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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengaruh 

2.1.1. Pengertian Pengaruh 

Secara umum pengertian pengaruh dapat didefinisikan sebagai hubungan 

sebab akibat yang terjadi karena adanya suatu kejadian. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2002:849) pengaruh diartikan sebagai berikut: 

“Daya yang ada atau timbul dari suatu (orang, benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.” 

Sedangkan pengertian daya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Edisi Ketiga (2002:242) adalah sebagai berikut: 

“Usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan.” 

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh merupakan suatu kekuatan yang dapat membentuk, mengubah atau 

menyebabkan sesuatu berubah. Dalam kaitannya dengan judul skripsi yang 

penulis kemukakan yaitu “Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Tingkat 

Likuiditas Perusahaan”, maka pengertian istilah pengaruh disini menunjukkan 

bahwa perputaran piutang mempunyai daya dan dapat menimbulkan atau 

membentuk tingkat likuiditas perusahaan. 

 

2.2. Piutang 

2.2.1. Pengertian Piutang 

Secara umum istilah piutang timbul karena adanya kebijakan penjualan 

kredit di dalam perusahaan. Penjualan kredit ini tidak segera menghasilkan 

penerimaan kas pada saat penjualan dilakukan, tetapi menimbulkan piutang dan 

akan berubah menjadi kas pada saat terjadi pelunasan piutang oleh pelanggan. 

Piutang tersebut meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap perorangan 

atau organisasi.  
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Menurut Baridwan (2000:124) menjelaskan tentang definisi piutang 

sebagai berikut: 

“Piutang dagang (piutang usaha) menunjukkan piutang yang timbul 
dari penjualan barang atau jasa-jasa yang dihasilkan perusahaan. 
Dalam kegiatan perusahaan yang normal,  biasanya piutang dagang 
akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, sehingga 
dikelompokkan dalam aktiva lancar.” 

 
Menurut Lukman Syamsudin (2001:254) pengertian piutang adalah 

sebagai berikut: 

“Piutang meliputi semua transaksi-transaksi pembelian secara kredit 
tetapi tidak membutuhkan suatu bentuk catatan atau surat formal yang 
ditandatangani yang menyatakan kewajiban pihak pembeli kepada 
pihak penjual.”  
 

Menurut Mulyadi (2002:87) definisi piutang usaha yaitu: 

“Piutang usaha merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang 

atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun atau 

dalam satu siklus kegiatan perusahaan.” 

 
Menurut Stice, Stice dan Skousen (2004:216) pengertian piutang adalah 

sebagai berikut: 

“In its broadest sense, the term receivables is applicable to all claims 
against other for money, goods, or service. For accounting purpose, 
however, the term is generally employed in a narrower sense to designate 
claims expected to be settled by the receipt of cash.”   

 
Maksudnya adalah: 

“Dalam arti luas, istilah piutang dapat digunakan bagi semua hak atau 
klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa. Namun, untuk 
tujuan akuntansi istilah ini pada umumnya diterapkan pada pengertian 
yang lebih sempit, yaitu berupa klaim yang diharapkan akan 
diselesaikan melalui penerimaan kas.”  
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Dalam PSAK (2004:54.2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

piutang adalah: 

“Piutang merupakan suatu hak kontraktual untuk menerima uang atau 

kas berdasarkan permintaan atau pada tanggal yang ditentukan, yang 

tercantum sebagai asset di dalam neraca.” 

 
Menurut Hunton (2005:396) pengertian piutang adalah: 

“Account receivables (billing) in forms general ledger process that invoice 

was sent to customer.” 

 
Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa 

piutang usaha merupakan salah satu akun yang terjadi akibat adanya transaksi 

penjualan secara kredit, dan piutang dikelompokkan ke dalam harta perusahaan 

maka diperlukan metode pencatatan piutang yang akurat agar harta perusahaan 

dapat dijaga dan dikendalikan. Selain itu, dapat disimpulkan pula bahwa yang 

dimaksud piutang adalah: 

1. Merupakan hak kepada pihak lain yang penyelesaiannya diharapkan dalam 

bentuk penerimaan uang tunai. 

2. Menyerap sejumlah modal kerja. 

3. Mempunyai umur ekonomis tertentu sesuai dengan waktu keterkaitan, biasanya 

kurang dari satu tahun. 

