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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. 

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatar berdasarkan urutan dari fungsi-

fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan tujuan yang diinginkan. 

Menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan (2011:2), Manajemen adalah 

ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai sauatu tujuan tertentu. 

Menurut Andrew F. Sikula (1981:18), Manajemen pada umumnya 

dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, 

penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai 

sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk 

atau jasa secara efisisen. 

Menurut G.R Terry (1978:3), Manajemen adalah suatu proses yang terdiri 

dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran 

yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya. 

Dari pendapat ahli, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah 

ilmu dan seni yang mengatur aktifitas manajerial untuk mencapai sasaran yang 

telah ditentukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya secara 

efektif dan efisien. 
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2.1.2 Pengertian Keuangan 

Menurut Irham Fahmi (2013:6) keuangan adalah suatu bidang ilmu yang 

membahas tentang bagaimana suatu perusahaan berusaha mencari dana, 

mengelola dana dan membagi hasil keuntungan sesuai dengan besarnya 

kepemilikan dana yang ditetapkan. 

 

2.1.3 Pengertian Manajemen Keuangan 

Menurut Manahan P. Tampubollon (2005:1), Secara keseluruhan ilmu 

manajemen keuangan telah muncul dari studi yang bersifat deskriptif tentang 

pendekatan pengelolaan operasi perusahaan ke arah konsepsi teoritis korporasi 

dalam lingkungan yang dinamis dan dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. 

Menurut Anwar (2008:3), Manajemen permodalan atau pembiayaan, juga 

disebut dengan istilah manajemen keuangan. Dalam manajemen keuangan 

dibicarakan tiga hal pokok yang amat penting yaitu: 

1. Berupa jumlah uang yang dimiliki perusahaan; 

2. Bagaimana memperoleh dana tambahan bagi perusahaan; dan 

3. Berupa jumlah laba yang telah diterima perusahaan. 

Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan 

pengendalian kegiatan keuangan organisasi. 

Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan 

perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan 

menyeluruh. Sehingga dapat diartikan bahwa kegiatan dalam manajemen 

keuangan yaitu: 

1. Bagaimana memperoleh dana untuk membiayai usaha. 

2. Bagaimana mengelola dana tersebut sehingga tujuan perusahaan 

tercapai. 

3. Bagaimana perusahaan mengelola aset yang dimiliki secara efektif dan 

efisien. 

Sementara menurut Brigham dan Houston (2009:34), Manajemen 

keuangan adalah seni (art) dan ilmu (science) untuk me-manage uang yang 

meliputi proses, institusi/lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dengan 
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masalah transferdapat disimpulkan bahwa aktivitas manajemen keuangan 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk lembaga yang 

berhubungan erat dengan sumber pendanaan dan investasi keuangan perusahaan 

serta instrumen keuanagan. 

Jadi, dari pendapat-pendapat diatas manajemen keuangan dapat 

disimpulkan sebagai penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji 

dan menganalisis tentang bagaimna seorang manajer keuangan dengan 

mempergunakan seluruh sumberdaya perusahaan untuk mencari dana, mengelola 

dana, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit atau 

kemakmuran bagi para pemegang saham dan sustainability (keberlanjutan) usaha 

bagi perusahaan. 

 

2.1.4 Fungsi Manajemen Keuangan 

Ilmu manajemen keuangan berfungsi sebagai pedoman bagi manajer 

perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Artinya seorang 

manajer keuangan boleh melakukan terobosan dan kreattivitas berfikir, akan tetapi 

semua itu tetap tidak mengesampingkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ilmu 

manajemen keuangan. Seperti mametuhi aturan-aturan yang terkandung dalam 

SAK (Standar Akuntansi Keuangan), GAAP (General Accepted Accounting 

Principle), undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan keuangan 

perusahaan, dan lain sebagainya. 

Menurut Brealey, Myers, dan Marcus (2012:4), mengambil keputusan 

pendanaan dan investasi yang baik adalah tugas manajer keuangan. Jika nilai 

suatu proyek lebih besar daripada investasi yang diperlukannya, maka proyek ini 

menarik secara financial. Manajer keuangan yang efektif mengarahkan 

perusahaannya untuk berinvestasi pada proyek yang menambah nilai yang lebih 

besar daripada investasi yang diperlukan. Dalam mengambil keputusan investasi 

atau penganggaran modal, manajer keuangan harus membantu perusahaan 

mengidentifikasi proyek-proyek yang menjanjikan dan memutuskan berapa 

banyak akan diinvestasikan dalam tiap proyek. 
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Menurut Brealey, Myers, dan Marcus (2012:6), Tanggung jawab utama 

kedua manajer perusahaan adalah menggalang dana yang dibutuhkan perusahaan 

untuk investasi dan operasinya. Inilah keputusan pendanaan, ketika perusahaan 

perlu mendapatkan dana, perusahaan tersebut dapat mengundang para investoe 

untuk menanamkan uang kas investor tersebut ditambah dengan tingkat bunga 

tetapnya. 

