
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1  Piutang 

Piutang timbul karena adanya transaksi penjualan kredit, oleh karena itu 

besar kecilnya penjualan kredit akan berpengaruh langsung terhadap jumlah 

piutang. Piutang merupakan klaim uang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-

pihak lainnya. Piutang juga merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lain atau 

pelanggan karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa kredit. 

2.1.1 Pengertian Piutang 

 Piutang dihasilkan melalui berbagai macam transaksi, dua hal yang paling 

umum yaitu penjualan barang dagang atau jasa dengan kredit dan meminjamkan 

uang. Pada tingkat pribadi kita mengenal kredit, karena kredit adalah siap tersedia 

dimana kita tidak harus membayar secara tunai. 

Kieso, Weygandt. (2011,347) menyatakan bahwa :  

“Receivable are also financial assets-they are also a financial instrument. 

Receivable (often referred to as loans and receivables) are claims held against 

customers, and others for money, goods, or services.” 

Penjelasan di atas, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai 

berikut : 

 “Piutang juga aset keuangan yang merupakan instrumen keuangan. 

Piutang (sering disebut sebagai pinjaman dan piutang) adalah klaim terhadap 

pelanggan, dan lain-lain untuk uang, barang, atau jasa. 

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

(2009;01.23) menyatakan bahwa : 

 “Aset lancar mencakup aset (seperti piutang) yang dijual, dikonsumsi atau 

direalisasikan sebagai bagian siklus operasi normal meskipun aset tersebut tidak 



diharapkan untuk direalisasikan dalam jangka waktu 12 buan setelah periode 

pelaporan.” 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 43 

menyebutkan bahwa : 

 “Piutang adalah jenis pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau 

pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari 

transaksi usaha.” 

Menurut Smith (2005:286), piutang dapat difenisikan dalam arti luas 

sebagai hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, dan jasa. Namun, 

untuk tujuan akuntansi, istilah ini umumnya diterapkan sebagai klaim yang 

diharapkan dapat diselesaikan melalui penerimaan kas. Dengan adanya hak klaim 

ini, perusahaan dapat menuntut pembayaran dalam bentuk uang atau penyerahan 

aktiva atau jasa lain kepada pihak siapa dia berhutang. 

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 9 mendefinisikan piutang sebagai berikut : 

“Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau 

penyerahan jasa dalam rangkakegiatan usaha normal perusahaan.” 

 

2.1.2 Klasifikasi Piutang 

 Penggolongan piutang menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

yaitu menurut sumber terjadinya, ialah piutang usaha dan piutang lain-lain. 

Sedangkan pengklasifikasian busa dengan beberapa cara : (1) piutang terdiri dari 

piutang usaha (trade receivable) dan piutang non usaha (non-trade receivable). 

(2) piutang terdiri dari piutang yang bersifat lancar atau jangka pendek, dan 

piutang tidak lancar atau jangka panjang.  

 Menurut Warren, Reeve, dan Fess (2008) piutang dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

a. Piutang usaha (accounts receivable) 



Transaksi yang paling banyak memungkinkan menciptakan piutang adalah 

penjualan barang secara kredit. Piutang usaha ini normalnya akan ditagih 

dalam periode waktu yang relatif pendek, seperti 30-60 hari yang 

dikelompokkan sebagai aset lancar. 

b. Wesel tagih (notes receivable) 

Wesel tagih adalah tagihan yang didukung dengan janji tertulis debitur 

untuk membayar pada tanggal tertentu. Wesel tagih diperkirakan akan 

ditagih dalam jangka waktu setahun. Wesel bisa digunakan untuk 

menyelesaikan piutang usaha pelanggan. 

c. Piutang lain-lain (other receivables) 

Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Apabila 

tertagihnya dalam waktu satu tahun maka diklasifikasikan sebagai asset 

tidak lancar di bawah akun investasi. Piutang ini meliputi bunga, piutang 

pajak, piutang pejabat atau piutang karyawan.  

 

Menurut Soemarso (2004;338) piutang dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

a. Piutang dagang 

Yaitu piutang yang berasal dari penjualan barang dan jasa yang merupakan 

kegiatan normal perusahaan. 

b. Piutang lain-lain 

Yaitu meliputi piutang pegawai, piutang bunga, piutang dari pemegang 

saham, dan lain-lain 

2.1.3 Dokumen Piutang 

Dokumen pokok yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu piutang 

adalah : 

1. Faktur penjualan 

Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar 

pencatatan timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. 



