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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Piutang 

2.1.1.1 Pengertian Piutang 

Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk mempertahankan 

pelanggan  yang sudah ada serta menarik pelanggan baru adalah dengan 

melakukan penjualan kredit. Penjualan kredit akan menimbulkan piutang. Piutang 

secara umum merupakan tagihan yang timbul atas penjualan barang atau jasa 

secara kredit. Piutang menurut Warren et al. (2014:416) adalah sebagai berikut: 

“Receivable include all money claims against other entities, including 

people companies, and other organization”. 

Pernyataan tersebut mendefinisikan bahwa piutang meliputi semua klaim 

dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau 

organisasi lainnya. 

Menurut Wild et al. (2005:260) piutang (receivable) merupakan nilai 

jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa, atau dari pemberian 

pinjaman uang. 

Menurut Martono dan Harjito (2007:95) piutang dagang (account 

receivable) merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan atau pembeli atau 

pihak lain yang membeli produk perusahaan. 
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Penjualan kredit yang pada akhirnya akan menimbulkan hak penagihan 

atau piutang kepada pelanggan, sangat erat hubungannya dengan persyaratan-

persyaratan kredit yang diberikan. Sekalipun pengumpulan piutang sering kali 

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

tersebut akan terkumpul dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Dengan 

alasan itu maka piutang dimasukan sebagai salah satu komponen aktiva lancar 

perusahaan (Syamsudin, 2011). 

Jadi secara umum piutang timbul akibat adanya penjualan barang atau 

jasa secara kredit. Piutang juga dapat timbul dengan adanya pemberian pinjaman 

uang kepada individu, perusahaan, atau organisasi atau transaksi-transaksi lainnya 

yang menciptakan hubungan antara pihak yang memberi pinjaman dengan pihak 

yang terhutang. 

2.1.1.2 Peranan dan Arti Penting Piutang 

2.1.1.2.1 Peranan Piutang 

Piutang (receivables) merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam 

keadaan berputar secara terus menerus dalam rantai perputaran modal kerja, yaitu: 

Kas      Barang      Piutang    Kas 

Elemen piutang mempunyai tingkat likuiditas yang tidak selikuid kas, 

karena untuk menjadikan piutang dalam bentuk uang tunai memerlukan waktu 

yang tergantung dari syarat kredit yang diberikan oleh perusahaan dan kelancaran 

pengembaliannya. Oleh karena itu semakin besar elemen piutang semakin besar 
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pula risiko yang timbul. Disamping itu, dana yang tertanam di dalamnya semakin 

besar sehingga kebutuhan dana dalam perputaran modal kerja menjadi besar pula. 

2.1.1.2.2 Arti Penting Piutang 

Pada umumnya perusahaan melakukan penjualan kredit untuk dapat 

mempertahankan langganan-langganan yang sudah ada sekarang dan untuk 

menarik langganan-langganan baru. Dari penjualan kredit akan menimbulkan 

penagihan atau piutang kepada langganan yang sangat erat hubungannya dengan 

persyaratan-persyaratan kredit yang diberikan. Karena piutang merupakan salah 

satu investasi dari aktiva lancar, maka piutang dapat memiliki waktu perputaran 

yang cepat dari satu tahun sehingga aktiva ini mudah dicairkan menjadi uang kas. 

Pos piutang dalam neraca biasanya merupakan bagian yang cukup besar dari 

aktiva lancar sehingga memerlukan perhatian yang cukup serius agar perkiraan 

piutang ini dapat dikelola dengan cara yang seefisien mungkin.  

2.1.1.3 Klasifikasi Piutang 

Pengklasifikasian piutang dilakukan untuk memudahkan pencatatan 

transaksi. Menurut Kieso et al. (2011:347), piutang dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

“For financial statement purpose, companies classify receivable as either 

current (short-term) or non-current (long-term).” 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa untuk tujuan laporan keuangan, 

perusahaan mengklasifikasikan piutang menjadi piutang lancar (jangka pendek) 

atau piutang tak lancar (jangka panjang). 
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Menurut Warren et al. (2014:416), piutang dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1. Account receivable (Piutang usaha) 

The most common transaction creating a receivable is selling 

merchandise or services on account (on credit). 

Piutang dagang merupakan piutang yang berasal dari transaksi penjualan 

barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. 

2.  Notes receivable (Piutang wesel) 

Notes receivable are amounts that customers owe for which a formal, 

written instrument of credit has been issued. If notes receivable are 

expected to be collected within a year, they are classified on the balance 

sheet as a current asset. 