Dapat di simpulkan fungsi manajemen keuangan berfungsi sebagai 

pedoman bagi manajer perusahaan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan 

yang berhubungan dengan kegiatan keuangan perusahaan. 

 

2.1.5 Tujuan Manajemen Keuangan 

Ada beberapa tujuan dari manajemen keuangan yaitu: 

a. Memaksimumkan nilai perusahaan 

b. Menjaga kestabilan finansial dalam keadaan yang selalu terkendali 

c. Memeperkecil risiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan 

datang. 

Menurut Brealy, Myers, dan Marcus (2012:6), Dalam praktiknya untuk 

mencapai tujuan perusahaan, maka manajemen keuangan memiliki tujuan melalui 

dua pensekatan, yaitu: 

1. Profit Risk Apporoach, dalam hal ini manajer keuangan tidak hanya 

sekedar mengejar maksimalisasi profit, akan tetapi juga harus 

mempertimbangkan risiko yang bakal dihadapi. Secara garis besar 

profit risk approach terdiri dari: 

a. Memaksimalkan profit; 

b. Meminimalkan Risk; 

c. Maintain control; dan 

d. Achive flexibility (careful management of fund and activities). 

2. Liquid and profitability,  merupakan kegiatan yang berhubungan 

dengan bagaimana seseorang manajer mengelola likuiditas dan 

profitabilitas perusahaan. Dalam hal ini likuiditas, manajer keuangan 

harus sanggup untuk menyiapkan dana (uang kas) untuk membayar 
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kewajiban yang sudah jatuh tempo secara tepat waktu. Kemudian 

manajer keuangan juga dituntut untuk mampu me-manage keuangan 

perusahaan, sehingga mampu meningkatkan laba perusahaan dari 

waktu ke waktu. Manajer keuangan juga dituntut untuk mampu 

mengelola dana yang dimiliki termasuk pencarian dana serta mampu 

mengelola aset perusahaan sehingga terus berkembang dari waktu 

kewaktu. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Di sisi lain Farid dan Siswanto (1998:179) mengatakan “laporan 

keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan 

kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.” 

Lebih lanjut Munawir (2002:56) mengatakan, “laporan keuangan 

merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan 

dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang 

bersangkutan.” Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi 

para pengguna (users) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. 

Secara lebih tegas Sofyan Assauri (2000:8), “laporan keuangan 

merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya.” Ini sejalan yang dikemukakan oleh Farid Harianto dan 

Siswanto Sudomo, yakni “laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah 

dilakukan oleh manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen 

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.” Pihak manajemen mamagang 

peranan penting dalam membuat laporan keuangan untuk dapat dipahami oleh 

pihak yang berkepentingan. Ini ditekankan lebih lanjut oleh Sofyan Assuri bahwa 

“Dalam laporan keuanngan terdapat informasi yang menyangkut posisi keuangan 

suatu perusahaan.” 
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Laporan keuangan pada dasarnya adalah laporan yang memberikan 

gambaran akuntansi atas operasi dan posisi keuangan perusahaan (Kasmir 

2010:5). Lapaoran yang disampaikan setiap tahun oleh perusahaan kepada 

pemegang saham disebut Annual Report, laporan tahunan terdiri dari: 

1. Informasi verbal, berisi opini manajemen atas operasi tahun lalu dan 

prospek perusahaan dimasa mendatang. 

2. Informasi kuantitatif, berupa laporan keuangan. 

 

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan, Laporan keuangan 

merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu 

perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran 

kinerja keuangan perusahaan tersebut. 

 

2.2.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2010:5), Laporan keuangan (financial Statments) terdiri 

atas lapran-laporan berikut: 

1. Laporan Laba/Rugi (income statments). Berisi laporan sistematis 

tentang pendapatan-pendapatan (revenues) dan biaya-biaya (expenses) 

perusahaan selama suatu periode tertentu. 

2. Neraca (balance sheet) berisi laporan sistemstis keadaan aktiva (assets), 

hutang (liabilities), dan modal sendiri (owners equity) perusahaan pada 

saat tertentu. 

3. Laporan saldo laba (statment of retained earning), yaitu laporan 

sistematis yang berisi tentang laba yang dihasilkan dan akan dibagikan 

sebagian deviden atau ditahan selama periode tertentu. 

4. Laporan arus kas (statment of cash flow), laporan ini berupa laporan 

atas dampak kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan perusahaan 

terhadap arus kas selama satu periode tertentu. 
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a. Sumber 

- Setiap kenaikan dalam perkiraan hutang atau modal sendiri, 

seperti pinjaman dari bank. 

