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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Dalam pencatatan piutang PT. PLN (Persero) Udiklat Semarang, 

penerimaan piutang yang didapat dari pelunasan piutang pembelajaran PT PLN 

(Persero) Udiklat Semarang mempunyai prosedur pencatatan piutangnya. 

Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat perubahan piutang 

perusahaan dari setiap debitur yang terjadi karena transaksi pengakuan piutang. 

Ada 3 fungsi yang terkait dengan prosedur pencatatan piutang yaitu: 

1. User  

Adalah anak perusahaan atau pihak ketiga ( dalam negeri maupun luar negeri) 

yang menerima/memperoleh manfaat dari proses pembelajaran di pusat maupun 

unut-unit pendidikan dan pelatihan PT PLN (Persero) dan bertanggung jawab atas 

realisasi biayanya. 

2. Verivikator piutang  

Adalah fungsi kontrol/administrasi yang bertugas melakukan verifikasi 

kelengkapan dan kebenaran dokumen yang penagihan 

3. Pencatatan dan penagihan 

Adalah fungsi pencatatan dan dari timbulnya piutang, ditagihkannya piutang dan 

penerimaan atas piutang tersebut. 

Piutang PT. PLN (Persero) Udiklat Semarang adalah piutang yang timbul sebagai 

akibat dari kegiatan pembelajaran yang di selenggarakan. Piutang PT PLN 

(Persero) Udiklat Semarang dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Piutang anak perusahaan 

Adalah piutang yang timbul dari pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

anak perusahaan di PT> PLN (Persero) Udiklat Semarang yang disebut 

sebagai user.  

2. Piutang pihak eksternal  

Adalah piutag yang timbul dari pembelajaran yang dilaksanakan ooleh 

anak perusahaan udiklat semarang. 
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 Transaksi-transaksi yang mempengaruhi piutang atas pembelajaran yang terjadi   

di PT. PLN (Persero) Udiklat semarang adalah: 

1. Pelaksanaan pembelajaran  

Transaksi yang menyebabkan timbulnya piutang ini berasal dari pembelajaran, 

dimana peserta dari pembelajaran ini dicatat oleh staf pengajaran, yang 

kemudian akan diserahkan pada bagian akuntansi untuk ditagihkan sebagai 

piutang. 

2. Pelunasan piutang  

Pelunasan piutang oleh pelaksana pembelajaran dilakukan melalui transfer 

bank, dan akan dicatat pada bagian keuangan. Berikut beberapa dokumen 

yang terkait dalam proses pengelolaan piutang: 

1. Daftra hadir  

Daftar hadir yang menyatakan kehadiran seseorang pada hari belajar, 

bekerja, dsb.  

2. Daftar pelaksanaan pembelajaran 

Daftar yang menyatakan kegiatan yang diikuti peserta dalam pelatihan 

disertai biaya yang dibebankan. 

3. Kuitansi  

Kuitansi adalah selembar bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi 

penyerahan sejumlah uang yang disebut sebagai pemberi atau yang 

menyerahkan uang kepada yang disebut sebagai penerimaan dan yang 

harus menandatangani telah menerima penyerahan uang itu sebesar yang 

disebutkan. 

4. Nota Piutang  

Nota yang berisi jumlah biaya dan kegiatan yang dilaksanakan yang akan 

dikirim ke debitur. 

 

5. Surat Tagihan (Invoice)  

Merupakan sebuah dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan 

yang harus dibayar oleh customer. 
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6. Jurnal Piutang  

Berupa jurnal munculnya piutang dan jurnal pelunasan piutang. 

7. Bukti penerimaan bank 

Bukti yang dibuat oleh bagian keuangan karena telah terjadi pelunasan 

piutang melalui bank. 

8. Nota debet  

Nota debet dibuat oleh bagian akuntansi yang menunjukan penarikan dana 

atas transaksi melalui bank oleh Pusdiklat, baik transaksi piutang ataupun 

tidak. 

 


