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ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  sistem  dan  prosedur  pencatatan

penjualan secara kredit pada PT. Intisumber Hasil Sempurna.Penelitian ini menggunakan
metode  penelitian  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  sistem  pencatatan
piutang  PT. Intisumber  Hasil  Sempurna  dimulai  dari  bagian  inkaso  menerima  daftar
tagihan dari penagih yang telah menagih sejumlah tagihan kepada cutomer sesuai dengan
faktur yang telah jatuh tempo. Divisi piutang hanya menerima laporan saja, untuk uang
tunai  dan lainnya  adalah pihak kasir  yang menerima.  Dari  data itulah pedoman pihak
inkaso untuk mencatat pelunasan bagi customer. Untuk piutang yang baru, divisi inkaso
mendapatkan faktur dari divisi pengiriman barang berupa faktur dan serah terima untuk
dimasukan  kedalam  pembukuan.  Dari  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem
pencatatan  piutang  pada  PT.  Intisumber  Hasil  Sempurna  cukup  efektif  dan  efisien.
Dimana sistem yang ada sangat membantu divisi inkaso untuk mengerjakan pekerjaan
dengan cepat karena proses yang tidak berbelit dan tidak mengharuskan pekerja untuk
bekerja berulang-ulang kali dalam melakukan pekerjaan.

Kata Kunci :Sistem dan Prosedur, Pencatatan Penjualan Kredit.

PENDAHULUAN 
Perusahaan  adalah  suatu

organisasi yang didirikan oleh seseorang
atau sekelompok orang atau badan yang
kegiatannya  melakukan  produksi  dan
distribusi  guna  memenuhi  kebutuhan
manusia, ada tiga jenis perusahaan yaitu
perusahaan jasa, perusahaan dagang dan
manufaktur.  Faktor  umum  yang  paling
penting  menentukan  kelangsungan
hidup  suatu  perusahaan  adalah
penjualan, tanpa adanya penjualan yang
cukup  maka  perusahaan  tersebut  tidak
akan mencapai tujuan utamanya.

Konsumsi  masyarakat  yang
tinggi  mendorong  perusahaan  untuk
selalu melakukan perbaikan pada biaya
produksi  dan  penjualan.  Kualitas
produksi  dan  strategi  penjualan  yang
baik  dapat  mendorong  peningkatan
penjualan  yang  berguna  untuk
menguasai  pangsa  pasar  dan  meraih
keuntungan  yang  optimal.  Keuntungan
yang  optimal  merupakan  salah  satu
tujuan  utama  perusahaan  dalam
menjalankan  kegiatannya.  Tujuan  ini
akan  digunakan  sebagai  ukuran
penilaian  keberhasilan  atau  kegagalan

yang  telah  dilaksanakan.  Untuk
mencapai  tujuan  tersebut,  perusahaan
mengandalkan  kegiatannya  dalam
bentuk  penjualan.  Penjualan  dapat
dilakukan  baik  secara  tunai  maupun
kredit.  Perusahaan  yang  kurang  dapat
mengembangkan  usahanya  lambat  laun
akan tergeser oleh perusahaan pesaing.

Penjualan terdiri  dari  penjualan
tunai  dan  penjualan  kredit.  Penjualan
tunai  merupakan  penjualan  yang
transaksinya  dilakukan  secara  tunai,
perusahaan  lebih  dimudahkan  dalam
penjualan  tunai  ini  karena  perusahaan
akan  segera  menerima  kas.  Sedangkan
penjualan  kredit  lebih  banyak  dipilih
oleh  para  pembeli  karena  pembayaran
untuk pembelian barang dapat  ditunda,
selain  pembeli  perusahaan  juga
mendapat  keuntungan  dari  adanya
penjualan  kredit  ini  karena  perusahaan
akan  mendapatkan  pendapatan  lebih
besar  dibandingkan  dengan  penjualan
secara tunai. 