- Setiap penurunan dalam perkiraan aktiva. Seperti menjual 

aktiva tetap. 

b. Penggunaan 

- Setiap penurunan dalam perkitaan hutang atau modal sendiri, 

seperti melunasi pinjaman. 

- Setiap kenaikan dalam perkiraan aktiva, seperti mambeli aktiva 

tetap. 

 

2.2.3 Fungsi Laporan Keuangan 

Berdasarkan konsep keuangan maka fungsi laporan keuangan sangat 

diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu 

ke waktudan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai 

tujuannya. Bahwa laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data 

keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepantingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Sehingga laporan 

keuangan memegang peranan yang luas dan mempunyai suatu posisi yang 

mempengaruhi dapam pengambilan keputusan. 

Standar Akauntansi Keuangan memeberikan pengertian tentang laporan 

keuangan yaitu, Ikatan Akuntan Indonesia (1999:2) menjelaskan bahwa 

“laporan keuangan ialah neraca dan perhitungan laba laporan perubahan posisi 

keuangan (misalnya, laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan 

laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 

keuangan.” Menurut Gibson (1998:1) penggunaan laporan keuangan adalah “ A 

company’s managers, stakeholders, bondholders, security analysts, supplier, 

leding institutions, employees, labor unions, regulatory authorities, and general 

public. They use the financial report to make decisions.” 

 



13 
 

 
 

Menurut Munawir (2002:45) laporan keuangan merupakan salah satu 

informasi keuangan yang bersumber dari intern perusahaan yang bersangkutan. 

“Bahwa laporan keuangan utama meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan 

arus kas serta footnotes (merupakan bagian integral dari laporan keuangan). 

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa laporan keuangan sangat 

berguna dalam melihat kondisi suatu perusahaan, baik kondisi pada saat ini 

maupun dijadikan sebagai alat prediksi untuk kondisi masa yang akan datang. 

 

2.3 Analisis Laporan Keuangan 

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata, Analisis dan Laporan 

Keuangan. Untuk menjelaskan pengertian kata ini maka kita dapat 

menjelaskannya dari arti masing-masing kata. Kata Analisis adalah memecahkan 

atau mengurai sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil. Sedangkan Laporan 

Keuangan adalaha Neraca, Laba/Ragi, dan Arus Kas (dana). Jika dua pengertian 

ini digabungkan maka analisis laporan keuangan berarti : mengurai pos-pos 

laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat 

hubungannya yang bersifat signifikan atau yang memepunyai makna antara satu 

dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan 

tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting 

dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Sofyan Syafri Harahap 

(2013:189). 

Pengertian Analisis Laporan Keuangan menurut Toto Prihadi (2012:9), 

adalah hubungan antara suatu angka dalam Laporan Keuangan dengan angka lain 

yang mempunyai makna atau dapat menjelaskan arah perubahan (trend) suatu 

fenomena. 

Analisis Laporan Keuangan, berarti malakukan suatu proses untuk 

mmbedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, menelaah masing-masing 

unsur tersebut, dan menelaah hubungan antara unsur-unsur tersebut dengan tujuan 

untuk memeperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas lapran 

keuangan tersebut. 
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2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2013), kegunaan analisis laporan 

keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Dapat memeberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam dari pada 

yang terdapat pada laporan keuanganbiasanya. 

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata dari 

suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan. 

3. Dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang terkandung dalam 

laporan keuangan. 

4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat konsisten dalam 

hubungannya dengan suatu laporan keuangan maupun kaitannya 

dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan. 

5. Mengetahui sifat hubungan akhirnya dilapangan untuk memprediksi 

dan peningkatan (rating). 

6. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria 

tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

7. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain 

dengan periode sebelumnya atau dengan standar normal atau standar 

ideal. 

8. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan, hasil usaha, struktur 

keuangan, dan sebaginya. 

9. Memprediksi potensi apa yang mungkin dilakukan dimasa yang akan 

datang. 

10. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil 

keputusan. Dengan perkataan lain apa yang dimaksud dari suatu 

laporan keuangan merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga 

antara lain: 

a. Dapat menilai prestasi perusahaan. 

b. Dapat memproyeksikan keuangan perusahaan. 

c. Dapat menilai kondisi serta posisi keuangan mana lalu dan saat ini 

dari aspek waktu tertentu. 
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d. Hasil-hasil perusahaan. 

e. Likuiditas. 

f. Solvabilitas. 

g. Aktivitas. 

h. Rentabilitas dan provitabilitas. 

i. Indikator pasar modal 

 

2.4 Piutang 

2.4.1 Pengertian Piutang 

Piutang merupakan bentuk penjualan yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan dimana pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, namun bersifat 

bertahap. Baik berbentuk perkiraan uang, barang maupun jasa serta segala hal 

yang berbentuk perkiraan seperti transaksi yang pembayaranya dilakukan 

beberapa waktu setelah transaksi pengambilan atau penggunaan barang atau jasa. 