4. Mempengaruhi tingkat resiko perusahaan secara keseluruhan. 

 

2.2.2. Klasifikasi Piutang 

Menurut Horngren, at all (1997:403) mengemukakan tentang klasifikasi 

piutang, yaitu: 

“Ada dua jenis piutang yaitu piutang dagang dan wesel tagih.”  

Menurut PSAK No.9 pada cakupan aktiva lancar poin (e), piutang 

dinyatakan bahwa:  

“Menurut terjadinya, piutang digolongkan dalam dua kategori yaitu: (a) 
Piutang usaha, meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk 
atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan 
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yang ditetapkan dapat tertagih dalam satu tahun dan diklasifikasikan 
sebagai aktiva lancar, (b) Piutang usaha lain-lain, meliputi piutang yang 
timbul dari transaksi diluar kegiatan usaha normal dalam satu tahun 
atau siklus usaha normal dan diklasifikasikan sebagai aktiva lancar.” 

 
Menurut Baridwan (2000:124) mengemukakan klasifikasi piutang 

sebagai berikut: 

“Piutang diklasifikasikan dalam beberapa judul sebagai berikut: 
- Piutang Usaha (Dagang) 
- Piutang Bukan Dagang 
- Piutang Penghasilan 
Kadang-kadang Piutang Bukan Dagang dan Piutang Penghasilan 
digabung menjadi satu dan dinamakan Piutang Lain-Lain.”  
 

 Menurut Stice, Stice dan Skousen (2004:216) mengklasifikasikan 

piutang sebagai berikut: 

“Piutang diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu: (1) Piutang 

Usaha dan (2) Piutang Non Usaha.”   

 
Secara garis besar piutang terbagi dalam dua kelompok, yaitu: 

1. Piutang Usaha  

 Piutang usaha umumnya adalah kategori yang paling signifikan dalam piutang 

dari segi total nilai uangnya, dan merupakan hasil dari aktifitas normal bisnis 

yaitu penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Piutang usaha 

sering disebut juga sebagai piutang dagang. Piutang usaha mewakili pemberian 

kredit jangka pendek kepada pelanggan. Pembayaran umumnya jatuh tempo 

dalam waktu 30 sampai 90 hari. Persyaratan kredit biasanya merupakan 

perjanjian informal antara penjual dan pembeli yang didukung oleh dokumen 

bisnis seperti faktur penjualan, order penjualan, dan kontrak pengiriman. 

Biasanya piutang usaha tidak melibatkan bunga, walaupun biaya bunga atau 

biaya jasa mungkin saja ditambahkan apabila pembayaran tidak dilakukan 

dalam periode tertentu. 
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2. Piutang Non Usaha 

Piutang jenis ini meliputi semua jenis piutang lainnya selain piutang usaha. 

Piutang non usaha harus diikhtisarkan dalam akun-akun dengan nama yang 

sesuai dan dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan. 

Piutang non usaha muncul dari beberapa transaksi sebagai berikut: 

a.  Penjualan surat berharga atau properti lainnya selain persediaan. 

b. Deposit atau simpanan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau 

pembayaran atas beban. 

c. Klaim untuk pengurangan harga atau pengembalian pajak.  

d. Piutang dividen dan bunga. 

Lebih lanjut Stice, Stice dan Skousen (2004:217) menyatakan bahwa: 

“Piutang juga dapat diklasifikasikan berdasarkan lamanya jatuh tempo, 

yang terdiri dari: (a) Piutang Lancar (jangka pendek) dan (b) Piutang 

Tak Lancar (jangka panjang).”  

 
Berdasarkan lamanya jatuh tempo, piutang terdiri dari: 

a.  Piutang Lancar 

Yang termasuk ke dalam piutang lancar atau jangka pendek adalah semua 

piutang yang diidentifikasikan dapat tertagih dalam jangka waktu satu tahun 

atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Untuk tujuan klasifikasi, 

umumnya piutang usaha dianggap sebagai piutang lancar dan termasuk ke 

dalam kategori aktiva lancar di dalam neraca. 

