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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penulisan 

Pendidikan merupakan sarana pengantar yang memperkenalkan manusia 

kepada ilmu pengetahuan dan dunia industri yang sebenarnya. Dewas ini 

perkembangan dunia industri semakin maju seiring dengan pesatnya 

perkembangan ilmunpengetahuan dan tekhnologi. Hal ini dapat dilihat dari 

pertumbuhan dan perkembangan pada perusahaan-perusahaan di berbagai bidang, 

baik di bidang jasa, dagang maupun industri. 

PT PLN (Persero) Udiklat Semarang merupakan salah satu unit 

Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai PLN. Maka dengan Keputusan Direksi 

Perusahaan Umum Listrik Negara No. 054.K/025/DIR/1991, ditetapkan 

terbentuknya Unit Pendidikan dan Pendidikan (Udiklat) Semarang sebagai salah 

satu dari 10 (sepuluh) unit pelaksana Pendidikan dan Latihan di PLN Pusdiklat. 

PLN Pusdiklat dengan Unit-unit Diklatnya mempunyai tugas dan tanggungjawab 

terhadap pengembangan dan penyelenggaraan Diklat dalam rangka menyiapkan 

tenaga profesional yang sudah terdidik dan terlatih untuk melaksanakan tugas-

tugas Perusahaan didalam mengelola usaha ketenagalistrikan. Program diklat 

yang dilaksanakan di Udiklat Semarang, sesuai dengan Rencana Pendidikan dan 

Pelatihan yang telah tersusun di PLN Pusdiklat, diarahkan untuk Diklat kejuruan 

yang meliputi bidang-bidang : Transmisi, Elektronika dan komputer, Proteksi, 

Pengaturan Sistem Tenaga Listrik, serta Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan. 

Untuk mendidik dan melatih tenaga kerja di PLN, agar menjadi tenaga-tenaga 

profesional pada bidang-bidang tersebut, diperlukan sarana Diklat yang memadai 

dengan peralatan latihan yang cukup dan dapat menggambarkan serta mewakili 

kondisi peralatan yang ada di Unit-unit PLN. Dengan beroperasinya Udiklat 

Semarang, tentu akan memperkuat jajaran PLN Pusdiklat dalam melaksanakan 

tugas perusahaan untuk membina dan mengembangkan SDM. Setiap pelaksanaan 

Pembelajaran terjadi transaksi-transaksi yang mempengaruhi piutang yang terjadi 

di PT PLN (Persero) Udiklat Semarang. 
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Piutang merupakan unsur yang sangat penting dan memerlukan 

kebijakan yang baik dari manajemen pengelolaannya. Pada bidang keuangan 

khususnya pencatatan piutang, dimana piutang merupakan elemen aktiva yang 

cukup penting bagi suatu perusahaan karena piutang mempunyai sifat yang sangat 

likuid setelah kas bila dibandingkan dengan elemen aktiva lainnya. Oleh karena 

itu dalam pengelolaan keuangan piutang tersebut memerlukan kecermatan dan 

ketelitian, terutama dalam hal pencatatan dan pembukuan piutang perusahaan. Hal 

ini menghindari ketidakcocokan antara piutang perusahaan menurut pembukuan 

dengan piutang perusahaan yang sebenarnya, sehingga manajemen dapat 

mengambil kebijakan secara tepat atas piutang. Prosedur pencatatan piutang 

menghasilkan laporan keuangan dengan nominal yang dapat terealisasi/tertagih 

dari setiap debitur. 

Tujuan dari pencatatan piutang adalah untuk mencatatat perubahan 

piutang perusahaan dari setiap debitur yang terjadi karena transaksi pengakuan 

piutang, penerimaan kas dari pelunasan piutang, dan penyisihan piutang usaha 

yang diperkirakan tidak bisa tertagih. PT PLN (Persero) Udiklat Semarang sendiri 

melakukan kegiatan piutang terhadap anak perusahaan / pihak ketiga. Perusahaan 

harus benar-benar memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan 

piutang tersebut. Salah satu hal penting yang berhubungan dengan kegiatan 

piutang adalah pencatatan piutang tersebut. Pelaksanaan pembelajaran 

menyebabkan timbulnya transaksi piutang, dimana peserta dari pembelajaran ini 

dicatat oleh staf pengajaran yang kemudian akan diserahkan pada bagian 

akuntansi untuk ditagihkan sebagai piutang. Pelunasan penagihan piutang oleh 

pelaksana pembelajaran akan dilakukan melalui transfer bank, dan akan dicatat 

pada bagian keuangan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulisan Tugas Akhir ini mengambil 

judul “Prosedur Pencatatan Piutang Atas Pembelajaran Pada PT PLN 

(Persero) Udiklat Semarang” 
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1.2 Ruang Lingkup Penulisan  

 Beberapa pokok bahasan yang akan dipaparkan dalam penulisan laporan 

tugas akhir mengenai pembahasan tentang Sistem Pencatatan Piutang Atas 

Pembelajaran Pada PT PLN (Persero) Udiklat Semarang adalah : 

1. Prosedur pencatatan piutang pembelajaran PT PLN (Persero) Udiklat 

Semarang . 

