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ABSTRAK 

 

NUR AMALA. 2014. 8323108355. Analisis Perlakuan Akuntansi untuk Piutang Dagang pada 

PT Castindo Multi Cahaya. Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Jakarta 

 

       Laporan keuangan merupakan salah satu media komunikasi dan pertanggungjawaban antara 

perusahaan dengan para pemiliknya atau pihak lain yang berkepentingan (intern dan ekstern) 

peusahaan. Laporan keuangan perusahaan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK). Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan terdiri dari Laporan Laba-Rugi, 

Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Dari kelima unsur laporan keuangan tersebut, Neraca merupakan unsur laporan keuangan yang 

salah satu komponennya menyajikan aset di perusahaan. Salah satu aset lancar yang terdapat 

dalam PT Castindo Multi Cahaya adalah piutang dagang. Adanya piutang dagang dikarenakan 

PT Castindo Multi Cahaya melakukan penjualan secara kredit. Kebijakan ini diambil sebagai 

langkah dalam menghadapi persaingan yang ketat dan juga agar para konsumen dapat menjadi 

pelanggan setia bagi PT Castindo Multi Cahaya. Akan tetapi, penjualan  ini juga memiliki resiko 

yang akan memperlambat perputaran modal kerja perusahaan dan mungkin juga menghilangkan 

sebagian modal kerja perusahaan. Setelah melakukan pengamatan dan pengambilan data dari PT 

Castindo Multi Cahaya, penulis mengetahui bahwa perlakuan akuntansi perusahaan terhadap aset 

dalam hal ini piutang dagang belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini dapat 

dilihat dari belum tepatnya pencatatan dan pangakuan (penilaian) yang dilakukan oleh 

perusahaan. 
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ABSTRACT 

 

NUR AMALA. 2014. 8323108355. Analisis Perlakuan Akuntansi untuk Piutang Dagang pada 

PT Castindo Multi Cahaya. Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Jakarta. 

 

       Financial reporting is one medium of communication and resonsibility between the company 

and the owner or any other interested parties (internal and external company). Financial report 

of the company shall be in accordance with financial accounting Standarts (SAK). Financial 

report produced by the company consists of the report Laba-Rugi, report changes in equity, 

balance sheet, cash flow statement and the notes to financial statements. Of the five elements of 

the  financial statements, the balance sheet is a financial statement that one of its components 

presents the assets of the company. One of the current assets in the accounts receivable trade 

companions. The trade accounts receivable because the company are selling best credit. This 

policy was taken as a move in the face of intense competition and also so that the consumers can 

become loyal customers of the shop’s best friend. However, this sale also has risk that can slow 

down the turnover capital the company’s work and may also eliminate most of the working 

capital of the company. After making observations and data retrieval from a friend, the author 

learned that the company’s accounting treatment  of assets in this trade receivable has not been 

in accordance with  with the applicable accounting standards. It can be seen from the yet to be 

precise record-keeping and recognition (assesment) undertaken by the company. 

 

Keywords: The Accounting Standards, Receivable, Analysis of Receivable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



KATA PENGANTAR 

 

 

       Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas rahmat, ridho, dan anugerah-Nya penulis dapat menyusun dan 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

       Tugas Akhir ini berjudul “ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK PIUTANG 

DAGANG PADA PT CASTINDO MULTI CAHAYA”, disusun dalam rangka memenuhi 

salah satu syarat untuk memeroleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Jurusan 

Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Berbekal masalah yang sederhana dan 

pengetahuan yang terbatas, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak 

kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, baik dalam tata bahasa maupun ruang 

lingkup pembahasannya. 

       Selama proses penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak memeroleh bimbingan, 

dorongan semangat, nasehat, dan bantuan lainnya baik secara moril maupun materil 

dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak secara khusus kepada Ibu Etty Gurendrawati, 

SE. Akt., M.Si selaku dosen pembimbing, Ibu Yunika Murdayanti, SE, M.Si, M.Ak 

selaku ketua program studi serta seluruh dosen di jurusan akuntansi, selanjutnya 

kepada Bapak Iwan Hendrawan, SE, MM selaku pimpinan PT Castindo Multi Cahaya, 

dan segenap keluarga besar. 

       Penulis berharap agar Karya Ilmiah ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi 

pembaca, dan penulis menyadari bahwa penulisan Karya Ilmiah ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap mendapatkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun sehingga berguna khususnya bagi penulis. 

        Penulis 

 

        Nur Amala 


