
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Kemajuan sektor ekonomi, memacu para pelaku usaha untuk bersaing 

dalam memberikan kinerja yang baik dalam menjalankan kegiatan operasional 

perusahaan. Salah satu yang mendukung kegiatan operasional perusahaan yaitu 

dengan melaksanakan penjualan secara kredit yang akan menjadi Piutang.  

Usaha yang ada saat ini terdiri dari perusahaan jasa, perusahaan dagang, 

dan perusahaan manufaktur. Dalam operasi jasa, pemberian jasa merupakan 

kegiatan yang paling utana untuk memperoleh minat pelanggan. Meskipun terjadi 

persaingan antara perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup (going 

concern) perusahaan, namun hal inilah yang pada dasarnya memacu setiap 

perusahaan untuk memberikan pelayanan yang baik lagi demi memenangkan 

pasar. Salah satu perusahaan jasa yang sangat berperan penting dalam dunia usaha 

maupun untuk kehidupan sehari-hari adalah perusahaan air minum. 

Piutang tak tertagih adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih 

karena penjualan secara kredit, yang merupakan kerugian bagi kreditur. Menurut 

James D. Stice (2009,417) yang diterjemahkan oleh Sam Setya. 

Akibat dari terjadinya piutang tak tertagih (bad debt) dalam jumlah yang 

cukup besar, perusahaan dituntut agar lebih teliti dalam memberikan pelayanan 

kepada pelanggan, terutama dalam pemberian air bersih maupun non air bersih. 

Sebagian besar piutang berasal dari pelanggan yang berlangganan menggunakan 

air bersih. Adapun beberapa hal yang timbul karena piutang tidak dapat ditagih, 

antara lain karena pelanggan kurang menyadari akan pentingnya pembayaran air 

bersih, serta kondisi air dalam memasok ke daerah yang kurang merata sehingga 

di sebagian daerah yang tidak air nya pelanggan cenderung menunggak.  

Umur piutang (aging schedule)  secara teoritis pada perusahaan yang ada 

di Indonesia dengan umur piutang  30 hari, 60 hari, dan 90 hari. Pada Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening umur piutang yang dilaksanakan 

berumur s.d 2 tahun dan diatas 2 tahun. 



Tabel 1.1 : Daftar Piutang Air Per 31 Desember 2012 PDAM Tirtawening 

Golongan 

Tarif 

 Piutang Air  

 s.d 2 tahun   diatas 2 tahun  

Piutang 

Usaha 

  1A         486.485.589,67   -  

1B           70.263.300,00   -  

2A1           81.236.175,00   -  

2A2      8.612.114.670,00   -  

2A3    15.058.159.430,00   -  

2A4     14.335.313.183,00   -  

2B      2.258.582.535,00   -  

3A      4.726.708.080,00   -  

3B    10.106.334.180,00   -  

4A         222.131.965,00   -  

4B         358.004.780,00   -  

1A  -       81.649.460,00  

1B  -         6.474.140,00  

2A1  -         7.181.235,00  

2A2  -  2.017.291.935,00  

2A3  -  2.013.971.640,00  

2A4  -  1.326.270.730,00  

2B  -     998.035.945,00  

3A  -      605.031.680,00  

3B  -  1.238.575.700,00  

4A  -       35.718.310,00  

4B  -       60.138.270,00  

Jumlah Rp.56.315.333.887,67  Rp.8.390.339.045,00  

            Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening 

          Kota Bandung- Bagian Keuangan 

 



 

Golongan Tarif : 

1A, 1B    : Sosial Umum dan Sosial Khusus 

2A1, 2A2, 2A3, dan 2A4 : Rumah Tangga  

2B    : Instansi 

3A, 3B    : Niaga Kecil dan Niaga Besar 

4A, 4B    : Industri Kecil dan Industri Besar 

Salah satu yang menjadi indikator dalam mengatasi piutang tak tertagih 

adalah penagihan (collection). Penagihan kepada pelanggan secara langsung 

maupun tidak  langsung akan memberikan keuntungan sekaligus kerugian bagi 

perusahaan, apabila dalam proses penagihan sebagian besar dari pelanggan 

membayarkan kewajibannya maka keuntungan di dapat perusahaan, tetapi apabila 

tagihan kepada pelanggan mengalami penurunan dan yang terjadi meningkatnya 

jumlah piutang yang tidak dapat ditagih sehingga perusahaan akan mengalami 

kerugian. Dalam hal ini, perusahaan harus lebih teliti kepada pelanggan dalam 

pemberian kredit air bersih dan lebih memperhatikan perkiraan pelunasan piutang.  

