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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Akuntansi 

2.1.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi berasal dari bahasa asing yaitu accounting, yang artinya bila 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau 

mempertanggungjawabkan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:25) akuntansi adalah:                  

(1) teori dan praktik perakunan, termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, 

kelaziman (kebiasaan), dan semua kegiatannya; (2) hal yang berhubungan dengan 

akuntan; (3) seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran 

akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi. 

Menurut Warren, et al. (2005:10) menjelaskan bahwa: 

“Secara umum, akuntansi didefinisikan sebagai sistem informasi yang 

menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”. 

 

Menurut American Institute of Certified Public Accounts (AICPA)             

yaitu : 

“Accounting is the art of recording, classifying, and summarizingin a 

significant manner and in term of money, transaction and events which 

are in the part at least, of a financial character, and interpreting the 

results there of”. 

 

Penjelasan di atas, jika diterjemahkan adalah sebagai berikut: akuntansi 

sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu 

dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat 

keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya 
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Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Suatu proses, artinya dari data mentah menjadi informasi yang siap                 

dipakai, yang didalamnya terdapat terdapat berbagai kegiatan yaitu 

pengumpulan, pengidentifikasian, pencatatan serta pengikhtisaran dari data 

keuangan. 

2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi yang dimaksudkan agar berguna 

sebagai input yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi 

yang rasional. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi dan kondisi 

keuangan, sangat membutuhkan informasi keuangan yang dapat diperoleh                   

dari laporan keuangan. Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan                    

yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan,   

kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara 

ekonomi. 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2012:1.3), mengemukakan bahwa :  

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” 

 

Menurut Kieso, et al. (2011:5) pengertian  laporan keuangan (financial 

statement) adalah : 

“Financial Stattement are the principal means through which company 

communicates its financial information to those outside it. The statement 

provide a companies history quantified  in money therms. The financial 

statement most frequently provided are (1) the statement of financial 

position, (2) the income statement or statement of coprehensive income, 

(3)the statement of cash flow, (4) the statement of change in equity. Note 

disclosures are an integral part of each financial statement “.  

 

 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/03/laporan-keuangan-perusahaan-dagang.html
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Penjelasan di atas, jika diterjemahkan adalah sebagai berikut: laporan 

keuangan adalah sarana utama melalui sebuah perusahaan yang 

mengkomunikasikan informasi keuangan kepada orang luar. Laporan memberikan 

sejarah laporan keuangan diukkur dalam hal uang.  laporan keuangan yang sering 

diberikan adalah (1) pernyataan laporan posisi keuangan, (2) laporan laba rugi 

atau laporan laba rugi komprehensif, (3) laporan arus kas, (4) laporan perubahan 

ekuitas. catatan pengungkapan merupakan bagian integral dari setiap laporan 

keuangan. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa: Laporan                       

keuangan merupakan hasil dari seluruh transaksi yang tercatat dan terjadi di dalam 

suatu entitas perusahaan yang disajikan dalam suatu bentuk laporan terkait                  

dari transaksi serta tambahan informasi sebagai kelengkapan dari laporan 

keuangan. 

 

2.2.2 Pengguna Laporan Keuangan 

Menurut Susan Irawati (2006:23) Pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam laporan keuangan yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan 

adalah sebagai berikut : 

a. Pihak internal perusahaan 

b. Pihak eksternal perusahaan 

Dari kutipan di atas untuk masing-masing pihak yang berkepentingan 

dalam laporan keuangan  dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan yang berasal dari 

internal perusahaan adalah sebagai berikut :  

1) Pemilik perusahaan 

Yang berkepentingan terhadap keamanan modal yang dikelola 

manajemen adalah pemilik perusahaan, dan pemilik perusahaan                     

dapat memutuskan apakah perlu diadakan pembagian dividen atau              

tidak. 
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2) Manajemen perusahaan 

Yang berkepentingan terhadap laporan keuangan adalah manajemen 

perusahaan, karena manajemen akan dilihat hasil kinerjanya melalui 

laporan keuangan yang dihasilkan selama satu periode. 

b. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan yang berasal dari 

eksternal perusahaan adalah sebagai berikut : 

1) Investor  

Yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan dalam 

rangka penentuan kebijakan penanaman modalnya. 

2) Kreditur 

Yang berkepentingan untuk mengevaluasi kredit yang diberikan terhadap 

laporan keuangan. Apakah perusahaan tersebut mempunyai kemampuan 

yang cukup baik dalam membayar pinjaman-pinjamannya baik jangka 

pendek maupun jangka panjang atau dengan kata lain bagaimana tingkat 

likuiditas perusahaan selama satu periode. 

3) Pemerintah 

Yang berkepentingan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Sebagai 

pendapatan bagi pemerintah. 