2. Bukti kas masuk 

Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar 

pencatatan berkurangnya piutang transaksi pelunasan piutang dari debitur. 

3. Memo kredit 

Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar 

pencatatan retur penjualan. 

4. Bukti memorial (journal voucher) 

Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar 

pencatatan. 

 

2.1.4  Catatan Akuntansi 

 Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang 

menyangkut piutang, yaitu : 

1. Jurnal penjualan 

Digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dari transaksi penjualan 

kredit. 

2. Jurnal retur penjualan 

Digunakan untuk mrncatat berkurangnya piutang dari transaksi retur 

penjualan. 

3. Jurnal umum 

Digunakan untuk mecatat berkurangnya piutang dari transaksi retur 

penjualan. 

4. Jurnal penerimaan kas 

Digunakan untuk berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas dari 

debitur. 

5. Kartu piutang 

Digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada setiap debitur. 

2.2  Piutang Tak Tertagih 

Adanya piutang dalam kegiatan perusahaan memungkinkan terjadinya 

keadaan dimana piutang tersebut tidak dilunasin (bad debt). Perusahaan akan 



sangat dirugikan oleh adanya piutang tidak tertagih. Dengan adanya hal tersebut, 

maka perusahaan diharapkan menetapkan suatu kebijakan atas masalah piutang 

tidak tertagih. 

Dengan adanya volume penjualan yang cukup tinggi akan menimbulkan 

peningkatan piutang, sehingga resiko terjadinya kemacetan atas kerugian 

pendapatan piutang tersebut (piutang tidak tertagih) akan lebih tinggi dan nilai 

piutang pun akan berkurang. Karena nilai piutang yang tinggi dan nilai total 

aktiva lancar dalam neraca, sehingga aktiva lancar yang digunakan untuk 

menghitung tingkat laba perusahaan akan lebih besar dengan meningkatnya 

piutang tidak tertagih tersebut. Suatu piutang yang tidak apat ditagih merupakan 

kegiatan pendapatan yang memerlukan ayat pencatatan yang tepat dalam 

penurunan perkiraan piutang, penurunan laba, dan ekuitas perusahaan. 

Piutang tidak tertagih ini biasanya oleh pihak perusahaan menetapkan 

persentae tertentu untuk menggambarkan seberapa besar pengaruhnya terhadap 

kondisi keuangan perusahaan. Biasanya .pengenaan persentasenya ditentukan 

berdasarkan umur piutang tersebut dan berdasarkan pengalaman periode yang 

lalu. 

Dalam proses mencairkan piutang untuk menjadi kas perusahaan, 

diperlukannya sistem yang memadai sehingga diharapkan semua piutang dapat 

tertagih. Jika jumlah piutang tidak tertagih perusahaan cukup besar, maka hal ini 

akan mengurangi bentuk piutang yang terealisasi dan akan tentu dapat merugikan 

perusahaan 

Timbulnya piutang bagi perusahaan akan membawa konsekuensi perlunya 

penanganan yang serius dimana doperlukan prosedur pencatatan piutang yang 

baik. Selain itu, perencanaan pengawasan yang memadai dan efektif, 

kemungkinan besar piutang dapat terlunasi sesuai dengan tanggal jatuh temponya.  

Menurut prinsip akuntansi, piutang tidak tertagih akan dibebankan menjadi 

biaya operasi. Apabila biaya operasi semakin meningkat maka laba perusahaan 

akan menurun. Dalam laopran keuangan, piutang merupakan pos dari aktiva 



lancar yang dapat dijadikan sebagai investasi perusahaan. Jika jumlah piutang 

tidak tertagih perusahaan cukup besar maka hal ini akan mengurangi jumlah 

piutang terealisasi sehingga membuat investasi perusahaan akan berkurang 

menyebabkan kerugian bagi perusahaan. 

2.2.1 Pengertian Piutang Tak Tertagih 

Piutang tak tertagih, yaitu klaim kepada pihak tertentu atas uang, barang 

dan jasa yang tidak tertagih atau kerugian yang ditimbulkan atas penjualan secara 

kredit. Piutang tak tertagih adalah piutang pelanggan kepada perusahaan yang 

belum tentu bisa ditagih, antara lain karena pelanggan menghilangkan diri atau 

memang karena tidak mampu membayar. 