Di dalam dunia usaha,  terdapat
beberapa  strategi  yang  digunakan  oleh
penjual  untuk  meningkatkan  volume
penjualan maupun kesetiaan pelanggan.
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Diantara  sekian  banyak  strategi,
pemberian  piutang  dagang  (penjualan
secara  kredit)  merupakan  salah  satu
strategi penjualan yang banyak diminati
oleh  para  pengusaha.  Selain  karena
cukup  praktis,  tingkat  pertambahan
ekonomi yang kurang merata di negara
ini  juga  menjadi  salah  satu  mengapa
sistem  penjualan  secara  kredit  cepat
berkembang  dan  mendapatkan  respon
yang  baik  dari  kalangan  masyarakat.
Penjualan  dari  suatu  produk  yang
dihasilkan  oleh  perusahaan  merupakan
salah satu faktor penentu dalam kegiatan
perusahaan.  Kondisi  ini  memotivasi
perusahaan  dalam  pelaksanaan  sistem
penjualan kredit yang baik dalam usaha
meningkatkan  pendapatan.  Penjualan
kredit  atas  suatu  produk  merupakan
salah satu sumber penerimaan kas bagi
perusahaan,  khususnya  pelunasan
piutang.

Penjualan  kredit  merupakan
politik yang bisa dilakukan dalam dunia
bisnis  untuk  merangsang  minat  para
pelanggan.  Penjualan  kredit  dapat
meningkatkan omzet penjualan sehingga
dapat  memperluas  pasar  dan
memperbesar hasil penjualan. Kenaikan
penjualan  akan  menimbulkan  kenaikan
pada  pendapatan  yang  nantinya  akan
menunjukkan  profitabilitas  perusahaan.
Penjualan  kredit  dilakukan  perusahaan
dengan cara mengirimkan barang sesuai
dengan order yang diterima dari pembeli
dan  untuk  jangka  waktu  tertentu
perusahaan mempunyai  tagihan  kepada
pembeli  tersebut.  Untuk  menghindari
tidak  tertagihnya  piutang,  setiap
penjualan  kredit  yang  pertama  kepada
seorang pembeli selalu didahului dengan
analisis terhadap pembeli. 

PT. Intisumber Hasil  Sempurna
adalah  perusahaan  dagang  yang
bergerak  di  bidang  pemasaran  alat
kesehatan,  yakni  mendistribusikan  alat
kesehatan  ke  rumah  sakit  pemerintah,
swasta, distributor alat kesehatan,apotek
serta  lembaga  kesehatan  lainnya.
Menghadapi  persaingan  dengan
banyaknya  perusahaan  yang  bergerak
dibidang  yang  sama  PT.  Intisumber
Hasil  Sempurna  melakukan  perbaikan

dari  berbagai  segi,  baik  kualitas
penjualan maupun penjualan agar dapat
terus  bertahan  dan  bersaing.  Kualitas
dan strategi  penjualan yang  baik  dapat
mendorong  tingkat  penjualan  untuk
menguasai  pasar  dan  mendapat
keuntungan yang optimal

Tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah untuk menemukan
bukti  empiris  atas  sistem  pencatatan
penjualan  kredit  serta  kendala  yang
dihadapi dalam pencatatan piutang serta
untuk  mengetahui  sistem  pencatatan
penjualan kredit sudah cukup efektif dan
efisien

TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2009:5) yang
dimaksud  dengan  prosedur  “Suatu
kegiatan  klerikal,  biasanya  melibatkan
beberapa orang dalam suatu department
atau lebih, yang dibuat untuk menjamin
penanganan  secara  seragam  transaksi
perusahaan yang terjadi  berulang”. Rudi
M tambunan  (2013:84)  mendefinisikan
prosedur  sebagai  pedoman  yang  berisi
prosedur operasional  yang ada didalam
suatu organisasi  yang  digunakan untuk
memastikan  bahwa  semua  keputusan
dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-
fasilitas  proses  yang  dilakukan  oleh
orang-orang  didalam  organisasi  yang
merupakan  anggota  organisasi  berjalan
efektif  dan  efisien,  konsisten,  standar
dan sistematis”.