 

2.2.3 Komponen-komponen Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2012:1.4), komponen laporan keuangan 

yang lengkap terdiri dari : 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode; 

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode; 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode yaitu laporan yang menunjukkan 

semua perubahan ekuitas dan perubahan-perubahan yang muncul dari 

transaksi-transaksi yang muncul dari pihak pemegang saham dalam kapasitas 

mereka sebagai pemilik perusahaan; 
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4. Laporan arus kas selama periode yaitu laporan yang menunjukkan operasi 

perusahaan, investasi, dan aliran kas pembiayaan; 

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting 

dan informasi penjelasan lainnya; 

6. Laporan posisis keuangan pada awal periode komperatif yang disajikan ketika 

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas 

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 

 

2.2.4 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2012:1.3) adalah : 

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 

keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.” 

 

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan 

manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan 

atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat 

membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mencakup, misalnya, keputusan 

untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan 

untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. 

 

2.2.5 Unsur-Unsur Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan 

peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut 

karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan 

keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran laporan 

posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan 

sebagi berikut. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi
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2.2.5.1 Aktiva (Assets) 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (2012:50.3), aset keuangan adalah: 

“Setiap aset yang berbentuk kas dan hak kontraktual yang 

memberikan manfaat ekonomik di masa depan.” 

 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (2012:50.17), menyatakan bahwa : 

“Contoh umum aset keuangan yang mencerminkan hak kontraktual 

untuk menerima sejumlah kas di masa depan adalah piutang dagang, 

wesel bayar, pinjaman diterima dan piutang obligasi.” 

 

Menurut Weetman, Pauline (2011:203), menyatakan bahwa: 

“an asset is resource controlled by entity as a result of part events and 

from which future economic benefits are expected to flow”. 

 

Penjelasan di atas, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia                

adalah: aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai                    

akibat sebagian peristiwa dan dari mana manfaat ekonomi masa depan yang 

diharapkan mengalir. 

Klasifikasi aktiva (assets) adalah sebagai berikut: 

1. Aktiva lancar (current assets) terdiri dari kas, surat berharga yang mudah 

dijual, piutang, persediaan serta beban diterima dimuka. 

2. Aktiva tetap atau jangka panjang (fixed atau Long-term assets) terdiri atas 

peralatan, bangunan, tanah,dan 

3. Aktiva lain-lain (other assets) aktiva yang tidak termasuk dalam kelompok 

aktiva lancar maupun aktiva tetap perusahaan, seperti hak paten, investasi 

jangka panjang dalam surat berharga dan goodwill. 
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a. Aset Lancar (Current Assets) adalah aset yang berbentuk uang tunai 

maupun aset lainnya yang dapat ditukarkan dengan uang tunai dalam 

jangka satu tahun. Contoh: piutang dagang/usaha, biaya atau beban 

dibayar dimuka, surat berharga, kas, emas batangan, persediaan barang 

dagang, pendapatan yang akan diterima, dan lain sebagainya. 

b. Aset Tidak Lancar (Non Current Assets) adalah aset yang menunjang 

kegiatan operasional perusahaan yang sifatnya permanen 

kepemilikannya. Contoh: investasi jangka panjang, aset tetap, aset tetap 

tidak berwujud, beban yang ditangguhkan, aset lainnya.  

 

2.2.5.2 Kewajiban (Liabilities) 

Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari 

peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan akan mengakibatkan arus 

keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2002:71), mengatakan bahwa : 

“Kewajiban adalah saldo kredit atau jumlah yang harus dipindahkan 

dari satu tutup buku ke periode tahun berikutnya berdasarkan 

pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi (saldo kredit bukan 

akibat saldo negative aktiva).” 

 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (2012:50.3), liabilitas keuangan adalah:  

“Setiap liabilitas yang berupa kewajiban kontraktual dan kontrak 

yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan 

instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas”. 

 

Suatu perbedaan perlu dilakukan antara kewajiban sekarang dengan 

komitmen di masa depan. Kewajiban biasanya timbul hanya kalau aset telah 

diserahkan atau perusahaan telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan 

untuk membeli aset. 
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Klasifikasi hutang adalah sebagai berikut: 

1. Hutang Lancar (Current Liabilities) adalah kewajiban keuangan perusahaan 

yang pelunasan atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek. 

Contoh: hutang dagang, beban yang harus dibayar, hutang pajak, pendapatan 

diterima dimuka, dan lain sebagainya. 

2. Hutang Jangka Panjang (Long-Term Liabilities) adalah kewajiban keuangan 

yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) lebih dari satu tahun. 

3. Hutang Lain-lain (Other Liabilities) adalah perkiraan yang digunakan untuk 

mencatat hutang lain yang tidak termasuk pada hutang lancar dan hutang 

jangka panjang. Contoh : uang jaminan, hutang pada pelanggan, saham, dan  

lain sebagainya. 

