
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

PT PLN (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

pelayanan masyarakat khususnya dalam bidang penyaluran aliran listrik 

dituntut menyediakan energi listrik untuk kebutuhan masyarakat dengan  

jumlah dan kualitas yang memadai serta memberikan pelayanan yang terbaik 

bagi masyarakat. 

Sejalan dengan ketentuan Undang-undang No. 15 tahun 1985 maksud dan 

tujuan didirikannya Perusahaan Listrik Negara adalah mengusahakan 

penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata 

serta mendorong peningkatan ekonomi, mengusahakan keuntungan agar dapat 

membiayai pembangunan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan 

masyarakat, menjadi perintis kegiatan usaha penyediaan listrik yang belum 

dapat dilaksanakan di sektor swasta. 

PT PLN (Persero) Area Tegal yang merupakan perusahaan BUMN, 

memberikan jasa dalam masalah sumber energi listrik bagi kepentingan umum 

dan sekaligus memupuk keuntungan bagi perusahaan. Dalam kegiatan sehari- 

hari PT PLN (Persero) Area Tegal melakukan kegiatannya melalui transaksi. 

Transaksi yang sering digunakan PT PLN (Persero) Area Tegal ini adalah 

transkasi penjualan kredit atau penggunaan listrik pascabayar oleh pelanggan. 

Penggunaan listrik pascabayar adalah pelanggan yang menggunakan  

energi listrik terlebih dahulu, baru kemudian melakukan pembayaran rekening 

listrik. Pembayaran dapat dilakukan mulai dari tanggal 1 (satu) sampai tanggal 

20 (dua puluh) bulan berikutnya, apabila lewat dari tanggal tersebut maka 

pelanggan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan  

dari pihak perusahaan. 

Pelayanan yang diberikan ini ternyata menimbulkan permasalahan yaitu 

adanya penunggakan pembayaran listrik yang dilakukan oleh pelanggan  listrik 
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seperti rumah tangga, rumah sakit, gedung pemerintahan, industri dan 

perusahaan besar. Hal itu disebabkan karena faktor rendahnya tingkat ekonomi 

pelanggan melainkan karena kesadaran pelanggan masih rendah untuk 

melunasi listrik tepat pada waktunya dan pelanggan masih ada yang suka 

membayar rekening listriknya dua bulan sekali atau pada saat ditagih. Jumlah 

piutang pelanggan yang tidak tertagih dalam satu bulan berjalan akan menjadi 

saldo awal tunggakan piutang pada bulan berikutnya. Pelanggan yang tidak 

melunasi tagihan listrik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut akan menimbulkan 

piutang tak tertagih (piutang ragu-ragu) bagi perusahaan. 

Menurut Reeve, Warren (2009:437) piutang “timbul akibat adanya 

penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang dicatat sebagai debet pada 

akun piutang usaha (accounts receivable). Piutang semacam ini biasanya 

diharapkan dapat ditagih dalam waktu dekat, misalnya 30 atau 60 hari. Piutang 

ini digolongkan sebagai aset lancar di neraca”. Menurut keputusan Direksi PT 

PLN (Persero) No.348.K/010/DlR/2007, yaitu “piutang PLN adalah hak tagih 

PLN yang mewajibkan penanggung hutang untuk melunasi kewajibannya atas 

tagihan PLN”. Penanggung hutang sebagaimana disebutkan dalam Keputusan 

Menteri Keuangan No.300/KMK.0l/2002 adalah “orang atau badan yang 

berhutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun, termasuk badan 

atau orang yang menjamin seluruh hutang penanggung hutang”. 