Penjualan piutang arti lebih jauh perusahaan menerapkan manajemen 

kredit. Dan salah satu target penjualan sesuai dengan perencanaan, serta 

selanjutnya menunggu masuknya dana angsuran ke kas perusahaan. 

Piutang itu sendiri beserta berbagai bentuknya Subramanyam dan John 

J. Wild (2010:274) memberikan pendapatnya sebagai berikut: 

“Piutang (receivable) merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari 

penjualan barang atau jasa, atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang 

mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga. 

Piutang usaha (account receivable) mangacu pada janji lisan untuk membayar 

yang berasal dari penjualan produk dan jasa secara kredit. Wesel tagih (note 

receivable) mengacu pada janji tertulis untuk membayar.” 

Penjualan kredit yang pada akhirnya akan menimbulkan hak penagihan 

atau piutang kepada pelanggan, sangat erat habungannya dengan persyaratan-

persyaratan kredit yang diberikan. Sekalipun pengumpulan piutang sering kali 

tidak tepat waktu yang sudah ditetapkan, namun sebagaian besar dari piutang 

tersebut akan terkumpul dalam jagka waktu yang kurang dari satu tahun. Dengan 
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alasan itu maka piutang dimasukan sebagai salah satu komponen aktiva lancar 

perusahaan (Syamsuddin:2011) 

Pos piutang dalam neraca biasanya merupakan bagian yang cukup besar 

dari aktiva lancar dan oleh karenanya perlu mendapat perhatian yang cukup serius 

agar perkiraan piutang ini dapat di kelola dengan cara yang seefisien mungkin. 

Sebelumnya, Munir (2005:15) menjelaskan bahwa dia lebih 

mengkhususkan definisi piutang pada piutang dagang: “piutang dagang adalah 

tagihan kepada pihak lain (kepada kreditu atau langganan) sebagai akibat 

penjualan barang dagangan secara kredit.” Jadi, piutang dapat diartikan bahwa 

perusahaan memiliki hak penagihan terhadap pihak lain yang menjadi langganan 

dan mengharap pembayaran dari mereka agar memenuhi kewajiban terhadap 

perusahaan. 

 Sementara itu Soemarso (2002:338) sebelumnya mengatakan piutang 

dikelompokan menjadi dua yaitu: 1) Piutang dagang, merupakan piutang yang 

berasal dari penjualan barang dan jasa yang merupakan kegiatan usahan normal 

perusahaan atau disebut juga piutang usaha (trade receivable); 2) piutang lain-lain 

(bukan dagang), merupakan piutang yang tidak berasal dari bidang usaha utama 

seperti piutang pegawai, piutang dari perusahaan afilias, piutang bungan, piutang 

deviden, piutang pemegang saham dan lain-lain. 

Dari beberapa pendapat para ahli dan pakar akuntansi diatas, maka dapat 

diambil suatu kesimpulan bahwa piutang merupakan tuntutan baik dari 

perusahaan atau organisasi dalam bentuk keuangan yang memiliki waktu jatuh 

tempo. 

 

2.4.2 Jenis-Jenis Piutang 

Martono dan Harjito (2007:95) menyebutkan bahwa untuk tujuan 

pelaporan keuangan, piutang diklarifikasikan sebagai lancar (jangka pendek) dan 

tidak lancar (jangka panjang). Piutang lancar (current receivable) diharapkan akan 

tertagih dalam satu tahun selama satu sirklus operasi berjalan, mana yang lebih 

panjang. Semua piutang lain digolongkan sebagai piutang tidak lancar. 



17 
 

 
 

Selanjutnya piutang diklarifikasikan dalam neraca sebagai piutang dagang dan 

piutang non dagang. 

1. Piutang Dagang (Trade Receivable) 

Piutang dagang adalah jumlah yang terulang oleh pelanggan untuk 

barang atau jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis 

normal. Piutang dagang di subklasifikasikan lagi manjeadi piutang 

usaha dan wesel tagih. 

a. Piutang Usaha (Account Receivable) 

Piutang usaha adalah janji lisan dari pembeli untuk membayar 

barang atau jasa yang dijual. Piutang usaha biasanya dapat ditagih 

dalam 30 sampai 60 hari. 

 

b. Wasel Tagih (Note Receivable) 

Wesel tagih adalah jumlah yang terulang bagi pelanggan di saat 

perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. “Wasel tagih 

dapat berasal dari penjualan, pembiayaan, atau transaksi lainnya. 

Wasel tagih dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu: 

- Wasel tagih berbunga 

Wasel tagih berbunga ditulis sebagai perjanjian untuk 

membayar pokok atau jumlah nominal dan ditambah dengan 

bunga yang terhutang pada tingkat khusus. 