 

2.2.5.3 Ekuitas (Equity) 

Pengertian modal (equity) menurut Siegel, Joel G. dan Jae K. Shim 

(2000:166), yaitu : 

“Modal (equity) adalah aktiva dikurangi kewajiban, juga disebut net 

worth (kekayaan bersih). Dalam perusahaan perseorangan, ini 

merupakan kekayaan pemilik, sedangkan dalam Perseroan Terbatas 

merupakan kekayaan pemegang saham. Modal (equity) juga 

merupakan hak terhadap aktiva, hak kepemilikan, sebuah kewajiban. 

Pemilik kekayaan mungkin seorang kreditor, pemegang saham atau 

pemilik perusahaan.” 

 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50  (2012:50.3), ekuitas adalah: 

“Setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas 

setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya”. 

 

Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam neraca bergantung pada 

pengukuran aset dan kewajiban. Biasanya hanya karena faktor kebetulan kalau 

jumlah equitas agregat sama dengan jumlah nilai pasar keseluruhan (aggregate 

market value) dari saham perusahaan atau jumlah yang dapat diperoleh dengan 

melepaskan seluruh aset. 
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2.3 Piutang 

2.3.1 Pengertian Piutang 

Piutang adalah bagian dari aktiva perusahaan yang bersifat lancar, 

umumnya berupa kas yang masih akan diterima di masa yang akan datang dan 

terdapat pada laporan keuangan sebagian besar perusahaan, baik perusahaan 

dagang, manufaktur dan jasa. 

Menurut Hadri Mulya (2009:198) pengertian piutang adalah: 

"Piutang adalah hak klaim atau tagihan berupa uang atau bntuk 

lainnya kepada seseorangatau suatu perusahaan". 

 

Menurut Warren, et al., (2005:324), pengertian piutang adalah: 

"Piutang (receivable) adalah klaim yang timbul oleh beberapa jenis 

transaksi dari penjualan barang atau jasa secara kredit, dalam 

bentuk uang terhadap perorangan, perusahaan atau organisasi 

lainnya". 

 

Menurut Kieso, et al. (2011: 346), pengertian piutang adalah : 

"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 adalah sebagai berikut: piutang juga 

aset keuangan yang merupakan instrumen keuangan, piutang sering disebut 

pinjaman dan piutang) adalah klaim terhadap pelanggan, dan lain-lain untu uang, 

barang atau jasa. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan hak 

kreditur terhadap debitur sebagai akibat yang timbul dari penyerahan barang atau 

jasa secara kredit. 
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2.3.2 Klasifikasi Piutang 

 Menurut Kieso, et al. (2011:347), piutang digolongkan dengan dua cara, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk Tujuan Laporan Keuangan 

a. Piutang Lancar / Jangka Pendek (Current Receivables) 

Piutang ini diharapkan akan tertagih dalam waktu satu tahun atau selama 

satu siklus operasi berjalan 

b. Piutang Tidak Lancar / Jangka Panjang (Non Current Receivables) 

Piutang yang akan tertagih dalam waktu lebih dari satu tahun atau lebih 

dari satu siklus operasi berjalan. 

2. Diklasifikasikan dalam Neraca 

a) Piutang Dagang (Trade Receivables) 

Piutang dagang merupakan jumlah yang terhutang oleh pelanggan untuk 

barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis 

normal. Piutang dagang biasanya paling signifikan dimiliki perusahaan. 

Piutang dagang disubklasifikasikan menjadi Piutang Usaha dan Wesel 

Tagih. 

1) Piutang Usaha (Account Receivables) 

Piutang usaha merupakan janji lisan dari pembeli untuk membayar 

barang atau jasa yang dijual dan dapat ditagih dalam kurun waktu 

30-60 hari dan merupakan akun terbuka (openaccount) yang berasal 

dari perluasan kredit jangka pendek. 

2) Wesel Tagih (Note Receivables) 

Wesel tagih merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang 

pada tanggal tertentu dimasa depan. Wesel tagih dapat berasal dari 

penjualan, pembiayaan serta transaksi lainnya danbisa bersifat 

jangka pendek maupun jangka panjang 
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b) Piutang Non Dagang (Non Trade Receivables) 

Piutang Non Dagang berasal dari berbagai transaksi dan dapat berupa 

janji tertulis untuk membayar atau mengirimkan sesuatu. Piutang ini 

timbul dari berbagai transaksi: 

1) Uang muka kepada karyawan dan staf. 

2) Uang muka kepada anak perusahaan. 

3) Deposito untuk menutup kemungkinan kerugian dan kerusakan. 

4) Deposito sebagai jaminan penyediaan jasa atau pembayaran. 

5) Piutang deviden dan bunga. 