Selain dapat meningkatkan volume penjualan, piutang juga mengandung 

suatu risiko bagi perusahaan, yaitu risiko kerugian piutang seperti terlambatnya 

pembayaran rekening listrik dalam waktu lebih dari satu bulan dan akan 

mengakibatkan perputaran piutang yang besar atau pendapatan yang tidak 

sesuai dengan transaksi penjualan listrik, bagi perusahaan dan tentu saja akan 

berdampak pada pendapatan usaha yang menjadi rendah dan mengakibatkan 

kinerja perusahaan yang akan semakin menurun. Namun risiko kerugian 

piutang tersebut dapat diminimalisasikan dengan  cara  meningkatkan 

perputaran piutang pada setiap pelanggan, seperti memberikan   pemberitahuan 
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kepada pelanggan bahwa bagi setiap pelanggan yang tidak membayar rekening 

listrik dengan tepat waktu, maka penggunaan listrik akan dimatikan. 

Perusahaan yang memiliki piutang banyak belum berarti perusahaan 

tersebut diuntungkan, karena setiap piutang perusahaan tersebut tidak  

semuanya dapat ditagih oleh perusahaan. Piutang perusahaan tidak dapat 

ditagih oleh perusahaan karena berbagai hal, misalnya seseorang yang 

berhutang kepada perusahaan kabur atau bangkrut dari usahanya dan tidak 

dapat melunasinya pada saat jatuh tempo. Hal inilah yang menjadikan pokok 

utama permasalahan pada indikator kinerja PT PLN (Persero) Area Tegal saat 

ini sehingga harus ada pengendalian piutang pelanggan, dikarenakan 

keterbatasan sumber daya manusia (sdm) di perusahaan sehingga pengelolaan 

piutang pelanggan diserahkan kepada pihak ketiga atau vendor. Untuk itu 

diperlukan koordinasi yang baik antara PT PLN (Persero) Area Tegal dengan 

vendor agar kinerjanya menjadi lebih baik. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik 

untuk menyusun tugas akhir ini dengan judul, “PENGENDALIAN 

PIUTANG PELANGGAN PADA PT PLN (Persero) AREA TEGAL 

TAHUN 2015”. 

1.2 Ruang Lingkup Penulisan 

Ruang Lingkup Penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam 

membahas pokok-pokok pikiran secara jelas dengan sistematis agar tidak 

menyimpang dalam membahas objek penulisan. Adapun permasalahan yang akan 

dibahas adalah : 

1. Pengertian Tentang Akuntansi Piutang. 

2. Cara Menentukan Umur Piutang dalam Akuntansi. 

3. Pengklasifikasian Piutang dalam Akuntansi. 

4. Dokumen Pokok yang Digunakan. 

5. Pencatatan Transaksi yang Menyangkut Piutang. 

6. Sistem Pengendalian Intern atas Piutang. 
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7. Pengertian Piutang Lancar dan Piutang Ragu-ragu pada PT PLN 

(Persero). 

8. Prosedur Pembayaran Rekening Listrik serta Pelaksanaan Pemutusan 

Aliran Listrik Pelanggan. 

9. Tarif Dasar Listrik ( TDL ) 2015 pada PT PLN (Persero). 

10. Jenis – jenis Formulir, Aplikasi Monitoring Kerja dan Golongan pada 

Pendapatan PT PLN (Persero). 

11. Rumus Umur Piutang pada PT PLN (Persero). 

12. Vendor Sebagai Pengelola dalam Pengendalian Piutang PT PLN 

(Persero) Area Tegal pada Tahun 2015. 

13. Manajemen Billing Sebagai Perjanjian Kerja Sama dalam 

Pengendalian Piutang PT PLN (Persero). 

14. Kendala – kendala pada Vendor Manajemen Billing. 

15. Langkah – langkah yang perlu dilakukan PT PLN (Persero) pada 

Pengendalian Piutang Pelanggan. 

16. Flowchart ManBill. 

17. Perbandingan Teori dan Praktik Pengendalian Akuntansi Piutang. 

 

 

1.3 Tujuan  dan Kegunaan Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam menempuh 

program Diploma III Akuntansi di Universitas Diponegoro. 

b. Mengetahui kesenjangan yang terjadi antara teori di perkuliahan 

dengan praktek di lapangan. 

c. Mengetahui permasalahan dan pengendaliannya dalam piutang 

pelanggan pada PT PLN (Persero) Area Tegal. 