 Menurut Kieso (2002,390) yang diterjemahkan oleh Emil salim piutang 

tak tertagih adalah sebagai berikut : 

 “Kerugian pendapatan, yang memerlukan, melalui ayat jurnal pencatatan 

yang tepat pada akun, penurunan aktiva piutang usaha serta penurunan yang 

berkaitan dengan laba”. 

2.2.2 Metode Pencatatan Piutang Tak Tertagih 

 Dalam pencatatan piutang tak tertagih ada dua metode akuntansi untuk 

mencatat piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih yaitu menurut Warren, 

Reeve, Fess (2005,407) yang diterjemahkan oleh Aria Frahmita, Taufik 

Hendrawan, dan Amanugrahani. Tentang metode pencatatan piutang adalah : 

 “Terdapat dua metode untuk mencatat piutang yang diperkirakan tidak 

akan tertagih yaitu metode penyisihan (Allowance Method), membuat akun beban 

piutang tak tertagih sebelum piutang tersebut dihapus dan metode penghapusan 

langsung (Direct Write-Off Method) mengakui beban bahwa hanya pada saat 

pitang dianggap benar-benar tidak dapat ditagih lagi.” 

 



2.2.2.1 Metode Penyisihan untuk Piutang Tak Tertagih (Allowance for 

doubtfull account) 

Menurut Kieso dan Weygandt, (2008) mengemukakan metode untuk 

mencatat dan melaporkan beban piutang tak tertagih :  

Metode penyisihan untuk piutang tak tertagih (Allowance for doubtfull 

account). Metode ini juga metode tidak langsung. Dalam metode ini, perusahaan 

menggunakan akun Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang memiliki saldo normal 

di kredit. Akun ini merupakan contra account asset yang memperlihatkan 

kemungkinan klaim piutang tak tertagih di masa depan. Jurnal untuk penyisihan 

piutang tak tertagih ini adalah : 

dr. Bad Debt Expense xxx 

cr. Account Receivable xxx 

Ada dua cara untuk mengestimasi jumlah penyisihan piutang tak tertagih,yaitu : 

1) Presentase penjualan  

Pendekatan ini bertujuan untuk melaporkan piutang usaha di neraca pada 

nilai bersih yang dapat direalisasikan, pendekatan ini juga disebut dengan 

pendekatan laba rugi. Melalui pendekatan ini debitur telah menentukan 

perkiraan (melakukan estimasi) berapa persen dari penjualan yang tidak 

dapat ditagih (uncollectible receivables). Pendekatan ini tepat digunakan 

jika customer memiliki sejarah yang baik mengenai kredit macet dengan 

penjualan kredit tahun sebelumnya, jurnal untuk pendekatan penjualan 

adalah : 

 dr. Bad Debt Expense xxx 

  cr. Allowance for Doubfull Accounts xxx 

 

2) Presentase piutang 

Pendekatan ini melihat menggunakan Analisis Umur Piutang (Aging 

Schedule) salah satu perusahaan untuk mengontrol piutangnya dengan 

menggunakan aging schedule, yaitu daftar piutang usaha yang di dalam 



nya berisi saldo piutang usaha, nama pelanggan beserta umur piutang 

usaha. Dengan menggunakan cara ini, perusahaan dapat menganalisis 

piutangnya dan mengelompokkannya menurut lamanya piutang tersebut 

beredar. Semakin lama piutang tersebut semakin kecil kemungkinan 

piutang tersebut tertagih. Jurnal untuk pendekatan piutang adalah : 

dr. Bad Debt Expense xxx 

 cr. Allowance for Doubfull Accounts xxx 

 Perusahaan akan menerapkan  metode langsung jika piutangnya sudah 

pasti tidak akan tertagih. Hal ini dilakukan oleh perusahaan dengan mendebet 

akun beban piutang tak tertagih (uncollectible account expense) dan mengkredit 

akun piutang usaha (account receivable). 

 Metode ini diggunakan apabila : 

- Perusahaan kesulitan dalam mengestimasi jumlah piutang tak tertagih 

secara wajar. 

- Jumlah customer yang dimiliki perusahaan relative kecil. 