Sedangkan  menurut  Mulyadi
(2009:5)  yang  dimaksud  dengan
prosedur  adalah  “Suatu  kegiatan
klerikal,  biasanya  melibatkan  beberapa
orang  dalam  suatu  departemen  atau
lebih,  yang  dibuatuntuk  menjamin
penanganan  secara  seragam  transaksi
perusahaan  yang  terjadi  berulang”.
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  maka
penulis  menyimpulkan  yang  dimaksud
dengan  prosedur  adalah  suatu  susunan
yang  teratur  dari  kegiatan  yang
berhubungan  satu  sama  lainnya,  dan
prosedur-prosedur  yang  berkaitan
melaksanakan  serta  memudahkan
kegiatan  utama  dari  suatu  organisasi
sehingga  dapat  memudahkan
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penanganan  transaksi  perusahaan  yang
terjadi berulang-ulang.

Pengertian Sistem Akuntansi
Menurut  Mulyadi  (2010:3),

sistem  akuntansi  adalah  organisasi
formulir,  catatan,  dan  laporan  yang
dikoordinasi  sedemikian  rupa  untuk
menyediakan  informasi  keuangan  yang
dibutuhkan  manajemen  guna
memudahkan  pengelolaan  perusahaan.
Sedangkan menurut Krismiaji (2010:4),
sistem informasi akuntansi adalah suatu
sistem  yang  memproses  data  dan
transaksi  guna  menghasilkan  informasi
yang  bermanfaat  untuk  merencanakan,
mengendalikan,  dan  mengoperasikan
bisnis. Peran sistem informasi akuntansi
secara umum adalah mengumpulkan dan
menyimpan  data  tentang  aktivitas  dan
transaksi  dalam  organisasi,  membantu
organisasi  mengadopsi  dan
mempertahankan  posisi  strategis,
memproses data menjadi informasi yang
dapat  digunakan  dalam  proses
pengambilan  keputusan.  Mardi
(2011:14)

Berdasarkan  pendapat  di  atas,
maka penulis dapat menyimpulkan yang
dimaksud  dengan  sistem  akuntansi
adalah  formulir-formulir,  catatan,
prosedur,  dan  alat-alat  yang  digunakan
untuk  mengolah  data  dengan  tujuan
untuk menghasilkan laporan-laporan dan
informasi  yang  diperlukan  oleh
manajemen  maupun  pihak-pihak  lain
yang  berkepentingan  untuk  mengawasi
usahanya.

Penjualan
Soemarso  (2009:160).  Keber-

hasilan  perusahaan  pada  umumnya
dinilai  berhasil  dari  kemampuannya
dalam  memperoleh  laba.  Dengan  laba
yang  diperoleh,  perusahaan akan dapat
mengembangkan  berbagai  kegiatan,
meningkatkan jumlah aktiva dan modal
serta  dapat  mengembangkan  dan
memperluas  bidang  usahanya.  Untuk
mencapai  tujuan  tersebut,  perusahaan
mengandalkan  kegiatan  dalam  bentuk
penjualan,  semakin  besar  volume
penjualan semakin besar pula laba yang

diperoleh  perusahaan.  Adapun  tujuan
umum  dari  perusahaan  diantaranya,
mencapai  volume  penjualan,
mendapatkan  laba  tertentu  dan
menunjukkan pertumbuhan perusahaan.

Penjualan  sering  diidentifi-
kasikan  sebagai  proses  pertukaran
barang  dengan  suatu  nilai  sehingga
menghasilkan  pendapatan  bagi  pihak
penjual  dan  pemberi  keputusan  bagi
pihak pembeli. Penjualan adalah jumlah
yang dibebankan kepada pembeli untuk
barang  dagang  yang  diserahkan
merupakan pendapatan perusahaan yang
bersangkutan.  Sedangkan  menurut
Winardi (2010:28) kebutuhan konsumen
penjualan adalah suatu transfer hak atas
benda-benda.  Secara  umum  penjualan
merupakan  sumber  hidup  perusahaan
untuk  melakukan  aktivitas  untuk
memenuhi  keinginan  dan  kebutuhan
konsumen,  guna  untuk  menghasilkan
laba.