6) Klaim terhadap: 

a) Perusahaan asuransi untuk kerugian yang dipertanggungkan. 

b) Terdakwa dalam suatu perkara hukum. 

c) Badan-badan Pemerintah untuk pengembalian pajak. 

d) Perusahaan pengangkutan untuk barang rusak atau hilang. 

e) Kreditur untuk barang dikembalikan, rusak atau hilang. 

f) Pelanggan untuk barang-barang yang dapat dikembalikan (botol 

minuman, container dan sebagainya) 

 

2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Piutang 

 Menurut Bambang Riyanto (2010:85), 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 penjualn 

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. 
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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 kebikjaksanaan dalam pengumpulan piutang 

dalam 2 cara yaitu pasif dan aktif. Perusahaan yang menjalankan 

kebijaksanaan secara aktif dalam pengumpulan piutang akan mempunyai 

pengeluaran uang yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan lain 

yang menggunakan kebijaksanaanya secara pasif. 

5. Kebiasaan membayar dalam pelanggan 

Semua piutang yang diperkirakan akan terealisasikan menjadi kas dalam 

setahun di neraca disajikan dalam pada bagian aktiva lancar. 

 

2.3.4 Masalah Dasar dalam Akuntansi untuk Piutang 

Menurut Kieso, et al. (2011:348), masalah dasar dalam akuntansi untuk                  

piutang tidak berbeda dengan wesel tagih yaitu : pengakuan, penilaian, dan 

disposisi. 

a. Pengakuan Piutang Usaha 

Dalam sebagian besar transaksi piutang, jumlah yang harus diakui 

adalah harga pertukaran diantara kedua belah pihak. Harga pertukaran (the 

exchange price) adalah jumlah yang terutang dari debitur (seorang pelanggan 

atau peminjam) dan umumnya dibuktikan dengan beberapa jenis dokumen 

bisnis, biasanya berupa faktur (invoice). Dua faktor yang bisa memperumit 

pengukuran harga pertukaran adalah (1) ketersediaan diskon (diskon dagang 

dan diskon tunai) dan (2) lamanya waktu antara tanggal penjualan dan tanggal 

jatuh tempo pembayaran (unsur bunga). 
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1) Diskon dagang 

Harga barang biasanya dapat dikenakn diskon dagang atau 

kuantitas. Diskon dagang (trade discount) semacam itu digunakan                 

untuk menghindari perubahan yang sering terjadi dalam katalog,                 

untuk mengutip harga yang berbeda bagi pembelian dalam kuantitas   

yang berbeda, atau untuk menyembunyikan harga faktur yang  

sebenarnya dari pesaing. Diskon dagang biasanya dikutip sebagai 

persentase. 

2) Diskon tunai (diskon penjualan) 

Diskon tunai (sales discount) diberikan sebagai perangsang agar 

pembeli melakukan pembayaran secepatnya. Diskon semacam ini 

dinyatakan dalam bentuk istilah seperti 2/10,n/30 (diskon 2% jika 

dibayarkan dalam 10hari, jumlah kotor jatuh tempo dalam 30 hari), atau 

2/10, E.O.M. net 30, E.O.M. (diskon 2% jika dibayarkan dalam 10hari 

dari akhir bulan, dengan pembayaran penuh dilakukan pada hari ke-30 

bulan berikutnya.  

Perusahaan biasanya mencatat transaksi penjualan dan diskon 

penjualan terkait dengan mencatat piutang dan penjualan dalam jumlah 

kotor. Menurut metode ini, diskon penjualan hanya diakui dalam akun 

apabila pembayaran diterima dalam periode diskon. Diskon penjualan 

lalu akan ditunjukkan  dalam laporan laba rugi sebagai pengurang atas 

penjualan untuk mendapatkan  penjualan bersih. 

Jika penjual menawarkan penjualan kredit pada harga yang 

sedikit lebih tinggi dari pada penjualan tunai, dan kenaikannya dioffset 

oleh diskon tunai yang ditawarkan. Jadi, pelanggan yang membayar 

dalam periode diskon membeli secara tunai ; mereka yang membayar 

setelah berakhirnya periode diskon akan didenda karena harus membayar 

dengan jumlah yang melebihi harga tunai. Jika penalaran ini yang 

digunakan, maka penjualan dan piutang dicatat pada harga bersih, dan 

setiap diskon yang tidak diambil kemudian didebit ke piutang usaha dan 

dikredit ke diskon penjualan yang hilang (sales discount forfeited). Ayat 
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jurnal untuk mencatat diskon tunai menurut metode kotor dan metode 

bersih adalah : 

Tabel 2.1 

Jurnal Perbandingan 

Metode Pencatatan Diskon Tunai 

Metode Kotor Metode Bersih 

Pada saat penjualan 

dr. Piutang Usaha xxx dr. Piutang Usaha xxx 

cr. Penjualan    xxx cr. Penjualan     xxx 

Pada saat pembayaran (periode diskon) 

dr. Kas xxx dr. Kas xxx 

dr. Diskon Penjualan xxx cr. Piutang Usaha    xxx 

cr. Piutang Usaha     xxx   

Pembayaran diterima setelah periode diskon 

dr. Kas xxx dr. Piutang Usaha xxx 

cr. Piutang Usaha     xxx  cr. Disk.penjualan 

yang hilang 

    xxx 

 dr. Kas  xxx 

cr. Piutang Usaha xxx 

    Sumber: Kieso, et al. (2011:349) 