2. Perbedaan penerapan Prosedur Pencatatan Piutang Atas Pembelajaran 

Pada PT PLN(Persero) Udiklat Semarang 

3. Bagian alir (flowchart)  Prosedur Pencatatan Piutang PT PLN (Persero) 

Udiklat Semarang. 

 

1.2 Tujuan Dan Kegunaan Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

   Suatu pekerjaan apapun akan memerlukan suatu usaha untuk 

mencapai apa yang menjadi tujuan dari pekerjaan tersebut, sesuai dengan 

tujuan penelitian. Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran 

sebagai berikut : 

a. Mengetahui lebih jelas tentang Prosedur Pencatatan Piutang Atas 

Pembelajaran PT PLN (Persero) Udiklat Semarang. 

b. Membandingkan kegiatan di lapangan, terapan- terapan teori dalam 

praktek yang sebenarnya serta memperoleh masukan praktis untuk 

meningkatkan pengetahuan dan pengalaman. 

1.3.2 Kegunaan Penulisan 

   Sedangkan, manfaat penelitian adalah kegunaan hasil dari 

pengamatan yang ditinjau dari pengembangan ilmu secara teoritis maupun 

praktis. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan, masukan untuk menyusun pencatatan piutang 

pembelajaran PT PLN (Persero) Udiklat Semarang. 
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2. Bagi pembaca, khususnya bagi almamater Fakultas Ekonomika dan 

Bisnis Universitas Diponegoro, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

bahan referensi untuk penelitian berikutnya. 

   

1.3 Cara Pengumpulan Data 

1.4.1  Data Penelitian 

 Data menurut sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Data Primer  

Menurut Purbayu Budi Santosa dan Muliawan Hamdani 

(2007),data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah oleh 

suatu lembaga itu sendiri. 

Data ini diperoleh antara lain berupa surat tagihan, nota piutang, 

kuitansi, daftar peserta, bukti penerimaan bank, nota debet, bukti 

pengeluaran bank PT. PLN (Persero) Udiklat Semarang. 

2. Data Sekunder 

Menurut Purbayu Budi Santosa dan Muliawan Hamdani (2007), 

data sekunder adalah data eksternal dalam berbagai bentuk yang 

diperoleh secara tidak langsung dari objeknya dan berasal dari pihak 

lain baik secara lisan maupun tertulis. 

Data ini diperoleh antara lain berupa data mengenai gambaran 

umum perusahaan seperti : sejarah berdirinya PT. PLN (Persero) 

Udiklat Semarang, visi dan misi, nilai kebudayaan, struktur organisasi. 

 

 

 

 

1.4.2   Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

  Observasi merupakan salah satu teknik mengumpulkan data 

dengan cara pengamatan langsung ke lapangan. (J.R. Raco,2010) 
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mengemukakan bahwa “Observasi adalah mengumpulkan data 

langsung dari lapangan”. 

 Dalam metode ini dilakukan pengamatan langsung pada PT. PLN 

(Persero) Udiklat Semarang. Pengamatan ini dapat menjangkau serta 

mengetahui bagaimana Prosedur pencatatan piutang pembelajaran.  

2. Studi Pustaka 

“Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

membawa dan memanfaatkan buku untuk memperoleh kesimpulan-

kesimpulan pendapat para ahli dengan menempatkan kesimpulan 

tersebut sebagai metode tersendiri untuk memutuskan suatu pendapat 

baru yang berikutnya lebih menekankan pengutipan-pengutipan untuk 

memperkuat uraian (Efferin dkk, 2008).” 

Dalam metode ini data dikumpulkan dengan menggunakan buku-buku 

literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan piutang 

dan prosedur penagihan piutang serta sumber-sumber yang diperoleh 

dari perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 

Diponegoro. 

3. Wawancara 

Menurut W. Gulo (2011), “wawancara dilakukan dengan hubungan 

langsung atau bentuk tatap muka antara pewawancara dan responden, 

mengajukan pertanyaan, meminta tanggapan, dan melaporkan 

tanggapan itu secara tertulis”. 

Dalam metode ini data diperoleh dengan cara melakukan 

wawancara secara langsung kepada Manajer , Supervisor Akuntansi 

mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan prosedur penagihan 

piutang, peranan masing-masing personel, dan tanggung jawabnya 

masing-masing. 

  

1.4 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini terdiri dari bagian masing- 

masing bab secara ringkas berisi : 
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BAB I : PENDAHULUAN             

Berisi tentang latar belakang penulisan, ruang lingkup penulisan, 

tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN    

 Berisi tentang gambaran umum serta arti logo perusahaan, sejarah 

berdirinya PT. PLN (Persero) Udiklat Semarang, lokasi 

perusahaan, visi, misi dan moto perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan dan nilai kebudayaan perusahaan. 

BAB III  : PEMBAHASAN 

Berisi tentang prosedur pencatatan piutang atas pembelajaran PT. 

PLN (Persero) Udiklat Semarang, transaksi yang mempengaruhi 

piutang, metode pencatatan piutang, alur Flowchart prosedur 

pencatatan piutang atas pembelajaran, perbedaan pencatatan 

piutang antara teori dan praktik. 

BAB IV : PENUTUP       

 Berisi tentang ringkasan pembahasan yang diuraikan dari BAB III.  

 

 