Unsur-unsur  Sistem  Akuntansi  Yang
Terkait Dalam Penjualan kredit

Mulyadi  (2010:48).  Fungsi  dari
unsur-unsur  sistem  akuntansi  yang
terkait dalam penjualan kredit adalah :
1) Fungsi  penjualan,  Fungsi  ini

bertanggung jawab untuk menerima
surat  order  dari  pembeli,mengedit
order  dari  pelanggan  untuk
menambahkan  informasi  yang
belum ada pada surat order tersebut
(seperti  spesifikasi  barang dan rute
pengiriman),  meminta  otorisasi
kredit,menentukan  tanggal
pengiriman,  dan dari  gudang mana
barang akan dikirim,serta mengirim
surat  order  pengiriman.  Fungsi  ini
bertanggung  jawab  membuat  back
order  pada  saat  diketahui  tidak
tersedianya  persediaan  untuk
memenuhi order pelanggan.

2) Fungsi  Kredit,  Fungsi  ini
bertanggung  jawab  untuk  meneliti
status  kredit  pelanggan  dan
memberikan  otorisasi  pemberian
kredit  kepada  pelanggan  sebelum
order dari pelanggan dipenuhi. Jika
penolakan  pemberian  kredit
seringkali terjadi, pengecekan status
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kredit  perlu  digunakan  sebelum
fungsi penjualan mengisi surat order
penjualan.  Untuk  mempercepat
pelayanan terhadap pelanggan, surat
order  pengiriman  dikirim  langsung
ke  fungsi  pengiriman  sebelum
fungsi  penjualan  memperoleh
otorisasi  kredit  dari  fungsi  kredit.
Namun,  tembusan  kredit  harus
dikirimkan  ke  fungsi  kredit  untuk
mendapatkan persetujuan kredit dari
fungsi tersebut. Dalam hal otorisasi
kredit  tidak  dapat  diberikan,fungsi
penjualan  memberitahu  fungsi
pengiriman  untuk  membatalkan
pengiriman kepada pelanggan.

3) Fungsi  Gudang,  Fungsi  ini
bertanggung  jawab  untuk
menyimpan barang dan menyiapkan
barang  yang  dipesan  oleh
pelanggan,  serta  menyerahkan
barang ke fungsi pengiriman.

4) Fungsi  Pengiriman,  Fungsi  ini
bertanggung  jawab  untuk
menyerahkan barang atas dasar surat
order  pengiriman  yang  diterimanya
dari  fungsi  penjualan.  Fungsi  ini
juga  bertanggung  jawab  untuk
menjamin  bahwa  tidak  ada  barang
yang  keluar  dari  perusahaan  tanpa
ada otorisasi dari yang berwenang.

5) Fungsi  penagihan,  Fungsi  ini
bertanggung jawab untuk membuat
dan  mengirimkan  faktur  penjualan
kepada  pelanggan,  serta
menyediakan  copy  faktur  bagi
kepentingan  pencatatan  transaksi
penjualan oleh fungsi akuntansi.

6) Fungsi  Akuntansi,  Fungsi  ini
bertanggung  jawab  untuk  mencatat
piutang  yang  timbul  dari  transaksi
penjulan  kredit  dan  membuat  serta
mengirimkan  pernyataan  piutang
kepada  debitur,  serta  membuat
laporan penjualan. Di samping itu ,
fungsi  ini  juga  bertanggung  jawab
untuk  mencatat  harga  pokok
persediaan  yang  dijual  ke  dalam
kartu persediaan.

METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan

metode  penelitian  kualitatif.  Menurut

Saryono  (2010:10)  metode  penelitian
kualitatif  adalah  penelitian  yang
digunakan  untuk  menyelidiki,
menemukan,  menggambarkan,  dan
menjelaskan kualitas atau keistimewaan
dari  pengaruh  sosial  yang  tidak  dapat
dijelaskan,  diukur  atau  digambarkan
melalui  pendekatan  kuantitatif.Dalam
metode ini populasi yang dipilih sebagai
sample adalah sistem dan form-form PT.
Intisumber  Hasil  Sempurna  yang
berlokasi di daerah Surabaya.

