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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Piutang  

Menurut PSAK 55 (2015) Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah 

asset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentutakan dan 

tidak memepunyai kuotasi di pasar aktif. 

Pengertian piutang menurut Rudianto dalam buku “Pengantar Akutansi” 

(2012:210) merupakan klaim suatu perusahaan atas uang, barang, atau jasa 

kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu yang diharapkan dapat diperoleh 

pada masa yang akan datang. Hampir semua entitas memiliki piutang kepada 

pihak lain baik yang terkait dengan transaksi penjualan/ pendapatan maupun 

merupakan piutang yang berasal dari transaksi lainnya. Kategori piutang 

dipengaruhi jenis usaha entitas. Perusahaan dagang dan manufaktur jenis piutang 

yang muncul adalah piutang dagang dan piutanng lainnya. 

Contoh dalam suatu perusahaan terdapat begitu banyak transaksi yang 

dilakukan perusahaan dalam aktivitasnya sehari-hari. Mulai dari aktivitas 

membeli aset yang dibutuhkan perusahaan, membayar berbagai beban yang 

diperlukan dalam rangka memperoleh suatu manfaat, hingga aktivitas 

menghasilkan dan menjual produk atau jasa perusahaan kepada konsumen. 

Karena setiap perusahaan harus menghasilkan dan memiliki produk atau jasa 

tertuntu agar dapat bertahan, maka setiap produk atau jasa yang dihasilkan harus 
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dijual kepada masyarakat. Dalam upaya menjual produk tau jasa yang dimiliknya, 

setiap perusahaan menggunakan berbagai cara di mana salah satunya adalah 

dengan memberikan kemudahan cara pembayaran. Penjualan produk atau jasa 

yang dilakukan secara kredit, di mana pihak pembeli tidak perlu membayar 

semua tagihan pada saat terjadinya transaksi, itu merupakan salah satu bentuk 

kemudahan cara pembayaran. Perusahaan yang melakukan penjualan secara 

kredit akan menghasilkan piutang usaha pada buku besarnya. Itu berarti 

perusahaan memiliki klaim atau tagihan kepada konsumennya atas sejumlah uang 

akibat transaksi penjualan kredit yang telah terjadi. 

Transaksi dan aktivitas yang dilakukan perusahaan bukanlah hanya 

menjual produk untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan seperti membeli 

barang dagang, membeli bahan baku, membayar beban angkut barang, membayar 

pajak, dan sebagainya. Setiap jenis dalam aktivitas tersebut, tidak selalu semua 

transaksi selesai saat itu juga. Sebagai contoh, pada saat perusahaan memesan 

angkutan barang untuk suatu aktivitas di masa mendatang, sering kali pihak 

penyedia jasa meminta pemesan agar membayar sejumlah uang muka pada saat 

pemesanan dilakukan. Pembayaran uang muka pada saat memesan angkutan 

barang tersebut mengakibatkan timbulnya piutang angkutan barang. Kemudian 

ketika perusahaan melakukan kontrak pembelian sejumlah barang atau bahan 

baku, sering kali pada saat kontrak pembelian tersebut disepakati tercipta piutang 

kontrak pembelian. Di pihak lain, sering kali karyawan perusahaan membutuhkan 

uang untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, dan perusahaan tentunya sering 

kali memberikan fasilitas pinjaman kepada karyawan. Jika perusahaan 
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meminjamkan uang kepada karyawan, akan timbul piutang kepada karyawan. 

Demikian juga, ketika perusahaan membeli saham perusahaan lain dan pada saat 

perusahaan penerbit saham tersebut mengumumkan pembagian dividen kepada 

pemegang sahamnya, maka perusahaan pemegang saham berhak mengklaim 

piutang dividen. Dan masih banyak transaksi lain yang dapat mengakibatkan 

munculnya piutang kepada pihak lain.  

2.2  Klasifikasi Piutang 

Menurut Rudianto dalam buku “Pengantar Akutansi” (2012:210), 

walaupun terdapat begitu banyak jenis piutang yang mungkin dimiliki oleh suatu 

perusahaan, tetapi berdasarkan jenis dan asalnya piutang dalam perusahaan dapat 

diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu : 

1. Piutang Usaha, yaitu piutang yang timbul dari pendapatan atau penjualan 

barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan secara kredit. Dalam kegiatan 

normal perusahaan, piutang usaha biasanya akan dilunasi dalam tempo 

kurang dari satu tahun, sehingga piutang usaha dikelompokkan ke dalam 

kelompok aset lancar.  