 

2.2.2.2 Metode penghapusan langsung (Direct Write-Off Method) 

Menurut Kieso dan Weygandt, (2008) mengemukakan metode untuk 

mencatat dan melaporkan beban piutang tak tertagih :  

Metode penghapusan langsung (Direct write-off method) merupakan 

metode yang digunakan dalam menetukan besarnya penyisihan piutang tak 

tertagih. Presentase atas nilai tersebut merupakan estimasi manajemen 

perusahaan atas kemungkinan kerugian akibat tidak terbayarnya piutang 

perusahaan. Bila debitur bangkrut atau dinyatakan pailit, sudah pasti 

piutang perusahaan tidak akan dapat ditagih. Ayat jurnalnya adalah : 

dr.  Allowance for doubfull accounts xxx 

 cr. Account receivable xxx 

Bila suatu ketika perusahaan menerima pembayaran atas piutang yang 

telah dihapuskan, hal itu merupakan suatu keuntungan bagi perusahaan. 

Perusahaan harus memunculkan kembali piutang sebelumnya dihapuskan 



kemudian menghapus piutang karena telah dibayar. Jurnal atas piutang 

yang sebelumnya dihapuskan dan saat ini dibayar adalah : 

 dr. Account receivable             xxx 

 dr. Allowance for doubfull  account xxx 

   cr. Cash/Bank   xxx 

   cr. Account receivable  xxx 

 

2.2.2.3  Perbandingan Metode Pencatatan Piutang Tak Tertagih 

 Menurut Zaki (2000:133) Perbandingan Metode Pencatatan Piutang Tak 

Tertagih adalah sebagai berikut : 

 Tabel 2.1  

Perbandingan Metode Pencatatan Piutang Tak Tertagih 

Transaksi Metode Cadangan Metode Penghapusan 

Langsung 

Taksiran 

kerugian 

piutang 

Bad debt expense …xx 

    Allowance for bad debt …xx 

 

No entry 

Menghapus 

piutang 

Allowance for bad debt …xx 

   Account receivable …xx 

Bad debt ….xx 

  Account receivable…xx 

Pernyataan 

dari debitur 

akan melunasi 

Account receivable …xx 

  Allowance for bad debt …xx 

Account receivable …xx 

  Bad expense …xx 

Penerimaan 

kembali 

piutang yang 

telah 

dihapuskan 

Cash ….xx 

  Account receivable …xx 

Cash….xx 

  Account receivable…xx 

              Sumber : Intermediate Accounting, Zaki Baridwan (2000:133) 

 

 

 



2.3 Pencatatan Piutang  

 Menurut Henry (2000:229) menyatakan bahwa : 

“Prosedur pencatatan piutang terdiri dari pengakuan piutang, penerimaan 

piutang, pencatatan piutang ragu-ragu, pencatatan penyisihan piutang dan 

pemilihan/penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan.” 

Menurut Mulyadi (2008:257) menyatakan bahwa : 

“Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang 

perusahaan kepada setiap debitur.” 

Pada umumnya, fungsi piutang yang dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:  

1. Membuat catatan piutang yang dapat menunjukan jumlah-jumlah piutang 

kepada tiap-tiap langganan. Catatan ini disusun sedemikian rupa sehingga 

dapat diketahui sejarah tiap-tiap langganan, jumlah maksimum kredit dan 

keterangan-keterangan lain yang diperlukan. Karena bagian kredit bertugas 

untuk menyetujui setiap penjualan kredit, maka catatan yang dibuat oleh 

bsgisn piutang ini akan menjadi dasar bagian kredit untuk mengambil 

keputusan. Catatan piutang harus dapat menunjukan informasi-informasi 

yang diperlukan oleh bagian kredit. 

2. Menyiapkan dan mengirimkan surat pernyataan piutang. Surat pernyataan ini 

disesuaikan dengan metode jurnal dan piutang, serta kebutuhan piutangnya. 

3. Membuat daftar analisa umur piutang setiap periode. Daftar ini dapat 

digunakan untuk menilai keberhasilan kebijaksanaan kredit yang dijalankan 

dan juga sebagai dasar untuk membuat bukti memo untuk mencatat kerugian 

piutang. Untuk mengetahui status piutang dan memungkinkan tertagih atau 

tidak tertagihnya piutang. Secara periodik fungsi pencatatan piutang 

menyajikan informasi umur piutang setiap debitur kepada manajer keuangan. 

Daftar umur piutang ini merupakan laporan yang dihasilkan dari kartu 

piutang. 