1.3.2 Kegunaan Penulisan 
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Manfaat yang diharapkan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Menambah pengetahuan penulis tentang akuntansi piutang pada PT 

PLN (Persero) Area Tegal. 

b. Tugas Akhir ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan 

perusahaan dalam melakukan pengendalian piutang pelanggan. 

c. Sebagai masukan dan tambahan infomasi bagi perusahaan tentang 

pengendalian piutang pelanggan. 

d. Menjadi referensi sebagai rekomendasi penulisan yang akan 

dilakukan di masa datang yang mendalami masalah piutang pelanggan PT 

PLN (Persero) Area Tegal. 

 

1.4 Cara Pengumpulan Data 

1.4.1 Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah data 

sekunder dan data primer. 

 

1.4.2 Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah pengumpulan data dengan cara mengambil 

literature, yang ada kaitannya dengan judul, kesimpulan para ahli dimana 

sebagai penuntun untuk menuntun pada suatu sasaran yang diteliti (Gorys 

Keraf, 2004 : 166). Studi pustaka dilakukan degan cara membaca referensi 

dari buku yang berhubungan dengan penulisan laporan serta sumber – 

sumber lainnya. Dalam hal ini data yang digunakan adalah formulir untuk 

memonitoring serta pelaporan pendapatan rekening, yaitu TUL III - 07, 

TUL III – 08,TUL III – 09 dan TUL IV – 04. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya 

(berkomunikasi) langsung dengan responden (Soeratno dan Arsyad, 2008 : 

70). Teknik ini dapat melengkapi data yang diperoleh dari dokumentasi. 
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Informan yang berwenang dalam kegiatan magang ini adalah para pegawai 

bagian keuangan yang ada di PT PLN (Persero) Area Tegal. Wawancara 

ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai sistem akuntansi piutang 

usaha. 

c. Observasi 

Observasi adalah cara memperoleh data dengan mengamati (perilaku- 

perilaku dari) subyek penelitian dan merekam jawabannya untuk dianalisis 

(Wijaya, 2013 : 23). Objek pada penelitian ini mengenai bagaimana sistem 

dan prosedur piutang usaha pada PT PLN (Persero) khususnya mengenai 

mekanisme pengeluaran atau penerimaan piutang usaha, verifikasi bukti– 

bukti pendukung yang diperlukan, dan serta pengendalian intern yang 

dijalankan. Dalam hal ini observasi dilakukan oleh peneliti guna mendapat 

kejelasan dari data yang sudah didapat dari dokumentasi dan wawancara. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Latar Belakang, Ruang 

Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Cara 

Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PT. PLN (PERSERO) 

AREA TEGAL 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai sejarah berdirinya perusahaan 

tempat dilaksanakan magang,tentang bagaimana perusahaan 

tersebut didirikan,kapan didirikan,didirikan oleh siapa,dan 

sebagainya. 

Dijelaskan bagaimana struktur organisasi perusahaan,bagaimana 

tata laksana yang dilaksanakan di perusahaan,siapa pemimpin 

perusahaan, bagaimana pertanggungjawaban antar bagian dalam 

perusahaan,dan sebagainya. 
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Serta dijelaskan bidang usaha yang dilaksanakan, serta hal-hal yang 

berkaitan dengan perusahaan. 

 

 

 

BAB III PEMBAHASAN 

Pada bagian ini dilakukan pembahasan tentang ruang lingkup penulisan 

yang telah disampaikan. Pembahasan ini dilakukan dengan melihat 

teori yang telah didapat selama mengikuti kegiatan perkuliahan dan 

dibandingkan dengan praktik yang ada di perusahaan. 

BAB IV PENUTUP 

Pada bagian penutup ini berisi tentang rangkuman yang telah  ditulis 

dalam pembahasan dan kesimpulan yang terkait dengan  topik yang 

ditulis. 

 

 