2. Piutang Bukan Usaha, yaitu piutang yang timbul bukan sebagai akibat dari 

penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan, atau piutang yang 

tidak terkait dengan penjualan atau pendapatan. Jumlah piutang bukan usaha 

biasanya tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah piutang usaha. 

Berikut yang termasuk dalam kelompok ini adalah: 

a. Persekot dalam kontrak pembelian 

b. Klaim terhadap perusahaan angkutan atas barang yang rusak atau hilang 
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c. Klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian yang dipertanggung 

jawabkan 

d. Klaim terhadap karyawan perusahaan 

e. Klaim terhadap restitusi pajak 

f. Piutang Dividen 

2.3  Pencatatan Piutang 

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, 

piutang dicatat dan diakui sebesar jumlah bruto (nilai jatuh tempo) dikurangi 

dengan taksiran jumlah yang tidak akan diterima. Itu berarti piutang harus dicatat 

sebesar jumlah yang diharapkan akan dapat ditagih. Karena itu berkaitan dengan 

pengelolaan piutang, perusahaan harus membuat suatu cadangan piutang tak 

tertagih yang merupakan taksiran jumlah piutang yang tidak akan dapat ditagih 

dalam periode tersebut. (Pengantar Akutansi, 2012:211) 

Sebagai contoh, piutang usaha PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

cabang Probolinggo Rp1.015.007.203, sedangkan cadangan kerugian piutangnya 

adalah Rp462.931.446. Jadi, dalam laporan posisi keuangan piutang tersebut 

dicatat sebagai berikut :  

o Piutang Usaha    Rp 1.015.007.203 

o Cadangan kerugian piutang (Rp 462.931.446) 

o Piutang bersih     Rp 552.075.757 

Dalam membuat cadangan kerugian piutang/ piutang tidak tertagih, terdapat dua 

dasar utama yang dapat digunakan, yaitu: (Pengantar Akutansi, 2012:211) 

1. Jumlah penjualan (persentase tertentu dari penjualan), yang berarti cadangan 
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kerugian piutang didasarkan pada presentase tertentu dari saldo akun 

penjualan pada saat cadangan kerugian piutang tersebut ditetapkan, atau 

didasarkan pada presentase tertentu dari taksiran jumlah penjualan atau 

jumlah penjualan kredit selama periode bersangkutan. Selain didasarkan 

pada saldo akun penjualan atau saldo akun penjualan kredit, penetapan 

besarnya cadangan kerugian piutang juga dapat didasarkan pada persentase 

tertentu dari anggaran penjualan atau didasarkan pada persentase tertentu 

dari anggaran penjualan kredit di tahun bersangkutan. 

2. Saldo Piutang : 

a. Persentase tertentu dari saldo piutang, yang berarti cadangan kerugian 

piutang didasarkan pada saldo akun piutang pada saat piutang tersebut 

ditetapkan atau didasarkan pada taksiran penjualan kredit pada periode 

bersangkutan. 

b. Analisis umur piutang, yaitu metode pembuatan cadangan kerugian 

piutang di mana cadangan piutang yang tidak dapat ditagih dari suatu 

perusahaan didasarkanpada besarnya risiko atau kemungkinan tidak 

tertagihnya suatu piutang. Dasar dari metode ini adalah pemikiran bahwa 

semakin lama umur piutang, semakin besar kemungkinan terjadinya 

kemacetan proses penagihan piutang atau tidak tertagihnya piutang 

tersebut. Kemungkinan tidak tertagihnya tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. 1 % untuk umur piutang 1 s/d 15 hari 

b. 3% untuk umur 16 s/d 30 hari 
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c. 5% untuk umur 31 s/d 45 hari 

d. 10% untuk umur 46 s/d 60 

e. 20% untuk yang berumur lebih dari 61 hari. 

