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ABSTRAK 

 

 

NENDHA ANGGRAINI. 2012. 8323128451. ANALISIS SISTEM PENAGIHAN 

PIUTANG PADA KOPERASI KESEJAHTERAAN KAUM IBU. PROGRAM STUDI 

DIII  AKUNTANSI. FAKULTAS EKONOMI. UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA. 

  

Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem penagihan 

piutang yang  sedang berjalan pada Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu (K3I). 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data melalui, observasi dan wawancara. 

Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam kegiatan operasionalnya 

koperasi menggunakan sistem tanggung renteng dan sistem ini berdampak baik 

terhadap terkendalinya asset koperasi serta terbentuk sikap dan perilaku anggota 

yang menumbuhkan jiwa kepemimpinan, organisasi koperasi yang 

transparan,serta komunikasi antara pengurus dan anggota koperasi yang dapat 

terlaksana dengan baik dan Tingkat Pertumbuhan Piutang pada Koperasi 

Kesejahteraan KaumIbu (K3I) mengalami peningkatan berdasarkan data piutang 

yang  terdapat dalam laporan keuangan koperasi tahun 2013 dan tahun 2014, pada 

tahun 2013 total piutang Rp. 2.888.890.767,00- mengalami peningkatan pada 

tahun 2014 total piutang sebesar Rp. 3.414.897,109,00-. 

 

Kata kunci : Koperasi, Sistem Penagihan Piutang 
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ABSTRACK 

 

 

NENDHA ANGGRAINI. 2012. 8323128451. Analysis of Billing Credit System on 

Cooperation Kesejahteraan Kaum Ibu in Central Jakarta Period 2013-2014. 

Concentration in DIII Accounting. With Majoring accounting. Faculty of Economic. 

State University of Jakarta. 

 

Scientific Paper aims to find out how the accounts receivable billing 

system that is running on the Cooperative Kesejahteraan Kaum Ibu (K3I). The 

method used is descriptive analysis with data collection through observation and 

interviews. 

 

From the results of the writing can be seen that the cooperative operations 

using Tanggung Renteng Sistem and this system impact both on the controlled 

assets and formed cooperative attitudes and behavior of members that fosters 

leadership, transparent cooperative organizations, as well as communication 

between management and members of the cooperative that can be accomplished 

with good and receivables growth rate in the Cooperative Kesejahteraan Kaum 

Ibu (K3I) increased receivables based on data contained in the cooperative's 

financial statements in 2013 and 2014, in 2013 the total receivables of Rp. 

2.888.890.767,00- increased in 2014 total receivables amounted to Rp. 

3.414.897,109,00-. 
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