Untuk mencatat piutang dapat dilakukan dengan tiga cara dalam 

mengerjakan jurnal dan posting yaitu : 

 

a. Metode Konvensional 

Dalam metode ini, posting ke dalam kartu piutang dilakukan atas dasar 

data yang di catat dalam jurnal. Berbagai transaksi yang mempengaruhi 

piutang ialah transaksi penjualan kredit, transaksi retur penjualam, 

transaksi penerimaan kas dari piutang, dan transaksi penghapusan piutang. 

b. Metode Posting Langsung 

Metode posting langsung ke dalam kartu piutang dibagi menjadi dua, yaitu 

: metode posting harian dan metode posting periodik. 

c. Metode Pencatatan Tanpa Buku Pembantu (Ledgerless Bookkeeping) 

Dalam metode pencatatan piutang ini, tidak digunakan buku pembantu 

piutang. Faktur penjualan beserta dokumen pendukungnya yang diterima 

dari bagian penagihan, oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama 

pelanggan dalam arsip. 

2.3.1 Pengakuan Piutang 

Pengakuan piutang usaha terjadi jika perusahaan menjual produk secara kredit 

atau member jasa namun belum terjadi pembayaran kepada perusahaan. 

 Istilah pengakuan itu sendiri mengandung arti “proses pembentukan suatu 

pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau 

laporan laba rugi”. (Ikatan Akuntansi Indonesia 2004:19). 

 Pengakuan piutang usaha sering berhubungan dengan pengakuan 

pendapatan. Karena pengakuan pendapatan pada umumnya dicatat ketika proses 

menghasilkan laba telah selesai dan kas terealisasi atau dapat direalisasi, maka 

piutang yang berasal dari penjualan barang umumnya diakui pada waktu hak 

milik atas barang beralih ke pembeli. Karena saat peralihan hak dapat bervariasi 

sesuai dengan syarat-syarat penjualan maka piutang lazimnya diakui pada saat 



barang dikirimkan ke pelanggan. Sedangkan untuk jasa kepada pelanggan 

semestinya diakui pada saat jasa itu dilaksanakan.  

 

2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Piutang  

Menurut Bambang (2005,238) Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah 

piutang adalah sebagai berikut : 

1. Volume penjualan kredit 

Makin besar jumlah penjualan kredit dari keseluruhan penjualan akan 

memperbesar jumlah piutang dan sebaliknya makin kecil jumlah 

penjualan kredit dari keseluruhan piutang akan memperkecil jumlah 

piutang. 

2. Syarat pembayaran penjualan kredit 

Semakin panjang batas waktu pembayaran kredit berarti semakin besar 

jumlah piutangnya dan sebaliknya semakin pendek batas waktu 

pembayaran kredit berarti semakin kecil besarnya jumlah piutang. 

3. Ketentuan dalam pembatasan kredit 

Apabila batas maksimal volume penjualan kredit ditetapkan dalam 

jumlah yang relatif besar maka besarnya piutang juga semakin besar. 

4. Kebijakan dalam pengumpulan piutang 

Perusahaan dapat menjalankan kebijaksanaan dalam pengumpulan 

piutang dalam dua cara yaitu aktif dan pasif. Perusahaan yang 

menjalankan kebijaksanaan secara aktif dalam pengumpulan piutang 

akan mempunyai pengeluaran uang yang lebih besar dibandingkan 

dengan perusahaan lain yang menggunakan kebijaksanaannya secara 

pasif. 

5. Kebiasaan membayar dalam pelanggan 

Semua piutangyang diperkirakan akan terealisasikan menjadi kas 

dalam setahun di neraca di sajikan pada bagian aktiva lancar. 

 



Menurut Agnes (2005,198) faktor-faktor yang mempengaruhi besar 

kecilnya jumlah piutang ditentukan oleh : 

1. Volume penjualan kredit 

Makin besar proposi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan makin 

besarpula investasi dalam piutang. Makin besar piutang berarti memperbesar 

resiko. 

2. Rata-rata waktu antara penjualan dan penagihan atau rata-rata jangka waktu 

penagihan 

Makin panjang jangka waktu rata-rata penagihan makin banyak investasi 

pada piutang. 

Sedangkan menurut Mamduh (2004,556) mengelompokan faktor tersebut 

kedalam dua bagian, yaitu : 

(1) Faktor Eksternal, faktor yang timbul dari luar perusahaan seperti faktor 

kompetisi perusahaan, permintaan terhadap produk atau karakteristik 

perusahaan.    

(2) Faktor Internal, faktor yang timbul dari dalam perusahaan seperti kebijakan-

kebijakan akan pengendalian perusahaan. (kebijakan piutang, kredit, promosi, 

dan iklan).   