- Wasel tagih tanpa bunga 

Pada wasel tagih tanpa bunga tidak tercantum persen bunga, 

tetapi jumlah nominalnya meliputi beban bunga. Jadi, nilai 

sekarang merupakan selisih antara jumlah nominal dan bunga 

yang dimasukan dalam wesel tersebut yang kadang-kadang 

disebut bunga implisit atau bunga efektif. 

 

 

 

 



18 
 

 
 

2. Piutang Non Dagang 

Piutang non dagang adalah tagihan-tagihan yang timbul dari transaksi 

selain penjualan barang atau jasa. Sejumlah contoh piutang non dagang 

dari berbagai transaksi misalnya: 

a. Uang muka kepada karyawan staff 

b. Uamg muka kepada anak perusahaan 

c. Piutang deviden dan bunga 

 

2.4.3 Investasi Dalam Piutang 

Menurut Syamsuddin (2011), penanaman modal dalam piutang 

mempunyai biaya-biaya tertentu. Semakin besar piutang semakin besar pula 

biaya-biayanya (carrying cost), demikian pula sebaliknya, bagaimana perusahaan 

memperlunak standar kredit yang digunakan maka rata-rata jumlah piutang akan 

memperkecil rata-rata piutang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

perlunakan standar kredit akan memperbesar carrying cost, dan apabila 

sebaliknya, biaya-biaya tersebut akan semakin kecil. Perubahan rata-rata piutang 

yang dikaitkan dengan “perubahan standar kredit” disebabkan oleh dua faktor 

yaitu: 

a. Penumbuhan volume penjualan 

b. Perubahan dalam kebijaksanaan pengumpulan piutang 

 

Jadi pada intinya, perubahan dalam volume penjualan dan pengumpulan 

piutang secara bersama-sama memperbesar biaya (carrying cost) bilamana standar 

kredit diperlunak, dan akan menurunkan carrying cost bilamana standar kredit 

diperketat. 

 

2.4.4 Kebijakan Pengumpulan Piutang 

Kebijakan pengumpulan piutang suatu perusahaan adalah merupakan 

prosedur yang harus diikuti dalam mengumpulkan piutang-piutangnya bilamana 

sudah jatuh tempo. Sebagian dari keefektivan perusahaan dalam menerapkan 

kebijaksanaan pengumpulan piutangnya dapat dilihat dari jumlah kerugian 
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piutang atau debt expenses, karena jumlah piutang yang dianggap sebagai 

kerugian tersebut tidak hanya tergantung pada kebijaksanaan pengumpulan 

piutang tetapi juga kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan penjualan kredit yang 

diterapkan. 

Apabila perusahaan akan mengubah kebijakan manajemen piutang. 

Misalnya diberikan potongan tunai bagi pelanggan yang membayar pada periode 

tertentu, maka akan terjadi perubahan hal-hal antara lain sebagai berikut: 

1. Hari rata-rata pengumpulan piutang (Average Collection Period), 

diharapkan akan berkurang, karena pelanggan yang tadinya 

memperoleh potongan tunai, sekarang dapat memanfaatkannya. Hal ini 

berarti terjadi pembayaran lebih awal sehingga perusahaan akan 

mempunyai kesempatan lebih awal untuk menggunakan dana tersebut. 

2. Kerugian piutang (Bad Debts Expenses) diharapkan akan menurun 

pula karena banyaknya pelanggan yang memanfaatkan potongan tunai 

yang ditawarkan perusahaan, maka profitabilitas kerugian piutang akan 

semakin berkurang sehingga keuntungan perusahaan jadi meningkat. 

3. Aspek negatif dari potongan tunai adalah menurunnya sumber dana 

yang berasal dari penerimaan piutang bilamana semakin banyak 

pelanggan yang memanfaatkan potongan tunai yang ditawarkan 

perusahaan. 

 

2.4.5 Teknik Pengumpulan Piutang 

Sejumlah teknik pengumpulan piutang yang biasanya dilakukan oleh 

perusahaan bilamana langganan atau pembeli belum membayar sampai dengan 

waktu yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:  

1. Melalui Surat. Bilamana waktu pembayaran utang dari langganan 

sudah lewat beberapa hari tetapi belum juga dilakukan pembayaran 

maka perusahaan dapat mengirim surat dengan nada “mengingatkan” 

langganan yang belum membayar tersebut bahwa utangnya sudah jatuh 

tempo.  
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2. Melalui Telepon. Apabila setelah dikirimkan surat teguran ternyata 

utang-utang tersebut belum juga terbayar, maka bagian kredit dapat 

menelepon langganan dan secara pribadi memintanya untuk segera 

melakukan pembayaran.  

3. Kunjungan Personal. Teknik pengumpulan piutang dengan jalan 

melakukan kunjungan secara personal atau pribadi ke tempat 

langganan seringkali digunakan karena dirasakan sangat efektif dalam 

usaha-usaha pengumpulan piutang.  