Pencatatan ayat jurnal dalam membuat cadangan kerugian piutang 

adalah : 

Beban Kerugian Piutang   XXXX 

 Cadangan Kerugia Piutang    XXXX 

2.4  Penghapusan Piutang Tak Tertagih 

Biasaya cadangan kerugian piutang ditetapkan pada awal periode 

akuntansi, dan cadangan kerugian piutang merupakan suatu taksiran besarnya 

piutang yang tidak dapat ditagih pada suatu periode akuntansi. Setelah periode 

tersebut berjalan, sering kali terdapat sejumlah piutang yang benar-benar tidak 

dapat ditagih karena berbagai alasan. Piutang yang jelas-jelas tidak dapat ditagih 

karena debitornya lari, meninggal, bangkrut, atau sebab lain harus dihapuskan 

dari saldo piutang. Penghapusan piutang ini merupakan kerugian karena 

pencatatannya tidak dibebankan ke akun kerugian piutang tetapi ke akun 

cadangan kerugian piutang. (Pengantar Akutansi, 2012:214) 

Untuk menghapus suatu piutang menurut Rudianto dalam buku 

“Pengantar Akutansi” (2012:214) terdapat dua metode yang bisa digunakan, 

yaitu:  

1. Metode Cadangan Kerugian Piutang, yaitu pada metode ini kerugian piutang 

diakui berdasarkan taksiran dalam periode tahun buku dimana penjualan 

(kredit) yang menyebabkan timbulnya kerugian piutang itu sendiri. 
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Ayat jurnal mencatat penghapusan piutang dengan metode cadangan ialah: 

Pada saat penghapusan piutang : 

Cadangan Kerugia Piutang   XXXX 

  Piutang Dagang     XXXX 

2. Metode Penghapusan Langsung, yaitu metode penghapusan piutang dengan 

cara menunggu sampai diperoleh kepastian bahwa piutang tersebut 

benar-benar tidak dapat ditagih, tanpa perlu dibuat estimasinya terlebih 

dahulu. 

Ayat jurnal mencatat penghapusan piutang dengan metode langsung ialah: 

Pada saat penghapusan piutang : 

Beban Kerugian Piutang   XXXX 

  Piutang Usaha    XXXX 

2.5  Penerimaan Kembali Piutang Tak Tertagih 

Meskipun piutang usaha telah dihapuskan oleh perusahaan itu sendiri, 

debitur tetap harus berkewajiban untuk melunasi hutang sesuai dengan 

kesepakatan antara debitur dengan perusahaan tersebut. Jika debitur bisa 

membayar hutangnya tepat pada waktunya atau yang telah ditetapkan,maka 

perusahaan akan bisa mendapatkan kembali piutang usaha yang telah ditetapkan, 

maka perusahaan akan bisa mendapatkan kembali piutang dagang yang telah 

dihapuskan. (Fetriyana 2013:18) 

Terdapat dua metode pembayaran yang diterima dari piutang dagang 

yang telah dihapuskan yaitu : 

1. Metode Cadangan atau Penyisihan 
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Pada metode ini kerugian piutang diakui berdasarkan taksiran dalam periode 

tahun buku dimana penjualan (kredit) yang menyebabkan timbulnya kerugian 

piutang itu sendiri. 

a. Penerimaan kas dari piutang yang telah dihapuskan untuk periode yang sama. 

Junal pada saat pernyataan piutang akan dilunasi : 

Piutang Dagang            xxxx 

Cadangan Kerugian Piutang             xxxx 

Jurnal pada saat penerimaan kas : 

Kas             xxxx  

Piutang Dagang             xxxx 

b. Penerimaan kas dari piutang yang telah dihapuskan untuk periode berikutnya. 

Junal pada saat pernyataan piutang akan dilunasi : 

Piutang Dagang            xxxx 

Cadangan Kerugian Piutang             xxxx 

Jurnal pada saat penerimaan kas : 

Kas             xxxx  

Piutang Dagang             xxxx 

2.  Metode Penghapusan Langsung 

Pada metode ini kerugian piutang (rugi penghapusan piutang) diakui pada 

saat piutang benar-benar dinyatakan tidak tertagih. 

a. Penerimaan kas dari piutang yang telah dihapuskan yang terjadi dalam tahun 

buku yang sama. 
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Junal pada saat pernyataan piutang akan dilunasi : 

Piutang Dagang            xxxx 

Biaya Penyisihan Kerugian Piutang             xxxx 

Jurnal pada saat penerimaan kas : 

Kas             Xxxx  

Piutang Dagang             Xxxx 

b. Penerimaan kas dari piutang yang telah dihapuskan untuk periode berikutnya. 