b. Piutang Tak Lancar 

Yang termasuk ke dalam piutang tak lancar atau jangka panjang adalah semua 

piutang yang diklasifikasikan tidak dapat tertagih dalam jangka waktu satu 

tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Tidak semua pos 

piutang non usaha dianggap sebagai piutang tak lancar, karena perlu di analisis 

secara terpisah guna menentukan apakah piutang tersebut layak untuk 

diasumsikan sebagai piutang tak lancar atau tidak. Di dalam neraca, piutang tak 

lancar dilaporkan di bawah akun  “Investasi” atau “Aktiva Tidak Lancar 

Lainnya” atau sebagai pos tersendiri dengan urutan yang sesuai. 
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2.2.3.  Penilaian Piutang 

Menurut Stice, Stice, dan Skousen (2004:218) menyatakan perihal 

penilaian piutang sebagai berikut: 

“Piutang usaha dilaporkan pada nilai bersih yang dapat direalisasikan 
(net realizable value) yaitu nilai kas yang diharapkan (expected cash 
value), bukan pada nilai sekarang yang didiskontokan. Ini berarti bahwa 
piutang usaha harus dicatat bersih sesudah memperhitungkan estimasi 
piutang tak tertagih dan diskon dagang. Tujuannya adalah agar piutang 
dilaporkan sebesar klaim terhadap pelanggan yang diharapkan akan 
tertagih dalam bentuk kas.” 
 

Perusahaan pada umumnya menentukan jumlah tertentu dari piutang yang 

diperkirakan tidak dapat ditagih. Pencadangan penyisihan dimuka untuk tagihan 

yang tidak dapat ditagih kemudian hari, dicatat dengan ayat jurnal penyesuaian 

pada akhir periode fiskal. Adapun tujuan dari pembentukan jurnal penyesuaian 

tersebut adalah: 

1. Mengurangi nilai piutang dagang yang diharapkan tidak dapat dicairkan 

menjadi uang kas dimasa yang akan datang. 

2. Mengalokasikan taksiran beban karena pengurangan nilai tersebut ke periode 

berjalan. 

 

2.2.4.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Piutang 

2.2.4.1. Volume Penjualan Kredit 

Semakin besar proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan akan 

memperbesar jumlah investasi dalam piutang. Dengan makin besarnya volume 

penjualan kredit setiap tahun, berarti perusahaan itu harus menyediakan investasi 

yang lebih besar dalam piutang. 

  

2.2.4.2. Syarat Pembayaran Penjualan Kredit 

Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. 

Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat berarti perusahaan 

lebih mengutamakan keselamatan kredit daripada pertimbangan likuiditasnya. 

Syarat pembayaran yang ketat tercermin dalam bentuk batas waktu pembayaran 
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yang pendek, pembebanan bunga yang berat terhadap pembayaran piutang yang 

terlambat.  

Persyaratan kredit umumnya dinyatakan sebagai berikut: 2/10 net 30. 

Persyaratan seperti ini mengandung pengertian bahwa pembeli akan menerima 

potongan tunai sebesar 2% jika pembayaran kredit dilakukan paling lambat 10 

hari setelah awal periode kredit.  Jika pembeli tidak mengambil potongan tunai 

dalam arti tidak membayar dalam waktu 10 hari, maka keseluruhan jumlah 

utangnya harus dilunasi dalam waktu paling lambat 30 hari setelah awal periode 

kredit.  

Dengan demikian, persyaratan kredit meliputi tiga hal yaitu potongan 

tunai, periode potongan tunai, dan periode kredit. Perubahan dari ketiga ataupun 

salah satu dari hal-hal tersebut akan membawa pengaruh terhadap likuiditas 

perusahaan. Semakin panjang batas waktu pembayaran yang diterapkan 

perusahaan, berarti semakin besar pula jumlah modal yang diinvestasikan dalam 

piutang. 

 

2.2.4.3. Ketentuan Pembatasan Kredit  

Dalam penjualan kredit perusahaan dapat menetapkan batas maksimal bagi 

kredit yang diberikan kepada para debitur. Ketentuan pembatasan kredit ini dapat 

bersifat kuantitatif dan kualitatif. Pembatasan kuantitatif meliputi pembatasan 

mengenai berapa besar kredit yang dapat diberikan kepada pelanggan (debitur). 