4. Tindakan Yuridis. Bilamana ternyata langganan tidak mau membayar 

utang-utangnya maka perusahaan dapat menggunakan tindakan 

tindakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata melalui 

pengadilan. 

 

2.4.6 Kelayakan Pemberian Kredit 

Dalam pemberian kredit, terdapat beberapa kriteria yang harus 

diperhatikan, antara lain: 

a. Karakter (Character) 

Suatu keadaan yang berhubungan dengan sifat, kejujuran, itikad baik 

dari penerima kredit dalam kehidupan ekonomi atau usahanya. 

Pemberian kredit perlu meneliti kebiasaan dan kepribadian pemohon 

sebelum memutuskan untuk memberikan kredit. 

b. Kemampuan (Capacity) 

Keharusan yang berhubungan dengan kemampuan, kepandaian dan 

keahlian pemohon kredit untuk mengelola usahanya. Dari penelitian 

tersebut, pemberi kredit dapat mengambil kesimpulan apakah 

pemohon mampu atau tidak mampu untuk mengembalikan kredit. 

c. Modal (Capital) 

Penerima kredit harus memiliki modal sendiri. Pinjaman atau kredit 

hanya digunakan sebagai pendorong untuk perkembangan usahanya. 
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d. Jaminan (Collateral) 

Si peminjam harus menyedikan jaminan untuk mendapat kredit. Kalau 

kredit tidak dapat dikembalikan, maka jaminan ini akan dijual untuk 

mengembalikan kredit yang dipakai. Jaminan ini bisa berupa harta 

tetap seperti tanah, rumah ataupun surat-surat berharga. 

e. Kondisi ekonomi (Condition of Economy) 

Suatu keadaan ekonomi yang sedang berlangsung dan ramalan 

keadaan ekonomi pada masa mendatang. Jika pemberi kredit 

memperkirakan bahwa perekonomian baik maka kredit akan 

diberikan. Begitupun sebaliknya. 

Disamping kelima syarat diatas, dikenal juga prinsip 5 p dan prinsip 3 R 

dalam pemberian kredit. 

 

Prinsip 5P 

a. Party 

Sebelum memberi kredit, mereka harus mengelompokkan calon 

debitur berdasarkan kategori yang telah ditentukan.  

b. Purpose 

Pemberi kredit akan meneliti kelayakan rencana penggunaan dana 

kredit yang akan diberikan. 

c. Payment 

Pemberi kredit akan meneliti apakah kreditnya dapat kembali atau 

tidak 

d. Profitability 

Prinsip ini menekankan adanya kemampuan calon debitur dalam 

memperoleh laba perusahaannya. 

e. Protection 

Prinsip ini menyangkut tingkat keamanan dalam pemberian kredit. 
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Prinsip 3R 

1. Returns. Prinsip ini berkaitan dengan kemampuan yang mendatangkan 

keberhasilan dari kredit yang diberikan.Repayment. 

2. Prinsip ini berkaitan dengan kemampuan mengembalikan kredit. 

3. Risk. Prinsip ini berkaitan dengan kemampuan peminjam dalam 

menanggung resiko ketidakmampuan mengembalikan kredit. 

 

2.4.7 Piutang Ragu-ragu (Bad Debt) 

Penjualan produk secara kredit atau piutang dagang dilakukan dengan 

maksud untuk menggenjot penjualan agar tercapai sesuai dengan target yang 

diinginkan. Namun persoalan sering terjadi pada saat angka penjualan kredit 

diperbesar menjadi seiring dengan meningkatnya piutang ragu-ragu (bad debt), 

dan semakin besar piutang ragu-ragu maka semakin besar permasalahan yang 

harus ditanggung oleh perusahaan di kemudian hari, dan ini lebih jauh berakibat 

pada mengecilnya perolehan keuntungan yang akan diterima. 

Pendapat ini dipertegas oleh Subramanyam dan John J. Wild (2010:275) 

“Pengalaman menunjukan bahwa perusahaan tidak dapat menagih semua 

piutangnya.” Dalam hal ini perusahaan berarti harus menyediakan cadangan 

piutang tak tertagih (Uncollectible Account Reserve). 

Menurut Said Kelana Asnawi dan Chandra Wijaya (2010:19), terdapat 

dua hal yang sering dikhawatirkan berkenaan dengan piutang, yaitu: 

a. Peningkatan piutang yang pesat, lebih pesat dari peningkatan 

penjualan; 

b. Cadangan piutang tak tertagih yang relatif tidak berubah. 