2.3.3  Basis Akuntansi  

 Menurut Kieso, Weygandt, and Warfield (2007;105) yang 

diterjemahkan oleh Emil Salim, Akuntansi Dasar Kas Vs Akuntansi Dasar Akrual, 

yaitu : 

“Sebagian besar perusahaan menggunakan akuntansi dasar akrual (accrual 

basis of accounting): Perusahaan itu mengakui pendapatan ketika dihasilkan dan 

mengakui beban pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan 

dan pembayaran kas.” 

 



 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Kuangan (PSAK) Nomor 1 

Paragraf 26 yaitu :  

“Ketika akuntansi berdasarkan akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos 

sebagai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban (unsur-unsur laporan 

keuangan) ketika pos tersebut memenuhi definisi dari kriteria pengakuan untuk 

unsur-unsur tersebut dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan.” 

2.4  Penilaian Piutang 

Menurut Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No.8 Tahun 

2000 Tanggal 10 Agustus 2000 Tentang Pedoman Akuntansi PDAM : 

Penilaian piutang harus disajikan dalam laporan keuangan dengan  nilai 

tunai yang dapat direalisasi khusus untuk piutang usaha ketentuan ini 

menghendaki agar piutang-piutang yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih 

hendaknya dibuatkan penyisihan dalam jurnal yang layak. 

Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun 

pengelompokkan piutang menurut umurnya (aging schedule) harus dibuat terlebih 

dahulu sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang sebagai berikut : 

Diatas 3 bulan s/d 6 bulan  : 30% 

Diatas 6 bulan s/d 12 bulan  : 50% 

Diatas 1 tahun s/d 2 tahun  : 75%, diajukan ke Badan Pengawas untuk dihapus 

Diatas 2 tahun : 100% dan dikeluarkan dari pembukuan, tetapi 

masih tercatat secara extra comptable. 

Penyisihan piutang tersebut diatas dikecualikan bagi tagihan kepada 

seluruh instansi pemerintah dalam hal kejadian-kejadian khusus, misalnya adanya 

pembongkaran daerah pemukiman tertentu untuk tujuan pembangunan tagihan-

tagihan tersebut sudah dapat diusulkan penghapusannya walaupun belum 

memenuhi ketentuan diatas. 

Jika terdapat pembayaran atas piutang-piutang yang telah dihapus 

pembayaran berumur diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun diklasifikasikan 



sebagai piutang ragu-ragu, sedangkan yang berumur di atas 2 tahun di 

klasifikasikan sebagai piutang tak tertagih dan sudah dapat diusulkan kepada 

Badan Pengawas untuk dihapuskan serta dikeluarkan dari pembukuan, tetapi 

dicatat secara ekstra comptable dan tetap diusahakan penagihannya. 

 

Menurut Stice (2004:247), penilaian piutang sebagai berikut : 

“Semua piutang dinilai dalam jumlah yang mewakili nilai sekarang dari 

perkiraan penerimaan kas dimasa yang akan datang.” 

Pelaporan piutang melibatkan (1) klasifikasi dan (2) penilaian dalam 

neraca. Klasifikasi melibatkan piutang yang diperkirakan akan tertagih dalam 1 

tahun atau satu siklus operasi tergantung mana yang lebih penting diklasifikasikan 

sebagai aktiva lancar; sementara semua piutang lainnya diklasifikasikan sebagai 

jangka panjang. 

Penilaian piutang sedikit lebih kompleks. Piutang jangka pendek dinilai 

dan dilaporkan pada nilai realisasi bersih, jumlah bersih yang diperkirakan akan 

diterima dalam bentuk kas. Penetuan nilai realisasi bersih (net realizable value) 

memerlukan estimasi baik atas piutang yang tak tertagih maupun retur penjualan 

dan pengurangan harga yang diberikan. 

 

2.4.1 Analisa umur piutang 

Analisa umur piutang adalah suatu bentuk laporan guna mengetahui posisi 

piutang dengan melakukan pengelompokan piutang pada periode tertentu. Dengan 

pengelompokan tersebut manajemen perusahaan dapat mengetahui posisi piutang 

sehingga dapat mengambil kebijakan keuangan yang tepat. Kegunaan analisa 

umur piutang adalah alat bagi manajemen untuk mengambil kebijakan dalam 

pemberian kredit dan penagihan. 

Metode analisa piutang berdasarkan umur piutang banyak digunakan 

karena merupakan salah satu metode yang dianggap paling tepat. Hal ini terutama 

dalam melakukan analisa piutang tak tertagih dengan mengelompokan piutang 

berdasarkan umur, dianggap paling tepat untuk menggambarkan kerugian yang 

nantinya diakibatkan oleh piutang yang mungkin tidak tertagih. 