Menurut  Sutarman  (2012:13),
Sistem  adalah  kumpulan  elemen  yang
saling  berhubungan  dan  berinteraksi
dalam satu kesatuan untuk menjalankan
suatu  proses  pencapaian  suatu  tujuan
utama.  Menurut  Mustakin  (2009:34),
Sistem  dapat  didefinisikan  dengan
pendekatan  prosedur  dan  pendekatan
komponen,  sistem  dapat  didefinisikan
sebagai  kumpulan  dari  prosedur-
prosedur  yang  mempunyai  tujuan
tertentu.Sistem hampir selalu terdiri dari
beberapa subsistem kecil, yang masing-
masing  melakukan  fungsi  khusus  yang
penting  untuk  dan  mendukung  bagi
sistem yang lebih besar, tempat mereka
berada.  Berdasarkan  pendapat  di  atas,
maka  penulis  menyimpulkan  bahwa
sistem  adalah  suatu  rangkaian  bagian-
bagian  yang  saling  berhubungan  dan
berinteraksi  satu  dengan  yang  lainnya
dengan  maksud  untuk  mencapai  suatu
tujuan yang telah ditentukan bersama.

Menurut  Soemarso  (2009:160),
penjualan  kredit  merupakan  transaksi
anatar  dua  perusahaan dengan pembeli
untuk  menyerahkan  barang  atau  jasa
yang  berakibat  timbulnya  piutang.
Sedangkan  menurut  Mulyadi
(2010:210), penjualan kredit merupakan
penjualan  yang  dilaksanakan  oleh
perusahaan  dengan  cara  mengirim
barang  sesuai  dengan  order  yang
diterima dari  pembeli  dan untuk waktu
tertentu perusahaan mempunyai  tagihan
kepada pembeli tersebut. Disamping itu
untuk  melindungi  kepentingan  penjual
dari  kemungkinan  tidak  ditepatinya
kewajiban-kewajiban  oleh  pihak
pembeli, maka terdapat beberapa bentuk
perjanjian (kontrak) penjualan kredit.

4                                                                                Ekomania Jurnal Vol. 3 No. 2 - Desember 2016



Peneliti  mengumpulkan  data
pada  karyawan  PT.  Intisumber  Hasil
Sempurna  dan  melakukan  wawancara
langsung  terhadap  nara  sumber,
mengalisa dan mempelajari form – form
yang terdapat pada PT. Intisumber Hasil
Sempurna  kemudian  meneliti  sistem
yang  berlaku  pada  perusahaan  dan
membandingkan  dengan  tinjauan
pustaka.

HASIL
Sistem  pencatatan  piutang  PT.

Intisumber  Hasil  Sempurna  cukup
ringkas  dan  terstuktur  dengan  baik.
Sistem  yang  panjang  tetapi  efisien
didalam  menjalankan  prosedur  dan
pengendali yang cukup aman. Kendala-
kendala  yang  ditemui  dalam  sistem
pencatatan  piutang  bukan  berasal  dari
sistem tersebut  tetapi  lebih dari  faktor-
faktor  diluar  perusahaan,  contohnya
lamanya laporan resi pengiriman barang
luar  pulau,  resi  pengiriman  ini  sebagai
pelengkap dokumen yang berguna untuk
bukti  pengiriman  barang  yang  akan
ditagihkan,  dengan  tidak  adanya  bukti
resi  maka  pihak  piutang  tidak
mempunyai  dokumen  resmi  yang
menyatakan bahwa barang tersebut telah
sampai di customer. Dan resi pengiiman
perlu  di-fax  kepada  customer.  Bagian
inkaso  mendapatkan  faktur  dan  surat
jalan dari pihak fakturis yang kemudian
di-file  berdasarkan nama  customer  dan
jatuh  temponya,  faktur  yang  ada
kemudian  dibuatkan  daftar  tagihan
untuk dimintai tanda tangan dan stempel
customer.  Bagian  inkaso  harus  teliti
untuk mengecek kesamaan barang yang
tertulis di dalam faktur dan surat jalan.
Surat  jalan  harus  ada  tanda  tangan
penerima dan stampel customer sebagai
bukti bahwa barang yang terkirim sudah
diterima.

