BAB II
SISTEM AKUNTANSI PIUTANG
Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah
daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di
Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat
direalisasi (net realizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan
melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih
adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima
pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi
dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada SKPD meliputi
pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi yang mengakibatkan
penambahan maupun pengurangan nilai piutang.
1. Pihak Terkait
Pihak yang terkait dalam sistem akuntasi piutang adalah Pejabat
Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas sebagai
berikut:
a. Mencatat

transaksi/kejadian

piutang

berdasarkan

bukti-bukti

transaksi yang belum diterima pembayarannya ke Buku Jurnal.
b. melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO ke
dalam Buku Besar masing-masing rekening.
2. Dokumen yang Terkait
Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPD:


Surat Ketetapan Pajak Daerah



Surat Ketetapan Retribusi Daerah



Bukti Memorial



Dokumen lain yang dipersamakan

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi
Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada SKPD adalah:
a. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum
diterima pembayarannya

Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD melakukan
inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum
diterima pembayarannya. Terhadap SKP/R-Daerah yang belum dibayar
tersebut, PPK-SKPD mencatatan pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang
sebagai jurnal penyesuaian.
Di awal tahun berikutnya, PPK-SKPD melakukan jurnal balik atas jurnal
penyesuaian pendapatan yang dilakukan pada saat penyusunan laporan
keuangan, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.
Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum
diterima pembayarannya :
Piutang..............................................................

xxx

Pendapatan- LO............................................

xxx

Mencatat penerimaan kas atas pendapatan-LO yang sudah diakui tahun
sebelumnya :
Pendapatan-LO.........................…..……………

xxx
xxx

Piutang …………………………………………

b. Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo
pada periode akuntansi berikutnya
Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD berdasarkan bukti
memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian
Lancar Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo
dalam satu tahun ke depan.
Bagian Lancar Tagihan..............................

xxx

Tagihan Pinjaman................................

xxx

c. Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas piutang
(aging schedule)
Berdasarkan buku piutang, PPK-SKPD membuat bukti memorial atas
jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut,
PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih

dan

Penyisihan

pembentukan

piutang

tak

Penyisihan

tertagih

tidak

Piutang
bersifat

Tidak

Tertagih.

akumulatif

tetapi

diterapkan pada saat penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan
perkembangan kualitas piutang

Beban Penyisihan Piutang.................

xxx

Penyisihan Piutang......................

xxx

d. Mencatat Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang
Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan dan
penghapustagihan

piutang,

maka

PPK

SKPD

akan

mencatat

penghapusbukuan piutang dengan mengurangkan Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih dan Piutang.
Sedangkan untuk penghapustagihan piutang PPK tidak melakukan
pencatatan ke dalam jurnal.
Untuk

Piutang

yang

penyisihan

piutangnya

belum

seluruhnya

disisihkan
Penyisihan Piutang............................

xxx

Beban Penyisihan Piutang.................

xxx

Piutang………………………………..

xxx

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya disisihkan
Penyisihan Piutang................................
Piutang…………..……………………….

xxx
xxx