Semakin lama jangka waktu pelunasan piutang semakin besar 

kemungkinan risiko tidak dibayar atau piutang tak tertagih (bad debt). Perusahaan 

tentu saja tidak mengharapkan piutang tak tertagih ini walaupun dalam sistem 

pemberian kredit sudah diteliti dengan prosedur  yang baik. Namun, pada 

kenyataannya risiko tak tertagih pasti akan ditemui. Piutang yang tidak dikelola 

dengan baik dapat menimbulkan beberapa risiko yang harus ditanggung 

perusahaan. Beberapa risiko tersebut diantaranya, biaya kerugian karena piutang 

tak tertagih, biaya keterlambatan pembayaran piutang, biaya penagihan, dan 

administrasi piutang. 

Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengurangi risiko-risiko yang ditimbulkan dari kegiatan piutang ini, yaitu : 

1. Mengadakan tindakan pendahuluan sebagai tindakan yang dapat dilakukan 

sebagai tindakan pencegahan, yaitu mengadakan seleksi terhadap para 

pelanggan (customer). 



2. Menyusun administrasi piutang dengan baik, agar dapat digunakan sebagai 

alat pengendali dalam membantu manajemen mengambil keputusan secara 

tepat. 

3. Menentukan kebijakan pengumpulan piutang agar piutang dapat tertagih 

tepat pada waktunya. 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu unit usaha 

milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air besih bagi masyarakat umum. 

PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang di 

awasi dan di monitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah.  

Produk dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diantaranya air 

bersih, air permukaan, air tanah, dan air kotor. Salah satu produk yang akan 

menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu air bersih. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan kerja 

praktek dengan objek yang difokuskan pada piutang rekening air dan dituangkan 

dalam laporan yang berjudul : “TINJAUAN ATAS PENCATATAN, 

PENILAIAAN DAN PENGELOLAAN PIUTANG TAK TERTAGIH (BAD 

DEBT) PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) 

TIRTAWENING KOTA BANDUNG.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah-masalah 

yang akan dibahas dalam penulisan Laporan Tugas Akhir dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pencatatan dan penilaian piutang tak tertagih (bad debt) di 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)  Tirtawening Kota Bandung? 

2. Bagaimana pengelolaan piutang tak tertagih (bad debt) di Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM)  Tirtawening Kota Bandung? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam  piutang tak tertagih (bad debt) di 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung? 

 



1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Maksud dari kerja praktik ini adalah untuk memperoleh data serta 

menganalisa pencatatan dan penilaian piutang pelanggan yang berlaku umum di 

perusahaan, yang dapat membantu penulis dalam penyusunan Laporan Tugas 

Akhir yang salah satu syarat pada Pendidikan Program Diploma III, Program 

Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama Bandung. 

Adapun tujuan penulis Laporan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan, dan penilaian piutang tak 

tertagih (bad debt) di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)  

Tirtawening Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan piutang tak tertagih (bad debt) 

di  Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)  Tirtawening Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui bahwa Apa saja kendala yang dihadapi dalam 

mengatasi piutang tak tertagih (bad debt) di Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Dalam melakukan penelitian secara langsung pada, yaitu : 

1. Penulis 

Penelitian ini sebagai bahan pembandingan antara teori-teori yang 

diperoleh selama masa belajar dengan praktik di perusahaan. Juga dapat 

menambah pengetahuan dalam mengembangkan teori dan penerapannya. 

2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat digunakan sebagai bahan 

masukan atau informasi tambahan bagi perusahaan umumnya, pihak manajemen 

khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yg dibahas penulis.  

3. Bagi Pihak Lainnya 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat juga 

untuk menjadi referensi serta bahan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya. 



b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna untuk 

menambah wawasan ilmu pengetahuan. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam Laporan 

Tugas Akhir ini penelitian dilaksanakan pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Tirtawening Kota Bandung Jalan Badak Singa Nomor 10 Bandung 

40132 Phone : (022) 2509030. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini terhitung 

dari April 2014 sampai dengan selesai. 

 