Pembahasan
Sistem  pencatatan  piutang  PT.

Intisumber Hasil Sempurna dimulai dari
bagian inkaso  menerima  daftar  tagihan
dari  penagih  yang  telah  menagih
sejumlah  tagihan  kepada  customer

sesuai  dengan  faktur  yang  telah  jatuh
tempo.  Divisi  piutang hanya  menerima
laporan  saja,  untuk  uang  tunai  dan
lainnya  adalah  pihak  kasir  yang
menerima.  Dari  data  itulah  pedoman
pihak inkaso untuk mencatat  pelunasan
bagi customer. Untuk piutang yang baru,
divisi  inkaso  mendapatkan  faktur  dari
divisi  pengiriman barang berupa faktur
dan  serah  terima  untuk  dimasukan
kedalam pembukuan.

Sistem  pencatatan  piutang  pada
PT.  Intisumber  Hasil  Sempurna  cukup
efektif dan efisien.  Sedangkan menurut
Kurniawan  (2009:109),  Pengertian
Efektif  adalah  kemampuan
melaksanakan  tugas,  fungsi  (operasi
kegiatan  program  atau  misi)  daripada
suatu  organisasi  atau  sejenisnya  yang
tidak  adanya  tekanan  atau  ketegangan
diantara  pelaksanaannya.  Sedangkan
pengertian  efisiensi  menurut
SP.Hasibuan (2010:233) yang mengutip
pernyataan  H.  Emerson  adalah:.
Efisiensi  adalah  perbandingan  yang
terbaik  antara  input  (masukan)  dan
output (hasil  antara keuntungan dengan
sumber-sumber  yang  dipergunakan),
seperti  halnya  juga  hasil  optimal  yang
dicapai  dengan  penggunaan  sumber
yang  terbatas.  Dengan  kata  lain
hubungan  antara  apa  yang  telah
diselesaikan.” 

Dimana  sistem  yang  ada  sangat
membantu  divisi  inkaso  untuk
mengerjakan  pekerjaan  dengan  cepat
karena  proses  yang  tidak  berbelit  dan
tidak  mengharuskan  pekerja  untuk
bekerja  berulang-ulang  kali  untuk
melakukan pekerjaan.  Sistem yang  ada
pun  sangat  minim  dari  kecurang  yang
ada  karena  pengecekan  dilakukan
berkali–kali  dengan  antar  divisi  yang
ada. Form – form yang digunakan cukup
membantu sistem menjadi lebih efektif.
Penulis juga nememukan kesamaan alur
sistem  pada  PT.  Intisumber  Hasil
Sempurna  dan  tinjauan  pustaka  yang
telah dipelajari.
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Sumber : Mulyadi (2010:47)
Gambar 1. Alur Pencatatan Penjualan Kredit

Di  ambil  dari  website
http://www.kembar.pro/2014/08/kebijak
an-prosedur-piutang-dagang.html  yang
di posting oleh Ferry Rinaldi pada tahun
2014  tentang  prosedur  pencatatan
piutang adalah sebagai berikut :
a. Prosedur  penyampaian  tagihan

kepada pelanggan
Invoice  telah  disusun  dengan

lengkap dan benar dan telah diotorisasi
oleh  yang  berhak,  proses  selanjutnya
menyampaikannya  kepada  Pelanggan
untuk  penagihan  dengan  prosedur
sebagai berikut:

1) Petugas  penagihan/collector
menerima  data-data  penagihan
yang lengkap dan siap dikirimkan
ke pelanggan dimasukkan amplop
diberi  nama  & alamat  penagihan
dan attention untuk  bagian yang

dituju,  misal  Mr  X  jabatan
Manager Keuangan.

2) Memasukan data penagihan dalam
buku  ekpedisi  dan  mengirimkan
ke  pelanggan  dengan  meminta
tanda terima dokumen penagihan.

3) Menyerahkan  tanda  terima
tersebut  ke  bagian  penagihan
untuk dimasukkan dalam budget.