 

 

3) Tidak Ada Pengakuan atas Unsur Bunga 

Idealnya, piutang harus diukur dalam istilah nilai sekarang, yaitu, 

nilai diskonto dari kas yang akan diterima di masa depan. Jika ekspektasi 

penerimaan kas memerlukan periode tunggu (waiting period), maka 

jumlah nominal (face amount) piutang tidak sama nilainya dengan 

jumlah yang akan diterima kemudian. 
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Secara teoritis, setiap pendapatan setelah periode penjualan 

adalah pendapatan bunga. Dalam praktik, pendapatan bunga yang 

berhubungan dengan piutang usaha diabaikan karena jumlah                      

diskon biasanya tidak material dibandingkan dengan laba bersih              

periode bersangkutan. Profesi akuntansi secara khusus mengeluarkannya 

dari pertimbangan nilai sekarang untuk “Piutang yang berasal dari 

transaksi dengan pelanggan dalam kegiatan bisnis normal yang jatuh 

tempo dalam jangka waktu perdagangan umum yang tidak melampaui 

sekitar 1 tahun”. 

b. Penilaian Piutang Usaha 

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

neraca. Klasifikasi melibatkan penentuan lamanya waktu setiap piutang akan 

beredar. Piutang yang diperkirakan akan tertagih dalam 1 tahun atau satu 

siklus operasi tergantung mana yang lebih panjang diklasifikasikan sebagai 

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. Penentuan nilai                  

realisasi bersih (net realizable value) memerlukan estimasi baik atas piutang 

yang tak tertagih maupun retur penjualan dan pengurangan harga yang 

diberikan. 

c. Disposisi Piutang Usaha 

Dalam peristiwa yang normal, piutang usaha dapat ditagih pada saat 

jatuh tempo dan dikeluarkan dari pembukuan. Namun, seiring dengan 

meningkatnya ukuran dan signifikansi dari penjualan kredit dan piutang 

peristiwa ini telah dirubah. dalam rangka mempercepat penerimaan kas dari 

piutang, pemilik dapat mentransfer piutang usaha kepada perusahaan lainnya 

secara tunai.  
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Ada banyak alasan untuk transfer semacam ini sebelumnya. Pertama, 

untuk alasan kompetitif, penyediaan pembiayaan penjualan kepada  

pelanggan bisa dikatakan wajib dalam banyak industri. Dalam penjualan  

barang yang tahan lama, seperti mobil, truk, peralatan industri pertanian, 

komputer, sebagian besar penjualan berdasarkan atas kontrak angsuran 

banyak perusahaan besar dalam industri telah menciptakan anak perusahaan 

yang dimilki secara penuh, yang berspesialisasi dalam pembiayaan piutang. 

Kedua, pemilik piutang (holder) mungkin menjual piutang karena 

memerlukan kas dan akses ke kredit normal tidak tersedia atau sangat mahal. 

Selain itu, sebuah perusahaan juga mungkin  menjual piutang, bukan 

meminjam, untuk menghindari pelanggaran terhadap kesepakatan 

peminjaman yang sudah ada. 

Penagihan piutang sering kali memerlukan waktu dan mahal. 

Sebaliknya, beberapa pembeli (purchasers) piutang mungkin membelinya 

untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak kepemilikan yang diterima 

pembeli aktiva vs hak yang diterima penjual yang dijamin kreditor. Selain itu, 

bank dan institusi pemberi pinjaman lainnya mungkin juga terpaksa membeli 

piutang karena adanya batasan legal; yaitu, mereka tidak dapat lagi 

memberikan pinjaman tambahan tetapi bisa membeli piutang dan menarik 

biaya untuk jasa ini. Transfer piutang kepada pihak ketiga dapat dilakukan 

dalam salah satu dari dua cara berikut : 

1. Peminjaman yang dijamin 

Piutang sering kali digunakan sebagai jaminan dalam suatu transaksi 

peminjaman. Kreditor seringkali meminta debitur menunjuk 

(menetapkan) atau menggadaikan piutang sebagai jaminan pinjaman. 

Jika pinjaman tidak dibayar pada saat jatuh tempo, maka kreditur 

memiliki hak untuk mengkonversi jaminan itu menjadi kas, yaitu untuk 

menagih piutang. 
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2. Penjualan Piutang 

Penjualan piutang semakin sering terjadi. Jenis penjualan yang umum 

dilakukan adalah penjualan piutang kepada factor. Factor adalah 

perusahaan pembiayaan atau bank yang membeli piutang dari perusahaan 

untuk mendapatkan imbalan (fee) dan kemudian menagih piutang secara 

langsung dari pelanggan. 