Suatu piutang yang bersifat bad debt timbul disebabkan oleh beberapa 

sebab, antara lain: 

a. Perusahaan ingin mengejar target penjualan, sehingga angka penjualan 

dinaikan. Kenaikan angka penjualan otomatis biasanya menaikan 

jumlah bad debt, dan begitu pula sebaliknya. 
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b. Perusahaan dalam memperbesar penjulan dengan menaikan penjualan 

produk boleh dibeli secara non tunai. Maka angka piutang tak tertagih 

artinya otomatis akan memperbesar dengan sendirinya. 

c. Penjualan produk yang bersifat non tunai dilakukan secara tidak hati-

hati. Artinya ambisi untuk meningkatkan penjualan menjadi lebih 

dominan dibandingkan menerapkan manajemen risiko. Termasuk 

keinginan yang begitu tinggi mengejar bonus. 

d. Perusahaan memiliki tagihan atau kewajiban dalam membentuk kredit 

kepada perbankan. Di sisi lain uang kas perusahaan tidak lagi 

mencukupi, dengan begitu perusahaan mengantisipasinya dengan 

melakukan penjualan non tunai. Seperti membayar down payment 

(uang muka) 40% maka sisa nya dalam bentuk kredit. Perolehan 40% 

tersebut dipakai untuk membayar kewajiban ke perbankan. 

Menurut Said Kelana Asnawi dan Chandra Wijaya (2010:20), untuk 

menciptakan suatu tata kelola manajemen keuangan yang baik, maka manajer 

keuangan berkewajiban untuk membuat catatan yang lebih realistis tentang 

pengkatagorian piutang. Karena piutang usaha bisa dimasukan ke dalam 

kelompok asset lancar dan asset tidak lancar. Pengelompokan ini tentu saja 

dengan pertimbangan bagian mana dari piutang tersebut yang segera dapat 

dikonversikan menjadi uang dan mana yang sulit dikonversikan menjadi uang. 

Dengan pengelompokan demikian, sebenarnya pembaca laporan keuangan telah 

dibantu untuk memilah berkenaan dengan kualitas piutang. 

 Dapat disimpulkan bad debt adalah piutang yang dilakukan perusahaan 

untuk meningkatkan penjualan tetapi akan mengakibatkan penurunan perolehan 

keuntungan. Bad debt tersebut timbul saat perusahaan sedang melakukan 

peningkatan penjualan suatu produk. 

 

2.4.8 Faktor-Faktor Yang Mempengeruhi Investasi Piutang 

Piutang sebagai salah satu unsur aktiva lancar dalam neraca memiliki 

perputaran yang cepat dan kurang dari satu tahun. Oleh karena itu, banyak hal 

yang dapat memengaruhi besarnya piutang tersebut.  
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Menurut Bambang Riyanto (2001 : 85), faktor-faktor yang memengaruhi 

besar kecilnya dana yang diinvestasikan ke dalam piutang, sebagai berikut :  

1. Volume penjualan kredit  

Makin besar proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan, maka 

makin besar pula jumlah investasi dalam piutang. Dengan makin 

besarnya volume kredit setiap tahunnya, berarti bahwa perusahaan itu 

harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi dalam piutang. Makin 

besarnya jumlah piutang berarti makin besar jumlah resiko, tetapi 

bersamaan dengan itu juga memperbesar tingkat profitabilitasnya.  

2. Syarat pembayaran penjualan kredit  

Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. 

Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat, berarti 

bahwa perusahaan tersebut lebih mengutamakan keselamatan kredit 

daripada pertimbangan profitabilitas dan sebaliknya piutang yang lunak 

lebih mengutamakan profitabilitas. Syarat pembayaran yang lebih ketat 

antara lain tampak dari batas waktu pembayaran yang pendek atau 

pembebanan bunga yang berat untuk pembayaran piutang yang 

terlambat.   

3. Ketentuan tentang pembatasan kredit  

Dengan penjualan secara kredit, perusahaan dapat menetapkan batas 

maksimal atau plafond biaya kredit yang akan diberikan kepada 

pelanggan. Makin tinggi plafond yang diberikan kepada pelanggan, 

makin besar pula dana yang diinvestasikan ke dalam piutang. Selain itu, 

penentuan kriteria pihak yang akan diberikan kredit juga dapat 

memperkecil jumlah investasi dalam piutang. Dengan demikian,  

pembatasan kredit dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.   

4. Kebijakan dalam penagihan  

Perusahaan dapat menjalankan kebijakan dalam penagihan secara aktif 

maupun pasif. Perusahaan yang menjalankan kebijakan aktif dalam 

menagih piutang akan mempunyai pengeluaran dana yang lebih besar 
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untuk membiayai aktivitas ini. Dibandingkan dengan perusahaan yang 

menjalankan kebijaksanaanya secara pasif.  

5. Kebiasaan membayar dari pelanggan  

Ada sebagian pelanggan yang mempunyai kebiasaan untuk membayar 

dengan menggunakan kesempatan mendapatkan cash discount period 

dan ada sebagian yang tidak menggunakan kesempatan tersebut. 

Kebiasaan para pelanggan untuk membayar dalam cash discount period 

atau sesudahnya akan mempunyai efek terhadap besarnya investasi 

dalam piutang. Apabila sebagian besar para langganan membayar dalam 

waktu selama cash discount period, maka dana yang tertanam dalam 

piutang akan lebih cepat bebas, berarti makin kecilnya investasi dalam 

piutang.  