4) Penerimaan  piutang  dan  buku
piutang

5) Me-file  dukumen  penagihan
tersebut.

b. Prosedur pembuatan kredit nota dari
retur jual

Barang  atau  jasa  yang  telah
dilakukan  penyerahan,  kadangkala
dilakukan retur  atau pengembalian,  hal
ini bisa saja karena tidak sesuai dengan
pesanan,  terjadi  kerusakan  pada  waktu
pengecekan  ulang,  atau  sebab  lainnya
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dan disetujui oleh penjual atau pembeli
atas barang dan jasa tersebut.

Secara  administrative  agar
penjualan sesuai  barang atau jasa yang
diterima,  maka  dibuatkan  kredit  nota
atas  retur  penjualan  tersebut  dengan
prosedur sebagai berikut :

1) Bagian  penagihan  menerima
bukti-bukti  pengembalian  barang
atau jasa dilengkapi:
a)    Order  (PO  Customer),

Kontrak,  atau  SPK  dari
pelanggan

b) Surat  tanda  terima
pengembalian  barang  barang,
jasa

2) Bagian  penagihan  membuat  nota
retur dengan perincian  :
a)    Nota retur penjualan dengan

diberi nomor
b) menerima  report  atau  berita

acara  pengembalian  barang
atau jasa

c)    Retur  Faktur  pajak,  untuk
penyerahan  kepada  ben-
daharawan yang ditunjuk

d) Faktur  penjualan yang  dinota
returkan

e)    Dokumen  pendukung
lainnya  bila  diperlukan  (nota
perhitungan dan lainnya)

3) Data  nota  retur  tersebut
diverifikasi oleh petugas verifikasi
piutang  dan  dibubuhi  paraf
sebagai tanda telah diperiksa.

4) Meminta  persetujuan  oleh  yang
berhak  otorisasi  dengan
membubuhkan  tandatangan  dan
distempel perusahaan

5) Membukukan  dalam  buku  retur
penjualan dan diarsip.

c. Prosedur pembuatan debit nota atau
kredit nota dari transaksi koreksi

Koreksi  dapat  dilakukan  asal
dapat  dipertangung  jawabkan  dengan
jelas  begitu  halnya  koreksi  akibat
kesalahan  dalam  penagihan.  Dokumen

yang dipergunakan adalah dengan debit
nota untuk kekurangan dalam penagihan
dan  sebaliknya  kredit  nota  bila  yang
ditagihkan  lebih  besar  dari  yang
sesungguhnya,  koreksi  ini  dapat  dari
harga,  kwantiti  atau  harga  &  kwantiti
dan  kesalahan  lainnya.  Prosedur
pembuatan  kredit  nota  atau  debit  nota
adalah sebagai berikut :

1) Bagian  penagihan  menerima
bukti-bukti  kesalahan  dari
penagihan dan dilengkapi:
a. Order  (PO  Customer),

Kontrak,  atau   SPK  dari
pelanggan

b. Tagihan  atau  Invoice  yang
harus dikoreksi

2) Bagian penagihan membuat  debit
nota  atau  kredit  nota  dengan
perincian:
a. Debit  nota   atau  credit  nota

dengan bernomor
b. Nota  perhitungan  jumlah

kekurangan  atau  kelebihan
yang harus dikoreksi

c. Debit atau kredit Faktur pajak,
untuk  penyerahan  kepada
bendaharawan yang ditunjuk

d. Faktur  penjualan  yang  harus
dibebit atau kredit nota kan

e. Dokumen  pendukung  lainnya
bila  diperlukan  (nota
perhitungan dan lainnya)

3) Data  debit  nota  atau  kredit  nota
tersebut  diverifikasi  oleh  bagian
verifikasi  invoicing dan  dibubuhi
paraf sebagai tanda telah diperiksa

4) Meminta  persetujuan  oleh  yang
berhak  otorisasi   dengan
membubuhkan  tandatangan  dan
distempel perusahaan

5) Membukukan dalam buku & kartu
Piutang dan diarsip.