Semakin tinggi batas maksimal kredit yang ditetapkan bagi debitur, berarti 

semakin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang. Sedangkan 

pembatasan kualitatif meliputi seleksi terhadap debitur, dimana semakin selektif 

debitur yang dapat diberi kredit maka akan semakin kecil pula jumlah dana yang 

diinvestasikan dalam piutang.  
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2.2.4.4. Kebijaksanaan Pengumpulan Piutang 

Pengertian kebijaksanaan pengumpulan piutang dinyatakan oleh Lukman 

Syamsudin (2001:272) sebagai berikut: 

“Kebijaksanaan pengumpulan piutang suatu perusahaan merupakan 

prosedur yang harus diikuti dalam mengumpulkan piutang-piutangnya 

bilamana sudah jatuh tempo.”  

Perusahaan dapat menjalankan kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang 

secara aktif atau pasif. Namun perusahaan harus berhati-hati agar tidak terlalu 

agresif dalam mengumpulkan piutang dari pelanggan, jika pelanggan tidak dapat 

membayar utang tepat pada waktunya maka sebaiknya ditunggu sampai jangka 

waktu yang dianggap wajar sebelum menerapkan prosedur pengumpulan piutang 

yang sudah ditetapkan. Karena jika perusahaan terlalu menekan pelanggan untuk 

membayar utangnya sesegera mungkin, bukan tidak mungkin pelanggan akan 

memutuskan untuk berhubungan dengan perusahaan lain yang menawarkan 

persyaratan kredit yang lebih lunak.   

Perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan secara aktif dalam 

pengumpulan piutang akan mempunyai pengeluaran uang yang lebih besar untuk 

membiayai aktifitas pengumpulan piutang tersebut dibandingkan dengan 

kebijaksanaan secara pasif. Umumnya perusahaan hanya akan mengadakan usaha 

tambahan dalam pengumpulan piutang apabila biaya untuk mengadakan usaha 

tambahan tersebut besarnya tidak melampaui tambahan pendapatan yang 

diperoleh karena adanya usaha tersebut.  

Menurut Lukman Syamsudin (2001:272) menjelaskan bahwa: 

“Keefektifan perusahaan dalam menerapkan kebijaksanaan 
pengumpulan piutang dapat dilihat dari jumlah kerugian piutang (bad 
debt expenses), karena jumlah piutang yang dianggap sebagai kerugian 
tersebut tidak hanya pada kebijaksanaan pengumpulan piutang tetapi 
juga kepada kebijaksanaan penjualan kredit yang ditetapkan.” 
 

Dengan semakin intensifnya usaha pengumpulan piutang maka diharapkan 

dapat menurunkan jumlah kerugian piutang (bad debt expenses), dan lama rata-

rata pengumpulan piutang. Karena kedua hal tersebut mempunyai pengaruh atas 
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jumlah piutang, maka kedua hal tersebut pada akhirnya akan mempunyai 

pengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan. 

Beberapa teknik pengumpulan piutang yang dapat dilakukan perusahaan 

apabila pelanggan belum membayar sampai waktu yang ditetapkan, dijelaskan 

oleh Lukman Syamsudin (2001:274) sebagai berikut: 

“1. Melalui surat, dengan nada mengingatkan pelanggan yang belum 
membayar tersebut  bahwa utangnya telah jatuh tempo. Apabila 
utang tersebut belum juga dibayar setelah beberapa hari surat 
dikirim, maka dapat dikirim surat kedua dengan nada lebih keras.  

2.  Melalui telepon, untuk meminta pelanggan melakukan pembayaran. 
Jika alasan keterlambatan pembayaran utang yang dikemukakan 
pelanggan dapat diterima, maka perusahaan dapat memberikan 
perpanjangan sampai dengan jangka waktu tertentu.  

3.  Kunjungan personel, merupakan teknik yang paling umum 
digunakan karena dirasakan efektif dalam usaha pengumpulan 
piutang.  

4.  Tindakan yuridis, dengan mengajukan gugatan perdata kepada 
pengadilan bila hingga batas waktu tertentu pelanggan tidak 
membayar utangnya.”   