 

2.4 Prosedur Pencatatan, Penagihan dan Penerimaan Piutang 

2.4.1 Prosedur Pencatatan Piutang 

Menurut Zaki Baridwan (2004:155), prosedur pencatatan piutang                  

adalah: 

“Langkah-langkah yang harus dilalui mulai dari terjadinya sampai 

dengan pencatatan transaksi tersebut ke buku-buku perusahaan. 

Prosedur biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian 

atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam 

terhadap transaksi-transaksi yang sering terjadi”. 

 

Proses pencatatan piutang dimulai dengan adanya bukti asli penjualan, 

dalam hal ini adalah faktur penjualan kredit. Faktur penjualan kredit ini diterima 

bagian pembukuan dan akan mencatatnya dalam buku penjualan. Buku penjualan 

ini memuat tentang tanggal transaksi, nama debitur, nomor faktur penjualan, 

nomor bukupembantu serta jumlah pencatatan ke dalam penjualan ini dilakukan 

secara harian yaitu tanggal terjadinya transaksi kemudian di setiap periode 

tertentu buku penjualandiposting kebuku besar (debet rekening piutang dan kredit 

rekening penjualan). Halini dilakukan apabila frekuensi transaksi penjualan setiap 

harinya cukup banyak. Bila penjualan yang dilakukan setiap periodenya tidak 

terlalu sering, pencatatan ke dalambuku besar piutang dan buku penjualan dapat 

dilakukan pada saat penjualan terjadi. 
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Menurut Mulyadi (2001:261) terdapat tiga metode pencatatan piutang, 

yakni metode konvensional, metode posting langsung dan yang terakhir ialah 

metode pencatatan tanpa buku pembantu. 

1. Metode Konvensional 

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

yang dicatat dalam jurnal. 

2. Metode Posting Langsung 

Metode ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu: 

a) Metode Posting Harian 

1) Posting langsung kedalam kartu piutang dengan tulisan tangan, 

jurnalnya menunjukkan jumlah total harian saja (tidak dirinci). 

Dalam metode ini, faktur penjualan yang merupakan dasar untuk 

pencatatantimbulnya piutang di posting langsung setiap hari secara 

rinci ke dalam kartu piutang. 

2) Posting langsung kedalam kartu piutang dan pernyataan piutang. 

 Dalam metode ini, media diposting kedalam pernyataan piutang 

dengan kartu piutang sebagai tembusannya atau tembusan 

lembarkedua berfungsi sebagai kartu piutang. 

b) Metode Posting Periodik 

1) Posting Ditunda (Delayed Posting) 

 Dalam metode ini, posting kedalam kartu piutang akan lebih praktis 

bila digunakan sekaligus setelah faktur terkumpul dalam jurnal yang 

banyak. 

2) Penagihan Bersiklus (Cycle Billing) 

 Dalam metode ini, selama sebulan media disortasi dan diarsipkan 

menurut nama pelanggan. 

 

 

 

 

 



24 
 

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 faktur yang belum dibayar. Arsip faktur penjualan 

ini berfungsi sebagai catatan piutang. 

 

2.4.2 Pencatatan Piutang Berdasarkan Tingkat Kolektabilitasnya 

 Berdasarkan Peraturan  Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 

tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI Nomor 15/28/DPNP 

tanggal 31 Juli 2013 Perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.                    

Pinjaman yang diberikan/piutang berdasarkan kolektabilitasnya ditetapkan 

menjadi: 

1) Lancar 

- Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada 

tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. 

- Hubungan debitur dengan bank baik, debitur selalu menyampaikan 

informasi keuangan secara teratur dan akurat.  

- Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis Bank atas 

laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan debitur. 

- Dokumentai kredit Lengkap 

- Tidak terdapat pelanggaran perjanjian kredit 

- Penggunaan dana sesuai dengan pengajuan pinjaman. 

2) Dalam Perhatian Khusus 

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 

90 (sembilan puluh) hari. Jarang mengalami cerukan. 

- Hubungan debitur dengan bank cukup baik dan debitur selalu 

menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.  
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- Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis Bank atas 

laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan debitur. 

- Dokumentasi kredit lengkap. 

- Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil. 

- Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pinjaman, namun 

jumlahnya tidak material. 

3) Kurang Lancar 

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah 

melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua 

puluh) hari.  

- Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian 

operasional dan kekurangan arus kas. 

- Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak 

dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis Bank atas laporan 

keuangan/informasi keuangan yang disampaikan debitur. 

- Dokumentasi kredit kurang lengkap. 

- Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit yang cukup prinsipil. 

4) Diragukan 

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah 

melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus 

delapan puluh) hari.  

- Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi 

kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 

- Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi 

keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya. 

- Dokumentasi kredit tidak lengkap. 

- Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian 

kredit. 
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5) Macet 

- Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 

(seratus delapan puluh) hari. 

- Hubungan debitur dengan bank sangat buruk dan informasi keuangan 

tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya. 

- Tidak terdapat dokumentasi kredit. 

- Pelanggaran yang sangat prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam 

perjanjian kredit. 

 

2.4.3 Prosedur Penagihan Piutang 

 Menurut Zaki Baridwan (2004:154) adapun prosedur yang digunakan 

dalam penagihan piutang yaitu: 

a. Bagian piutang menyusun daftar tagihan piutang yang telah jatuh tempo. 

Daftar tagihan tersebut akan diserahkan kepada penagih beserta faktur 

penjualan asli. 

b. Penagih langsung mendatangi pelanggan kealamat masing-masing 

danmenagih piutang yang tercantum pada daftar tagihan. Setiap pelunasan 

yang dilakukan pelanggan akan diberikan kwitansi yang telah dicap lunas. 

c. Uang hasil penagihan akan diserahkan kepada kasir beserta daftar tagihannya. 

d. Kasir menghitung uang tagihan dan apabila cocok dengan daftar tagihan, 

maka daftar tersebut akan diberi cap telah diterima kasir. Setelah dicap, 

daftartagihan tersebut diserahkan kepada penagih. 

e. Selanjutnya bagian penagih akan menyerahkan daftar tagihan kepada bagian 

piutang, dan bagian akuntansi. Bagian piutang mencatat piutang yang telah 

diterima pada buku tambahan masing-masing pelanggan, dan bagian 

akuntansi mencatat ke buku harian dan buku besar. 
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2.4.4 Prosedur Penerimaan Piutang 

 Menurut Zaki Baridwan (2004:157), mengatakan bahwa: 

 “Prosedur penerimaan piutang dalam sebuah perusahaan melibatkan 

beberapa bagian dalam perusahaan agar transaksi penerimaan uang 

tidak terpusat pada satu bagian saja, hal ini perlu agar dapat 

memenuhi prinsip internal control”. 

 

Bagian yang terlibat dalam prosedur penerimaan piutang ini adalah: 

a. Bagian surat masuk 

Bertugas menerima semua surat yang diterima perusahaan. Surat yang 

berisipelunasan piutang harus dipisahkan dari surat lainnya. 

b. Bagian kasir 

Bertugas menerima uang yang berasal dari bagian penagihan, pembayaran 

langsung atau penjualan dari salesman.  

c. Bagian piutang 

Bagian ini bertugas sebagai : 

1) Membuat catatan piutang yang dapat menunjukkan jumlah-jumlah 

piutangkepada tiap-tiap langganan. 

2) Membuat/menyiapkan dan mengirimkan surat tagihan piutang kepada 

tiap-tiap langganan. 

3) Membuat daftar analisa umur piutang setiap periode.  

d. Bagian kredit 

 Dalam prosedur penjualan setiap pengiriman barang untuk pesanan pembeli 

yang bersifat kredit, harus ada persetujuan dari bagian kredit. Sebagai bahan 

pertimbangan bagian kredit menggunakan catatan yang dibuat oleh bagian 

piutang untuk masing-masing langganan. 

 

 

 

 

 



28 
 

2.5 Piutang Usaha yang Tak Tertagih (Uncollectible Accounts                 

Receivable) 

Piutang tak tertagih (uncollectible receivables) terjadi karena kurangnya 

pengendalian atas piutang yang menyebabkan kerugian cukup besar. Kapan 

piutang usaha menjadi tak tertagih? Tak ada satu pun ketentuan umum yang dapat 

digunakan untuk kapan suatu piutang menjadi tak tertagih. Jika seorang debitur 

gagal untuk membayar piutang sesuai kontrak penjualan tidak berarti bahwa utang 

tersebut tidak akan dapat ditagih.Bangkrutnya debitur adalah salah satu petunjuk 

yang paling signifikan mengenai tidak tertagihnya bagian atau seluruh piutang. 

Petunjuk lainnya meliputi penutupan bisnis pelanggan atau gagalnya upaya 

penagihan setelah dilakukan beberapa kaliusaha. Dalam hal pelanggan tidak 

mampu untuk melunasi piutangnya, makayang harus diperhatikan adalah metode 

untuk menghapus dan menentukan estimasi untuk piutang tak tertagih. 

 

2.5.1 Penghapusan Piutang Tak Tertagih 

a. Metode Penyisihan (Allowance Method) 

Metode Penyisihan (Allowance Method) merupakan suatu 

estimasi yang dibuat menyangkut perkiraan piutang tak tertagih dari 

semua penjualan kredit atau dari total piutang yang beredar. Estimasi 

ini dicatat sebagai beban dan pengurang tidak langsung terhadap 

piutang usaha (melalui kenaikan akun penyisihan) dalam periode 

dimana penjualan itu dicatat. Dalam metode ini, jumlah piutang yang 

diestimasikan tidak akan tertagih dicatat dengan mendebit akun beban 

piutang tak tertagih dan mengkredit penyisihan piutang tak tertagih. 