Menurut pembahasan dari maka
dapat  dibuat  persamaan  dengan  sistem
yang berlaku pada PT. Intisumber Hasil
Sempurna adalah :
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Tabel 1. Persamaan Literatur Dengan Sistem Pencatatan Piutang Pada PT. Intisumber 
Hasil Sempurna

Sumber : Data yang diolah

KESIMPULAN
Sistem pencatatan piutang pada

PT.  Intisumber  Hasil  Sempurna  ketika
bagian inkaso menerima faktur dan surat
jalan dari fakturis. Surat jalan dan faktur
di cek kebenarannya yaitu: nama barang,
tanda tangan dan stempel customer. 

Sistem  pencatatan  piutang  PT.
Intisumber Hasil Sempurna dimulai dari
pihak  fakturis  atau  inkaso  menerima
faktur asli  dengan copy rangkap 1 dari
divisi  pengiriman.  Faktur  yang
diserahkan dari pihak pengiriman adalah
lengkap  dengan  tanda  tangan,  stempel
dan  nama  terang  penerima.  Setelah
bagian  inkaso  menerima  maka  untuk
faktur copy diserahkan kepada customer
service.  Untuk  yang  menggunakan
ekspedisi  maka  inkaso  menerima  dari
bagian  gudang,  untuk  area  sales
diserahkan  dengan  tanda  terima  faktur
untuk  di  lengkap  tanda  tangan  dan
stempel,  jika  tidak  ada  salesnya  maka
pihak inkaso fax faktur dan surat  jalan
kepada customer. Setalah proses tersebut
selesai  maka  pihak  inkaso  memasukan
data  tersebut  dan  mempersiapkan
dokumen lainnya untuk di tagihkan bila
sudah jatuh tempo.

Sistem  yang  ada  di  dalam
PT.  Intisumber  Hasil  Sempurna  cukup
efektif dan efisien. Dimana sistem yang
ada efektif  karena tidak melalui  proses
yang  panjang  namun  tetap  ada
pengendaliannya  sehingga  tidak  ada
kesalahan  didalam  pencatatan  piutang.
Kendala  yang  ada  didalam  pencatatan
piutang  lebih  karena  pihak  luar  dan
kurang  komunikasi  bukan  berasal  dari
sistem yang  ada.  Dengan  adanya  SOP
(standar  Operasional  Prosedur)  yang
terdapat  pada  PT.  intisumber  Hasil
Sempurna,  maka  pekerjaan  dan  alur
yang  ada  menjadi  lebih  terkontrol.
Sistem yang ada juga efisien dengan alur
yang tidak terlalu panjang hingga dapat
mempersingkat  waktu  dan  membuat
pekerjaan  menjadi  lebih  cepat
terselesaikan.

SARAN
PT.  Intisumber  Hasi  Sempurna

merupakan  perusahaan  distributor  alat-
alat  kesehatan yang telah bekerja sama
dengan  berbagai  rumah  sakit,  klinik,
apotek  dan  dokter  di  hampir  seluruh
Indonesia.  Sistem  pencatatan  piutang
yang  ringkas  dan  terstruktur  membuat
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efisiensi  dan  efektif  didalam  praktek
kerja sehari-hari. Kendala yang dialami
oleh bagian inkaso dalam mencatat atau
membukukan  penjualan  kredit  terdapat
didalam penjualan  luar  kota/luar  pulau
dimana  di  daerah  tersebut  tidak  ada
salesnya  dan  pengiriman  menggunakan
pihak ketiga yaitu expedisi. 

Dengan adanya kendala tersebut
pihak perusahaan membuat sistem untuk
penagihan  diluar  kota  yang  tidak  ada
salesnya  dengan  cara  resi  pengiriman
yang lama didapatkan oleh pihak inkaso
bisa  disiasati  dengan  meminta  nomer
resinya saja ke expedisi untuk dapat di
kirimkan  kepada  customer  dan  untuk
pengecekan lokasi barang yang dikirim.
Bukti fisik nomer resi dapat di-fax-kan
apabila pihak inkaso telah mendapatkan
dari pihak expedisi.
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