2.4.2 Umur piutang 

Salah satu cara untuk menghitung penyisihan piutang tak tertagih adalah 

dengan menerapkan presentase berbeda terhadap kelompok umur piutang tertentu. 

Setiap akhir periode akuntansi, misalnya akhir bulan atau akhir tahun dibuat daftar 

piutang. 

Menurut Indriyo dan Basri (2008:2009) dengan diketahui umur piutang 

maka akan dapat diketahui : 

1. Piutang-piutang mana yang sudah dekat dengan jatuh tempo dan harus 

ditagih. 

2. Piutang-piutang yang sudah lewat jatuh tempo dan perlu dihapuskan 

karena sudah tidak dapat ditagih kembali. 

Dibawah ini disajikan contoh skedul umur piutang (aging schedule) untuk 

memberikan ilustrasi yang lebih jelas : 

Tabel 2.2 

Skedul Umur Piutang (Aging Schedule) 

Umur Piutang (hari) % dari nilai total piutang 

0-20 50 

21-30 20 

31-45 15 

45-60 3 

>60 12 

TOTAL 100 

Sumber : Indriyo Gitusudarmo dan Basri-Manajemen Keuangan (2008) 

 Perusahaan dapat mengetahui posisi piutang pada periode tertentu dengan 

menggunakan umur piutang, sehingga dapat mengambil kebijakan keuangan yang 

tepat serta untuk menggambarkan seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi 

keuangan perusahaan. 

 

 



2.5 Pengelolaan Piutang 

 Menurut Soemarso (1986;338) dalam hubungannya dengan piutang, hal 

penting yang perlu diperhatikan oleh pimpinan perusahaan adalah memastikan 

agar piutang dapat ditagih begitu waktunya telah tiba. Misalnya apabila syarat 

penjualan yang diberikan adalah 2/10, n/30, maka pimpinan perusahaan harus 

berusaha agar piutang yang berhubungan dengan penjualan tersebut telah dapat 

ditagih pada hari ke sepuluh setelah dikeluarkannya faktur dan untuk ini kepada 

debitur akan diberikan potongan sebesar 2%. Tetapi apabila debitur tidak bersedia 

untuk membayar utangnya pada hari ke sepuluh setelah tanggal faktur, pimpinan 

perusahaan harus bekerja keras agar tagihan tersebut sudah dapat diterima pada 

hari ke tiga puluh setelah tanggal faktur. Apabila pimpinan perusahaan sudah 

dapat mengusahakan hal yang demikian, maka kerugian yang disebabkan oleh 

karena tidak tertagihnya piutang akan dapat dikurangi sedikit mungkin. 

 Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pimpinan perusahaan agar 

tujuan pengelolaan piutang seperti yang disebutkan di atas dapat tercapai adalah 

sebagai berikut : 

1. Pimpinan perusahaan perlu menetapkan kebijakan dan prosedur yang 

dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit kepada 

langganan. Adanya kebijakan dan prosedur ini, berarti debitur sudah 

diseleksi terlebih dahulu sebelum penjualan kredit kepadanya diberikan. 

Dengan cara ini kemungkinan rugi karena tidak tertagihnya piutang dapat 

diperkecil. 

2. Pimpinan perusahaan perlu menetapkan syarat kredit yang paling 

menguntungkan bagi perusahaan. Penetapan syarat kredit ini akan 

berhubungan dengan : (a) jangka waktu lamanya kredit dan (b) potongan 

yang diberikan untuk menarik debitur agar membayar lebih cepat dari 

jangka waktu kredit. 

3. Pimpinan perusahaan perlu menetapkan prosedur yang baik untuk 

penagihan piutang. 



Piutang merupakan aset yang material. Maka diperlukan manajemen 

pengelolaan piutang yang efektif dan efisien agar jumlah dana yang diinvestasikan 

dalam piutang sesuai dengan tingkat kemampuan perusahaan sehingga tidak 

mengganggu aliran kas. 