Piutang wesel yaitu jumlah terhutang bagi pelanggan jika perusahaan telah 

menerbitkan surat hutang formal, dicatat saat kredit telah diterbitkan. Jika 

wesel diperkirakan akan tertagih dalam jangka waktu satu tahun, maka 

dalam neraca wesel diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. 

3. Other Receivables (Piutang lain-lain) 

Other receivables include interest receivable, taxes receivable, and 

receivable from officers or employees. If they are expected to be collected 

within one year, they are classified as current assets. 

Piutang lain-lain meliputi piutang bunga, piutang pegawai dan piutang dari 

perusahaan. Jika piutang lain-lain diperkirakan dapat ditagih dalam jangka 

waktu satu tahun maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. 
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2.1.1.4 Kebijaksanaan Pengumpulan Piutang 

Kebijaksanaan penagihan atau pengumpulan piutang merupakan usaha 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mengumpulkan piutang atas 

penjualan kredit yang diberikannya dalam waktu singkat (Syahyunan, 2005:66). 

Di dalam usaha pengumpulan piutang, perusahaan haruslah berhati-hati 

agar tidak terlalu agresif dalam usaha-usaha menagih piutang dari para langganan. 

Bilamana langganan tidak dapat membayar tepat pada waktunya maka sebaiknya 

perusahaan menunggu sampai jangka waktu tertentu yang dianggap wajar 

sebelum menerapkan prosedur-prosedur penagihan piutang yang telah ditetapkan. 

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 

mengirimkan surat dengan nada “mengigatkan”  langganan yang belum 

membayar tersebut bahwa utangnya sudah jatuh tempo. Apabila hutang 

tersebut belum juga dibayar setelah beberapa hari surat dikirimkan, maka 

dapat dikirimkan surat kedua yang nadanya lebih keras. 

2. Melalui telepon 

Apabila setelah dikirim surat teguran ternyata utang-utang tersebut belum 

juga terbayar, maka bagian kredit dapat menelepon langganan secara 
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pribadi memintanya untuk segera  melakukan pembayaran. Kalau dari 

hasil pembicaraan tersebut ternyata misalnya langganan mempunyai 

alasan yang dapat diterima maka mungkin perusahaan dapat memberikan 

perpanjangan sampai jangka waktu tertentu. 

3. Kunjungan pesonal 

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 tenyata langganan tidak mau membayar utang-utangnya maka  

dapat menggunakan tindakan-tindakan hukum dengan mengajukan 

gugatan perdata melalui pengadilan. 

2.1.1.5 Risiko yang Mungkin Timbul Dalam Piutang 

Setiap kebijaksanaan yang dilakukan oleh perusahaan pasti akan 

mempunyai dampak dan pengaruh yang ditimbulkan, baik itu yang 

menguntungkan maupun yang merugikan perusahaan. Sebelum perusahaan 

memutuskan untuk menyetujui permintaan atau penambahan kredit oleh para 

pelanggan maka perusahaan perlu mengadakan evaluasi risiko kredit dari para 

pelanggan tersebut. 
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Risiko yang mungkin timbul dalam piutang usaha, yaitu: 

a. Risiko tidak dibayarya seluruh piutang 

Risiko ini adalah risiko yang paling berat yang harus ditanggung oleh 

perusahaan yang menjual secara kredit, karena tidak dibayarkannya 

seluruh jumlah piutang, sehingga perusahaan akan menanggung kerugian 

sebesar jumlah piutang tersenut. Risiko tersebut bisa terjadi jika seorang 

langganan sengaja menipu, melarikan diri, atau bangkrut usahanya yang 

menyebabkan piutang tersebut tidak terbayar seluruhnya. 

b. Risiko tidak dibayarnya sebagian piutang 

Walaupun piutang telah dibayarkan sebagian, tetapi hal ini juga 

menimbulkan kerugian bagi perusahaan, karena kemungkinan sebagian 

piutang tersebut tidak dibayar. 

c. Risiko keterlambatan melunasi piutang 

Risiko keterlambatan dalam melunasi piutang lebih ringan dibanding 

kedua risiko di atas, karena pada akhirnya piutang yang telah diberikan 

perusahaan akan dibayar oleh pihak debitur. 

d. Risiko tertanamnya modal dalam piutang 

Apabila perusahaan memberikan piutang maka dengan sendirinya terdapat 

modal yang tertaman dalam piutang tersebut. Apabila investasi dalam 

piutang terlalu besar maka akan mengakibatkan kontinuitas perusahaan. 
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2.1.1.6 Prosedur Pencatatan Piutang 

Menurut Simamora (2000:229) menyatakan bahwa: 

“Prosedur pencatatan piutang terdiri dari pengakuan piutang, penerimaan 

piutang, pencatatan piutang ragu-ragu, pencatatan peyisihan piutang dan 

pemulihan/penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan.” 