Beban terebut akan dilaporkan sebagai beban penjualan atau beban 

umum dan administrasi, perkiraan penyisihan akan ditunjukkan 

sebagai pengurang atas piutang sehingga piutang dilaporkan pada 

jumlah bersih yang dapat direalisasikan. Apabila tersedia bukti positif 

mengenai ketidaktertagihan sebagian atau seluruh piutang, hal tersebut 

dihapus dengan mendebit perkiraan penyisihan piutang tak tertagih 

dan mengkredit piutang usaha. Ada kalanya piutang yang telah 
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dihapuskan sebagai piutang tak tertagih secara tak terduga ternyata 

diterima pembayarannya. Maka jurnal untuk menimbulkan kembali 

penghapusan piutang yaitu mendebit piutang usaha dan mengkredit 

akun penyisihan piutang tak tertagih. Sementara untuk mencatat hasil 

penagihan piutang dengan mendebit kas dan mengkredit piutang 

usaha. 

b. Metode Penghapusan Langsung (Direct Write-off Method) 

Dalam metode ini, jumlah piutang yang dipastikan akan tidak 

tertagih langsung dihapus dengan mendebit beban piutang tak tertagih 

dan mengkredit piutang usaha. Metode ini mengasumsikan bahwa dari 

setiap penjualan akan dihasilkan piutang usaha yang baik, dan 

kejadian selanjutnya membuktikan bahwa piutang tertentu ternyata 

tidak tertagih sertamenjadi tak bernilai. Jika ternyata piutang yang 

telah dihapus diterima pembayarannya, maka piutang harus 

ditimbulkan kembali denganmembalik ayat jurnal penghapusan 

sebelumnya dengan mendebit piutang usaha dan mengkredit beban 

piutang tak tertagih untuk menimbulkan kembali akun piutang yang 

telah dihapus. Kas yang diterima dalam pembayaran jumlah piutang 

dicatat dengan mendebit kas dan mengkredit piutang usaha. Ayat 

jurnal untuk mencatat penghapusan piutang tak tertagih adalah: 
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Tabel 2.2 

Jurnal Perbandingan 

Metode Penghapusan Piutang Tak Tertagih 

Metode Penyisihan Metode Penghapusan Langsung 

Estimasi 

dr.Beban Piutang Tak Tertagih xxx 

No Entry 
cr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih    xxx 

Penghapusan 

dr. Penyisihan Piutang Tak      

Tertagih 

xxx dr. Beban Piutang Tak Tertagih xxx 

cr. Piutang Usaha     xxx cr. Piutang Usaha    xxx 

Menimbulkan Kembali Piutang Yang Telah Dihapus 

dr. Piutang Usaha xxx dr. Piutang Usaha xxx 

cr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih     xxx  cr. Beban Piutang Tak Tertagih     xxx 

Penagihan 

dr. Kas xxx dr. Kas xxx 

cr. Piutang Usaha    xxx cr. Piutang Usaha     xxx  

Sumber: Kieso, et  al. (2011:351) 

 

2.5.2 Estimasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih 

Estimasi Piutang Tak Tertagih pada akhir periode fiskal didasarkan pada 

pengalaman bagian perusahaan di masa lalu dan prediksi kegiatan perusahaan 

dimasa depan dan salah satu resiko diadakan piutang adalah tidak dapat 

tertagihnya piutang tersebut. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan membuat solusi 

yaitu diadakan penyisihan piutang untuk menanggulangi kemungkinan-

kemungkinan tersebut.   

Menurut Kieso, at al. (2011:353), estimasi penyisihan piutang tak tertagih 

biasanya dibuat atas dasar (1) Presentase Penjualan dan (2) Presentase Piutang 
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(1) Penyisihan atas dasar Persentase Penjualan 

Pendekatan ini menandingkan biaya dengan pendapatan karena hal itu 

mengaitkan beban pada periode dimana penjualan dicatat. Ayat jurnal untuk 

mencatat estimasi piutang tak tertagih dengan menggunakan metode 

persentase-penjualan adalah sebagai berikut : 

dr. Beban Piutang Tak Tertagih    xx 

cr.   Penyisihan Untuk Piutang Tak Tertagih  xx  

(2) Penyisihan atas dasar Persentase Piutang 

Penyisihan atas dasar Persentase Piutang menekankan hubungan antara saldo 

piutang usaha dan penyisihan untuk piutang tak tertagih serta bertujuan untuk 

melaporkan nilai realisasi bersih piutang dalam neraca. Akan tetapi, metode 

ini memiliki kelemahan karena mungkin tidak menandingkan beban piutang 

tak tertagih dalam periode terjadinya penjualan. 


