


METODE PENCATATAN PIUTANG 
1.  Metode Konvensional 
     posting kedalam kartu piutang dilakukan atas 
     dasar data yang dicatat dalam jurnal. 

FAKTUR 
PENJUALAN 

BUKTI KAS 
MASUK 

MEMO 
KREDIT 

BUKTI 
MEMORIAL 

BUAT JURNAL 
PENJUALAN, PENERIMAAN 
KAS,  RETUR PENJUALAN 

DAN UMUM 

BUKU 
JURNAL 

POSTING KE 
KARTU PIUTANG 

KARTU 
PIUTANG 



2. Metode Posting Langsung 
•  posting harian 

o  posting langsung ke dalam kartu piutang 
    dengan tulisan tangan, jurnal hanya me- 
    nunjukan jumlah total harian saja 
o  posting langsung ke dalam kartu piutang 
    dan pernyataan piutang 

•  posting periodik 
o  posting ditunda 
o  penagihan bersiklus 



•  posting langsung ke dalam kartu piutang dengan 
tulisan tangan, jurnal hanya menunjukan jumlah 
total harian saja.  
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•  posting langsung ke dalam kartu piutang dan per- 
    nyataan piutang. 

media 
bukti pernyataan 

piutang 

A 
berfungsi sebagai 
catatan piutang 

dikirim ke 
pelanggan 



kartu 
piutang 

 
media 
bukti pernyataan 

piutang 
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•  posting ditunda 

media 
bukti 

media disimpan sementara untuk 
dapat diposting sekaligus dalam 
jumlah yang banyak media 

bukti media 
bukti 
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•  posting secara periodik 

media 
bukti 

media disimpan sementara untuk 
dapat diposting pada periode ter- 
tentu sesuai ketentuan perusahaan media 

bukti media 
bukti 
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INFORMASI YANG DIBUTUHKAN MANAJEMEN 
 
•  Saldo piutang 
•  Saldo piutang setiap debitur 
•  Riwayat mutasi piutang keseluruhan maupun 
    setiap debitur 
•  Umur piutang setiap debitur 



DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 
 
•  Faktur Penjualan 
    digunakan sebagai dokumen sumber penca- 
    tatan timbulnya piutang sebagai akibat  ada- 
    nya transaksi penjualan kredit, dokumen ini  
    selalu didukung dengan dokumen pengirim- 
    an barang. 
•  Bukti Kas Masuk 
    digunakan sebagai dokumen sumber penca- 
    tatan berkurangnya piutang sebagai akibat  
    adanya transaksi pembayaran/pelunasan  
    piutang. 



•  Memo Kredit 
    digunakan sebagai dokumen sumber penca- 
    tatan berkurangnya piutang sebagai akibat  
    adanya transaksi retur penjualan, dokumen  
    ini selalu didukung dengan dokumen laporan  
    penerimaan barang. 
•  Bukti Memorial 
    digunakan sebagai dokumen sumber penca- 
    tatan berkurangnya piutang karena adanya  
    piutang yang tidak dapat ditagih.  




