Menurut Mulyadi (2008:257) menyatakan bahwa: 

“Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang 

perusahaan kepada setiap debitur.” 

Mutasi piutang disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan 

kas dari debitur, retur penjualan dan penghapusan. Prosedur pencatatan piutang 

merupakan prosedur akuntansi untuk mencatat timbulnya piutang sehingga hanya 

melibatkan bagian piutang. 

Pada umumnya, fungsi piutang dapat digolongkan menjadi tiga yaitu: 

1. Membuat catatan piutang yang dapat menunjukkan jumlah-jumlah 

piutang kepada tiap-tiap langganan. Catatan ini dibuat 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 bagian piutang ini akan menjadi dasar bagian kredit 

untuk menggambil keputusan. Oleh karena itu catatan piutang harus 

dapat menunjukkan informasi-informasi yang diperlukan oleh bagian 

kredit. 
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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 tidaknya 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. 

2.1.1.7 Pengakuan Piutang Usaha 

Dalam sebagian besar transaksi piutang, jumlah yang harus diakui adalah 

harga pertukaran diantara kedua belah pihak. Menurut Kieso et al.  (2011:348) 

harga pertukaran (the exchage price) adalah sebagai berikut: 

“The exchange price is the amount due from the debtor (a customer or a 

borrower). Some type of business document, often an invoice, serves as 

evidence of the exchange price. Two factor may complicate the 

measurement of the exchange price: (1) the availability of discounts, and 

(2) the length of time between the sale and the due date of payments”. 

Pernyataan tesebut menjelaskan harga pertukaran adalah jumlah yang 

terutang dari debitur (seorang pelanggan atau peminjam) dan umumnya 

dibuktikan dengan beberapa jenis dokumen bisnis, biasanya berupa faktur. Dua 

faktor yang bisa memperumit pengukuran harga pertukaran adalah ketersediaan 
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diskon dan lamanya waktu antara tanggal penjualan dan tanggal jatuh tempo 

pembayaran (unsur bunga). 

Selain itu, Kieso et al. (2011: 349) menjelaskan bahwa: 

“Companies offer cash discounts (sales discounts) to induce prompt 

payment. Cash discounts generally presented in terms such as 2/10, n/30 

(2 percent if paid within 10 days, gross amount due in 30 days)”. 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan menawarkan diskon 

tunai (diskon penjualan) untuk mendorong cepatnya pembayaran. Diskon tunai  

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

dalam 10 hari, jumlah kotor jatuh tempo dalam 30 hari). 

Untuk mencatat penjualan dan piutang usaha dilakukan dengan dua cara: 

1. Metode Kotor 

Pencatatan dengan metode kotor adalah dengan mengakui jumlah piutang 

sebesar penjualan tanpa dipengaruhi oleh potongan yang akan diberikan. 

Apabila debitur ternyata mengambil potongan maka akan diakui sebagai 

pengurang jumlah penjualan. 

2. Metode Bersih 

Pencatatan dengan menggunakan metode bersih adalah dengan mengakui 

jumlah piutang setelah dikurangi potongan penjualan. Apabila ternyata 

debitur tidak memanfaatkan potongan, maka akan mengakibatkan 

timbulnya kelebihan pembayatan atas piutang. Kelebihan pembayaran ini 

diakui sebagai penghasilan lain-lain. 
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2.1.1.8 Penilaian Piutang Usaha 

Piutang dilaporkan sebagai nilai realisasi bersih (net realizable value) 

yaitu nilai kas yang diharapkan akan diterima seperti yang diungkapkan oleh 

Baridwan (2004:125), penilaian piutang sebagai berikut: 

“Piutang termasuk dalam komponen aktiva lancar. Dalam hubungannya 

dalam penyajian piutang didalam neraca digunakan dasar pengakuan 

nilai realisasi atau penyelesaian. Dasar pengukuran ini mengatur bahwa 

piutang dinyatakan sesuai bruto tagihan dikurangi taksiran jumlah yang 

tidak dapat diteima.” 

