pertimbangan dalam melaksanakannya. 

3. Bagi Mahasiswa dan Pihak Lain 

Bagi rekan-rekan mahasiswa dan pihak-pihak lain diharapkan hasil 

tugas akhir ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk 

dijadikan referensi dalam kerja praktik selanjutnya. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Perusahaan yang diamati penulis untuk menunjang kepentingan tugas 

akhir ini adalah koperasi Rukun Ikhtiar yang berlokasi di Jalan Otto 

Iskandardinata No.435 Bandung. Dimana waktu peninjauan dilakukan selama 

kurang lebih satu bulan yang dimulai dari tanggal 4 Desember 2013 sampai 

selesai. 

 

 

 

 

 

 