2.5.1 Kebijakan Pengelolaan Piutang 

Kebijakan pengelolaan piutang meliputi pengambilan keputusan-

keputusan sebagai berikut : 

1. Standar kredit  

Standar kredit adalah kualitas minimal kelayakan kredit seorang pemohon 

kredit yang dapat diterima oleh perusahaan. Dengan adanya standar 

tersebut, perusahaan dapat meningkatkan penjualannya melalui penjualan 

secara kredit namun tidak menimbulkan resiko piutang tak tertagih yang 

berlebihan. Perusahaan harus menentukan standar kredit yang tepat, yang 

lebih besar manfaat yang akan diperoleh bagi perusahaan daripada biaya 

akan dikeluarkan perusahaan dengan adanya standar tersebut. 

2. Syarat kredit 

Suatu syarat kredit menetapkan adanya periode dimana kredit yang di 

berikan dan potongan tunai (bila ada) untuk pebayaran yang lebih awal. 

Faktor yang mempengaruhi syarat kredit adalah : 

a. Sifat ekonomi penduduk 

b. Kondisi penjual 

c. Kondisi pembeli 

d. Periode kredit 

e. Potongan tunai, dan 

f. Tingkat bunga bebas risiko (tingkat bunga bank) 

3. Kebijakan kredit dan pengumpulan piutang 

Kebijakan kredit dan pengumpulan piutang mencakup beberapa keputusan 

yaitu :  

a. Kualitas jumlah yang diterima 



b. Periode kredit 

c. Potongan tunai 

d. Persyaratan khusus, dan 

e. Tingkat pengeluaran untuk pengeluaran piutang 

Banyaknya piutang yang tak tertagih akan membuat biaya penagihan 

meningkat. Akan tetapi, usaha pengumpulan piutang juga tidak dianjurkan terlalu 

agresif, karena dapat mengurangi penjualan dan keuntungan perusahaan di masa 

mndatang karena pelanggan akan beralih ke perusahaan lain, dalam hal pesaing. 

2.5.2 Faktor dalam Pengelolaan Piutang 

Agar tujuan pengelolaan piutang dapat berjalan dengan baik dan benar 

dapat menekan tingkat piutang tak tertagih semaksimal mungkin, maka ada 

beberapa faktor yang  perlu diperhatikan oleh pihak pimpinan perusahaan yaitu : 

a) Character 

Menunjukan kemungkinan atau probabilitas dari langganan untuk 

secara jujur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.  

b) Capacity 

Yaitu kemampuan langganan untuk membayar hutang tepat pada 

waktunya sesuai dengan perjanjian sebelum kredit diberikan. 

c) Capital 

Yaitu modal yang dimiliki oleh langganan dalam menjalankan 

usahanya. Kalau modal langganan dalam menjalankan usahanya besar 

maka diharapkan kerugian akibat piutang tak tertagih dapat ditekan 

seminimal mungkin. 

d) Colleteral 

Yaitu adanya jaminan guna mendukung pemberian kredit kepada 

langganan. 

e) Conditions 

Menunjukan pengaruh langsung dari tren ekonomi pada umunya 

terhadap perusahaan oleh perkembangan khusus dalam suatu bidang 



ekonomi yang mungkin mempunyai efek terhadap kemampuan 

langganan dalam memenuhi kewajibannya. 

2.5.3  Alat dalam Pengelolaan Piutang  

Ada beberapa alat yang dapat digunakan pimpinan perusahaan untuk 

memonitor pengelolaan terhadap piutang, yaitu : 

a. Analis umur piutang 

Dari analisa umur piutang maka pimpinan perusahaan akan dapat 

menghitung beberapa jumlah piutang yang tidak tertagih, sehingga dapat 

diambil tindakan dengan cara menagih piutang-piutang yang seharusnya 

ditagih.  

b. Perputaran piutang 

Menunjukan berapa kali suatu perusahaan menagih piutangnya dalam 

suatu periode. Makin tinggi perputaran piutang makin baik pula 

pengelolaan piutang yang dilakukan perusahaan. 

 Perputaran piutang =  

c. Rata-rata jangka waktu penagihan 

Menunjukan rata-rata jangka waktu yang digunakan untuk memperoleh 

pembayaran piutang. Makin pendek jangka waktu penagihan, makin baik 

lagi perusahaan. 

 Rata-rata jangka waktu penagihan 360 : perputaran piutang. 

2.5.4 Risiko Piutang  

 Menurut Munawir (2002:228) Adapun risiko yang terkandung dalam 

piutang yaitu sebagai berikut : 

1. Risiko tidak terbayarnya seluruh piutang. 

2. Risiko tidak terbayarnya sebagian piutang. 

3. Risiko keterlambatan modal dalam piutang. 

4. Risiko tertanamnya modal dalam piutang. 