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

“Semua piutang dinilai dalam jumlah yang mewakili nilai sekarang dari 

perkiraan penerimaan kas dimasa yang akan datang.” 

Penentuan nilai realisasi bersih (net relizable value) memerlukan estimasi 

baik atas piutang tak tertagih maupun retur dan potongan penjualan. 

Piutang Usaha yang Tak Tertagih 

Penjualan atas dasar selain penjualan tunai berisiko menimbulkan 

kegagalan untuk menagih piutang. Kerugian pendapatan dan penurunan laba 

diakui dengan mencatat beban piutang ragu-ragu (beban piutang tak tertagih). Ada 

tiga cara untuk menaksir besarnya cadangan penghapusan piutang: 

a. Menggunakan analisis umur piutang (aging schedule) 

b. Taksiran dari saldo akhir piutang dalam neraca 

c. Taksiran dari jumlah selama satu periode 

Prosedur pencatatan piutang tak tertagih ada dua cara, yaitu: 

 



19 

 

a. Metode penghapusan langsung 

Meteode penghapusan langsung mencatat piutang ragu-ragu ketika debitur 

sudah tidak mungkin lagi membayar utangnya. 

b. Metode penyisihan 

Suatu estimasi dibuat menyangkut perkiraan piutang tak tertagih dari 

semua penjualan kredit atau dari total piutang yang beredar. 

Retur dan Potongan Penjualan 

Barang yang telah dijual mungkin akan dikembalikan oleh pembeli 

kepada penjual. Disamping itu, karena kerusakan barang atau sebab lainnya, 

penjual bisa mengurangi harga jual semula (potongan penjualan). Dalam 

pencatatannya penjualan mendebit akun retur dan potongan penjualan dan 

mengkredit akun piutang usaha. 

2.1.1.9 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Investasi Pada 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 mempengaruhi besarnya piutang tersebut. 

Menurut Riyanto (2008:85), faktor-faktor yang mempengaruhi 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 
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harus menyediakan iunvestasi yang lebih besar lagi dalam piutang. 

Makin besarnya jumlah piutang berarti makin besar jumlah risiko, 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 juga 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 kuantuitatif maupun kualitatif. 

4. Kebijaksanaan dalam penagihan 

Perusahaan dapat menjalankan kebijakan dalam penagihan secara aktif 

maupun pasif. Perusahaan yang menjalankan kebijakan aktif dalam 
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menagih piutang akan mempunyai pengeluaran dana yang lebih besar 

untuk membiayai aktivitas ini. Dibandingkan dengan perusahaan yang 

menjalankan kebijaksanaannya secara pasif. 

5. Kebiasaan membayar dari pelanggan 

Ada sebagian pelanggan yang mempunyai kebiasaan 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 Harjito (2007:95) besarnya investasi pada 

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

besarnya persentase penjualan kredit terhadap total penjualan. Kedua, adalah 

kebijakan penjualan kredit dan jangka waktu pengumpulan piutang (jangka waktu 

penagihan piutang). 

2.1.1.10 Perputaran Piutang 

Kelancaran penerimaan piutang dan pengukuran baik tidaknya investasi 

dalam piutang dapat diketahui dari tingkat perputarannya. Perputaran piutang 

adalah masa-masa penerimaan piutang dari satu perusahaan selama periode 

tertentu. Piutang yang terdapat dalam perusahaan akan selalu dalam keadaan 

berputar. Perputaran piutang akan menunjukkan berapa kali piutang yang timbul 
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sampai piutang tersebut dapat tertagih kembali ke dalam kas perusahaan. Definisi 

perputaran piutang dikemukakan oleh beberapa ahli berikut ini: 

Riyanto (2008:90) menyatakan bahwa perputaran piutang merupakan 

periode terikatnya modal dalam piutang yang tergantung pada syarat 

pembayarannya. Makin lunak atau makin lama syarat pembayarannya, berarti 

makin lama modal terikat pada piutang, yang berarti bahwa tingkat perputarannya 

selama periode tertentu adalah makin rendah. 