Junal pada saat pernyataan piutang akan dilunasi : 

Piutang Dagang            Xxxx 

Pendaptan lain-lain             Xxxx 

Jurnal pada saat penerimaan kas : 

Kas             xxxx  

Piutang Dagang             xxxx 

2.6  Pengelolaan Piutang 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan dalam hal kebijaksanaan 

piutang menurut Gunawan Adisaputra (2003:64), antara lain : 

1.  Dibentuknya unit kerja atau seksi yang khusus digunakan mengurusi piutang, 

yang mana tugasnya meliputi : 

a. Mencari langganan potensial yang dapat diberikan kredit. 

b. Menyeleksi calon debitur. 

c. Membukukan transaksi kredit yang terjadi. 

d. Melakukan penagihan piutang. 

e. Membukukan piutang. 
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f. Menyusun dan mengklasifikasikan piutang outstanding menurut 

usianya masing-masing. 

g. Membuat analisa dan evaluasi piutang sebagai salah satu bentuk 

investasi. 

h. Menyusun dan memperkirakan arus kas masuk dari piutang. 

i. Membuat laporan tentang pengelolaan piutang baik para pengambil 

keputusan tentang piutang. 

2. Digariskannya kebijakan piutang yang jelas untuk digunakan sebagai 

pedoman bagi unit kerja yang mengurusi piutang, yang meliputi : 

a. Penentuan plafond kredit untuk berbagai jenis / tingkatan debitur. 

b. Penentuan jangka waktu kredit. 

c. Pedoman melakukan seleksi calon kerja debitur. 

d. Penentuan jumlah piutang ragu-ragu maksimal yang dapat 

dibenarkan sebagai dasar penentuan besarnya cadangan piutang 

ragu-ragu. 

e. Penentuan jumlah anggaran yang digunakan untuk administrasi 

piutang.  

3. Penentuan kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan piutang 

Berbagai kriteria yang dapat digunakan sebagai indikator efisiensi 

pengelolaan piutang, antara lain : 

a. Tingkat perputaran piutang. 

b. Persentase piutang yang tak tertagih  
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c. Biaya pengelolaan piutang, yang terdiri dari : 

1. Biaya modal 

2. Biaya adminstrasi piutang  

3. Biaya piutang yang tak tertagih  

Biaya ini berbeda dari waktu ke waktu karena :   

1. Perbedaan jumlah langganan yang harus dilayani 

2. Perbedaan nilai piutang keseluruhan yang harus dikelola  

3. Perbedaan fungsi piutang atau penjualan kredit dari waktu ke waktu 

berhubungan dengan adanya perbedaan kondisi dan situasi ekonomi 

secara umum. 

4. Perbedaan jangka waktu kredit yang diberikan. 

2.7 Pengendalian Piutang 

Pengendalian dalam piutang dibutuhkan suatu usaha untuk mengawasi 

setiap perkembangan yang terjadi baik dari jumlah atau kuantitasnya, waktu, 

maupun keadaan debitur. Selain hal tersebut, perusahaan perlu menetapkan 

kebijakan piutang yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja yang 

mengurusi masalah piutang perusahaan. (Lukman Syamsuddin ,2007:257) 

 Untuk melaksanakan pengendalian kredit atas dana yang tertanam pada 

piutang, maka manajer harus memperhatikan beberapa faktor yang perlu 

dipertimbangkan oleh manajer perusahaan. 
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Menurut Lukman Syamsuddin (2007:257), syarat kredit yang perlu 

diperhatikan oleh pihak manajer antara lain : 

1. Biaya-biaya administrasi 

Bilamana perusahaan memperlunak standar kredit yang diterapkan, 

maka berarti lebih banyak kredit yang diberikan dan tugas-tugas yang tidak 

dapat dipisahkan dengan adanya pertambahan penjualan kredit tersebut juga 

akan semakin besar. Sebaliknya, apabila standar kredit diperketat, maka 

jumlah penjualan kredit yang diberikan akan semakin kecil dan tugas-tugas 

itu pun akan semakin kecil dan tugas-tugas itu pun akan semakin sedikit. 

Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa pelunasan standar kredit yang 

lebih ketat akan mengurangi biaya-biaya administrasi. 

2. Investasi dalam piutang 

Penanaman modal dalam piutang mempunyai biaya-biaya tertentu. 

Semakin besar piutang, semakin besar pula biayanya (carrying cost), 

demikian pula sebaliknya. Bilamana perusahaan memperlunak standar kredit 

yang digunakan, maka rata-rata jumlah piutang akan mengecil. Perubahan 

rata-rata piutang dikaitkan dengan perubahan standar kredit disebabkan oleh 

faktor perubahan volume penjualan dan perubahan dalam kebijaksanaan 

pengumpulan piutang. Perlunakan standar kredit diharapkan untuk 

meningkatkan volume penjualan sedangkan standar kredit yang diperketat 

akan menurunkan volume penjualan. 
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3. Kerugian piutang  

Probabilitas resiko kerugian piutang atau bad debt expanses akan 

semakin meningkat dengan perlunakan standar kredit, dan akan menurun 

bilamana standar kredit di perketat. 

4. Volume penjualan  

Perubahan standar kredit dapat diharapkan akan mengubah volume 

penjualan. Bilamana standar kredit yang diperlunak maka diharapkan akan 

dapat meningkatkan volume penjualan, sedangkan sebaliknya yang 

diterapkan di mana perusahaan memperketat standar kredit yang diterapkan 

maka dapat diperkirakan bahwa volume penjualan akan menurun. 

 

2.8 Rasio Keuangan 

Menurut Samryn dalam buku “ Pengantar Akuntansu” (2015:73) untuk 

mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, analis keuangan dan 

pemakai laporan keuangan harus melakukan analisis terhadap kesehatan 

perusahaan. Alat yang sering dipakai adalah rasio atau indeks yang 

menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya guna 

membandingkan efektifitas pengelolaan keuangan perusahaan dari tahun ke 

tahun.  

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu 

jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dengan menggunakan alat analisa 

berupa rasio ini, yang dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada 

penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan. Dengan 

rasio keuangan juga memungkinkan perbandingan jalannya perusahaan dari 
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waktu ke waktu serta mengidentifikasi perkembangannya. Untuk melakukan 

analisa ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan prestasi suatu periode 

dengan periode sebelumnya sehingga diketahui adanya kecenderungan selam 

periode tertentu. 

Analisis rasio menurut Djarwanto (2001:123), adalah : 

“Rasio dalam analisi laporan keuangan merupakan suatu angka yang 

menunjukkan hubungan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya 

dalam laporan keuangan”. 

Adapun rasio keuangan yang berhubungan dengan piutang adalah sebagai 

berikut : 

1. Rasio perputaran piutang  

Rasio ini mengukur berapa kali (dalam rata-rata) piutang itu terjadi. Rasio 

perputaran piutang adalah besarnya rasio total penjualan kredit terhadap 

saldo piutang rata-rata selama periode tertentu. Apabila angka piutang 

rata-rata sama dengan nol (0), berarti perusahaan sudah tidak memiliki 

piutang lagi atau dengan kata lain, semua piutang sudah tertagih. 

Menghitung Rasio perputaran piutang : 

  Rasio perputaran piutang  =  Penjualan Kredit    

            Rata-Rata Piutang 

Dimana, untuk menghitung rata-rata piutang adalah, 

  Rata-rata Piutang    =  Saldo Piutang  

              2 
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2. Umur rata-rata piutang 

Rasio ini berfungsi untuk mengetahui rata-rata hari yang diperlukan untuk 

mengumpulkan piutang dan mengubahnya menjadi kas. Hasil yang 

ditetapkan dari perhitungan ini akan dihubungkan dengan jumlah hari yang 

ditetapkan sebagai standar kredit jika lebih kecil atau sama dengan, maka 

berarti pengendalian piutang dapat dikatakan berhasil dan sebaliknya, maka 

berarti beberapa pelanggan kredit melakukan penunggakan atau melanggar 

standar kredit yang ditetapkan perusahaan.  

Menghitung umur rata-rata piutang : 

Umur rata-rata piutang =         365        

      Perputaran piutang  

 