Menurut Martono dan Agus Harjito (2008:95) besarnya investasi pada 

piutang yang muncul di perusahaan ditentukan oleh dua faktor. Pertama, adalah 

besarnya persentase penjualan kredit terhadap penjualan total. Kedua, adalah 

kebijakan penjualan kredit dan jangka waktu pengumpulan piutang (jangka waktu 

penagihan piutang).  

Dari pendapat Bambang Riyanto, Martono dan Agus Hartino faktor yang 

mempengaruhi besar kecilnya dana investasi adalah volume penjualan kredit, 

syarat penjualan kredit, ketentuan tentang pembatasan kredit, kebijakan dalam 

penagihan, dan mencaritahu bagaimana kebiasaan membayar dari pelanggan 

tersebut dan faktor tersebut dipengaruhi oleh jangka pengumpulan piutang. 

 

2.4.9 Rasio Yang Digunakan Dalam Menghitung Perputaran Piutang 

Perputaran yang dimiliki oleh suatu perusahaan mempunyai hubungan 

yang erat dengan salah satu faktor yang mempengeruhi invesatasi piutang yang 

telah di jelaskan sebelumnya diatas, yaitu dengan volume penjualan kredit. Nilai 

perputaran piutang tergantung dari syarat pembayaran piutang tersebut. Makin 

lunak atau makin lama syarat pembayaran yang ditetapkan berarti semakin lama 

modal terikat dalam piutang 
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Pendapat mengenai piutang Munawir (2002:75) mengatakan bahwa 

“Posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulannya dapat dinilai dengan 

menghitung tingkat perputaran piutang (Receivable Turn Over) yaitu dengan 

membagi total penjualan kredit neto dengan piutang rata-rata”. 

 

2.4.9.1 Receivable Turn Over 

Kelancaran penerimaan piutang dan pengukuran baik tidaknya investasi 

dalam piutang dapat diketahui dari tingkat perputarannya. Perputaran piutang 

adalah masa-masa penerimaan piutang dari suatu perusahaan selama periode 

tertentu. Piutang yang terdapat dalam perusahaan akan selalu dalam keadaan 

berputar. Perputaran piutang akan menunjukkan berapa kali piutang yang timbul 

sampai piutang tersebut dapat tertagih kembali ke dalam kas perusahaan. Definisi 

perputaran piutang dikemukakan oleh beberapa ahli berikut ini:  

Munawir (2002:76) memberikan keterangan bahwa posisi piutang dan 

taksiran waktu pengumpulannya dapat dinilai dengan menghitung tingkat 

perputaran piutang tersebut (Receivable Turn Over), yaitu dengan membagi total 

penjualan kredit (netto) dengan piutang rata-rata. 

Sedangkan menurut Bambang Riyanto (2001:90) menyatakan bahwa 

tingkat perputaran piutang (Receivable Turn Over) dapat diketahui dengan 

membagi jumlah credit sales selama periode tertentu dengan jumlah rata-rata 

piutang (Average Receivable).  

Menurut Warren, Reeve, Fess (2005:407) “Perputaran piutang mengukur 

seberapa sering piutang usaha berubah menjadi kas dalam setahun.”  

    

 

 

Rasio ini dihitung dengan hanya memasukkan penjualan kredit karena 

penjualan kas tidak menimbulkan piutang. Karena laporan keuangan jarang 

mengungkapkan penjualan kas dan kredit secara terpisah, rasio ini sering kali 

harus dihitung dengan menggunakan angka penjualan bersih (yaitu, dengan 
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mengasumsikan bahwa penjualan kas tidak signifikan). Piutang rata-rata dihitung 

dengan menambahkan saldo awal dan saldo akhir piutang pada periode tersebut 

dan membaginya dengan dua.  

Perputaran piutang yang semakin tinggi adalah semakin baik karena modal 

kerja yang ditanamkan dalam bentuk piutang akan semakin rendah. Naik turunnya 

perputaran piutang ini akan dipengaruhi oleh hubungan perubahan penjualan 

dengan perubahan piutang. Perubahan perputaran piutang dari tahun ke tahun atau 

perbedaan perputaran piutang antar perusahaan merupakan refleksi dari variasi 

kebijaksanaan pemberian kredit atau variasi tingkat kemampuan dalam 

pengumpulan piutang.  

  

2.4.9.2 Average Collection Period 

Rata-rata umur piutang melihat berapa lama waktu yang diperlukan untuk 

melunasi piutang yang dipunyai oleh perusahaan (merubah piutang menjadi kas). 

Semakin lama rata-rata piutang berarti semakin besar dana yang tertanam pada 

piutang. Dapat dihitung dengan rumus:  

 

Atau 

 