Hal ini diperjelas pula dengan pendapat Syamsuddin (2011) yaitu 

semakin tinggi account receivable turnover suatu perusahaan semakin baik 

pengelolaan piutangnya. Account receivable turnover dapat ditingkatkan dengan 

jalan memperketat kebijaksanaan penjualan kredit, misalnya dengan jalan 

memperpendek waktu pembayaran. Tetapi kebijaksanaan seperti ini cukup sulit 

untuk diterapkan, karena dengan semakin ketatnya kebijaksanaan penjualan kredit 

kemungkinan besar volume penjualan akan menurun, sehingga hal tersebut 

bukannya membawa kebaikan bagi perusahaan bahkan sebaliknya. 

Maka perhitungan dalam tingkat perputaran piutang menurut 

Syamsuddin (2011) dapat dihitung dengan sebagai berikut: 

Penjualan 

Perputaran Piutang =    

Rata-rata Piutang 

 

Rata-rata piutang diperoleh dengan cara sebagai berikut: 

 

Piutang Awal + Piutang Akhir  

Rata-rata Piutang = 

2 
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Dari rumus perhitungan perputaran piutang di atas selanjutnya dapat 

diketahui hari rata-rata pengumpulan piutang dengan cara sebagai berikut: 

      360 

Rata-rata Pengumpulan Piutang = 

Tingkat Perputaran Piutang 

 Tinggi rendahnya tingkat perputaran piutang mempunyai dampak 

langsung terhadap modal perusahaan yang tertanam dalam piutang. 

2.1.2 Profitabilitas 

2.1.2.1 Pengertian Profitabilitas 

Kemampuan perusahaan untuk tetap bersaing dalam kompetisi dengan 

perusahaan-perusahaan lainnya, menuntut perusahaan untuk dapat meningkatkan 

profitabilitas. Pengertian profitabilitas seperti yang dikemukakan oleh Astuti 

(2004:36) sebagai berikut: 

“Profitabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba.” 

Sedangkan menurut Harahap (2009:304) mengemukakan bahwa: 

“Rasio rentabilitas atau disebut juga profitabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui kemampuan dan 

sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah 

karyawan, jumlah cadangan dan sebagainya. Rasio ini menggambarkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba disebut juga operating ratio.” 

Selanjutnya menurut Martono dan Harjito (2007:59): 

“Rasio profitabilitas terdiri dari dua jenis rasio yang menunjukkan laba 

dalam hubungannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan laba 

dalam hubungannya dengan investasi.” 
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2.1.2.2 Pengukuran Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan tolak ukur untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dalam setiap perusahaan akan 

melakukan pengukuran terhadap profit yang diperolehnya. Pengukuran terhadap 

profit akan memungkinkan bagi perusahaan dalam hal ini pihak manajemen untuk 

mengevaluasi tingkat earning dalam hubungan dengan volume penjualan jumlah 

aktiva dan investasi tertentu dari pihak manajemen. Riyanto (2008) menyebutkan 

bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan hasil akhir dari 

sejumlah kebijaksanaan dan keputusan. Ada enam jenis rasio yang dipakai untuk 

mengukur rentabilitas atau profitabilitas, antara lain sebagai berikut: 

1. Rasio margin laba kotor (Gross Profit Margin) 

Gross Profit 

Gross Profit Margin = 

Net Sales 

Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba kotor yang diperoleh 

dari setiap penjualan. Menurut Harahap (2009:304), semakin besar rasio 

ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba. 

2. Rasio margin laba bersih (Net profit margin) 

Laba bersih 

Margin laba bersih = 

Penjualan bersih 

Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang 

diperoleh dari setiap penjualan. Menurut Harahap (2009:304), semakin 
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besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan 

dalam mendapatkan laba. 

3. Return On Assets (ROA) 

Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih dan total asset. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Earning after interest and tax 

Return on Assets = 

Total Assets 

Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila 

diukur dari nilai asetnya.  

4. Return On Equity (ROE) 

Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Earning after interest and tax 

Return on Equity =  

Total Equity 
 

Rasio ini mengukur berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari 

modal pemilik. Menurut Harahap (2009:305), semakin besar rasionya 

semakin bagus karena dianggap kemampuan perusahaan yang efektif 

dalam menggunakan ekuitasnya untuk menghasilkan laba. 

5. Earning per Share (EPS) 

Rasio ini menggambarkan besarnya pengembalian modal untuk satu 

lembar saham. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Laba bersih 

Earning per Share =  

Jumlah saham yang beredar 

6. Basis Earning Power (BEP) 

Kemampuan perusahaan memperoleh laba diukur dari jumlah laba 

sebelum dikurangi pajak dibandingkan dengan aktiva. 

Laba sebelum bunga dan pajak 

Basis Earning Power =  

Jumlah Aktiva 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Tujuan perusahaan adalah mencapai keutungan yang optimal, maka 

setiap perusahaan akan selalu meningkatkan kemampuannya untuk menghasilkan 

laba. Salah satu cara untuk meningkatkan laba adalah kegiatan penjualan. 

Penjualan dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Apabila penjualan 

dilakukan secara tunai, aset perusahaan akan langsung bertambah disisi kas, 

sedangkan jika penjualan dilakukan secara kredit akan menimbulkan piutang 

dalam perusahaan. 

Pengertian piutang secara umum adalah tuntutan atau klaim antara pihak 

yang akan memperoleh pembayaran dengan pihak yang akan membayar 

kewajibannya, atau dapat disebutkan sebagai tuntutan kreditur kepada debitur 

yang pembayarannya biasanya dilakukan dengan uang. 

Bagi kebanyakan perusahaan, piutang merupakan pos yang penting dan 

biasanya bagian yang besar dari total aset lancar perusahaan. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar aset yang akan digunakan  sebagai modal kerja oleh 

perusahaan tertanam dalam piutang. Kecepatan piutang untuk dapat ditagih 
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kembali sangatlah penting. Hal ini dapat ditunjukan oleh perputaran piutang yang 

mengukur seberapa cepat piutang dilunasi dalam satu tahun. 

Tingkat perputaran piutang diukur dengan membandingkan antara 

penjualan kredit dengan rata-rata piutangnya. Jadi, tingkat perputaran piutang 

yang tinggi berarti semakin cepat dana yang diinvestasikan pada piutang dapat 

ditagih menjadi uang tunai atau menunjukkan modal kerja yang ditanam dalam 

piutang rendah. Sebaliknya jika tingkat perputaran piutang rendah berarti piutang 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat ditagih dalam bentuk uang 

tunai atau menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang besar 

(Kasmir, 2008:176). Oleh karena itu, kebijaksanaan piutang yang salah akan 

membuat berkurangnya aliran kas yang masuk sehingga berkurangnya dana untuk 

oprasi, yang pada akhirnya berpengaruh pada kemampuan mendapatkan 

keuntungan. Pengelolaan piutang yang baik akan berpengaruh terhadap 

keuntungan yang diperoleh perusahaan, yang pada akhirnya mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba serta efisiensi dan efektivitas manajemen dalam 

mengelola sumber dana yang dimilikinya. 

Pada umumnya profitabilitas lebih penting dari laba, karena laba belum 

merupakan suatu ukuran bahwa suatu perusahaan telah bekerja dengan efisien dan 

efektif dalam menggunakan aset yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut akan 

diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan modal atau 

kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Profitabilitas 
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perusahaan diukur dengan kesuksesan dan kemampuan perusahaan menggunakan 

asetnya secara produktif. 

Rasio profitabilitas yang relevan dengan penelitian ini adalah Return on 

Assets (ROA), karena Return on Assets menggambarkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dengan seluruh investasi yang ditanamkan dalam bentuk aset. 

Besarnya ROA dipengaruhi oleh tingkat perputaran aset yang digunakan untuk 

operasi. Apabila perusahaan telah menjalankan operasinya dengan baik, maka 

ROA dapat mengukur efektivitas penggunaan modal kerja, efektivitas produksi 

dan efektivitas penjualan. Dapat diartikan bahwa apabila perputaran piutang tinggi 

akan berdampak pada meningkatnya profitabilitas, begitu pula sebaliknya, apabila 

perputaran piutang rendah maka profitabilitas perusahaan akan menurun. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sahara dan Marhakim 

(2010) mengenai menunjukkan bahwa perputaran piutang berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Yuliani (2013)  menyatakan bahwa terdapat pengaruh perputaran piutang 

terhadap ROA. Namun pada hasil penelitian yang dilakukan penelitian yang 

dilakukan Suarnami, dkk (2014) menyatakan perputaran piutang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Berdasarkan pemaparan di atas, struktur hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen adalah sebagai berikut:  
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Perputaran piutang berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  -Kerangka Pemikiran 

 

2.3 Hipotesis 

Berdasarkan uraian keterkaitan antara perputaran piutang terhadap 

profitabilitas di atas mengacu pada kerangka pemikiran dan rumusan masalah, 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0: perputaran piutang tidak berpengaruh signifikan terhadap profitbilitas 

Ha: perputaran piutang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 
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