 

2.2.4.5. Kebiasaan Membayar Para Pelanggan (Debitur) 

Kebiasaan debitur dalam membayar utangnya akan berpengaruh terhadap 

besar kecilnya investasi yang ditanamkan dalam piutang. Jika menetapkan syarat 

pembayaran 2/10 net 30, maka debitur dihadapkan pada dua alternatif, yaitu : (1) 

debitur membayar pada periode potongan tunai dalam arti membayar paling 

lambat selama 10 hari, (2) debitur tidak mengambil potongan tunai tersebut 

artinya membayar paling lambat selama 30 hari. Jika sebagian besar debitur 

membayar pada periode potongan tunai, maka dana yang tertanam dalam piutang 

akan lebih cepat bebas, artinya jumlah investasi dalam piutang akan semakin 

kecil. 
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2.2.5.  Kebijaksanaan Kredit 

Menurut Lukman Syamsudin (2001:256) kebijaksanaan kredit 

dinyatakan sebagai berikut: 

“Kebijaksanaan penjualan kredit merupakan pedoman yang digunakan 
oleh perusahaan dalam menentukan apakah kepada pelanggan akan 
diberikan kredit, dan jika diberikan berapa jumlah kredit yang akan 
diberikan.” 

 
Dalam hal ini perusahaan perlu memperhatikan standar kredit yang 

ditetapkan dan penerapan dari standar kredit tersebut. Dengan demikian 

kebijaksanaan kredit meliputi dua faktor, yaitu: standar kredit dan analisa kredit.  

 

2.2.5.1.  Standar Kredit  

Menurut Lukman Syamsudin (2001:256) mengatakan bahwa: 

“Standar kredit dari suatu perusahaan didefinisikan sebagai kriteria 

minimum yang harus dipenuhi oleh seorang pelanggan sebelum dapat 

diberikan kredit.” 

Kriteria yang harus dimiliki oleh pelanggan yang akan diberikan kredit 

tersebut biasanya meliputi: nama baik pelanggan sehubungan dengan kredit atau 

pembayaran utang-utang dagangnya baik kepada perusahaan kita maupun 

perusahaan lainnya; kemungkinan pelanggan tidak membayar kredit yang 

diberikan; dan rata-rata jangka waktu pembayaran utang dagang. 

Penentuan biaya kredit menurut Sawir (2003:199) yaitu sebagai berikut: 

“a. Kegagalan memenuhi kewajiban (default) atau kerugian piutang 
macet. 

b.  Biaya pelatihan dan penelitian yang lebih tinggi. 
c. Bertambah besarnya modal dan biaya modal yang terikat dalam 

rekening-rekening piutang yang kurang layak (mereka yang 
membayar terlambat), sehingga rata-rata jangka waktu penagihan 
menjadi bertambah panjang.” 

 
Terdapat hubungan antara biaya kredit dengan kualitas kredit. Oleh karena 

itu, penting untuk menilai suatu kualitas rekening dengan menghitung 

kemungkinan kegagalan memenuhi kewajiban (probability default) dan menyusun 

penilaian tentang berapa kredit dapat diberikan kepada orang atau perusahaan 
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tertentu (credit rating). Makin besar jumlah piutang berarti makin besar pula 

jumlah resikonya. Resiko yang dimaksud adalah resiko kredit yaitu resiko tidak 

terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada pelanggan. Untuk menilai resiko 

kredit, manajer kredit harus mempertimbangkan berbagai faktor yang menentukan 

besar kecilnya kredit yang akan diberikan tersebut. 

 

2.2.5.2.  Analisa Kredit 

Setelah standar kredit ditetapkan, maka perusahaan perlu menetapkan 

prosedur guna menilai pelanggan-pelanggan mana yang akan diberikan kredit dan 

menentukan sampai seberapa besar kredit yang akan diberikan kepada masing-

masing pelanggan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Lukman Syamsudin (2001:264) sebagai berikut:  

“Dua faktor yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam mengadakan 
penilaian terhadap calon langganan yang akan diberikan kredit adalah: 
(a) Memperoleh informasi tentang keadaaan langganan, misalnya 
dengan cara mengisi formulir sehubungan dengan keadaan finansial 
perusahaan, informasi tentang pembelian kredit yang pernah dilakukan 
sebelumnya dan informasi-informasi lain yang diperlukan oleh 
perusahaan; (b) Menganalisa laporan keuangan dan buku besar utang 
untuk menentukan umur rata-rata utang dagang calon pelanggan 
selama ini.” 

  
Menurut Bambang Riyanto (2001:87) pengertian tentang resiko kredit 

adalah sebagai berikut: 

“Resiko kredit adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah 

diberikan kepada debitur.” 

  
Untuk menilai resiko kredit perusahaan harus mempertimbangkan faktor-

faktor tertentu. Secara umum, penilaian resiko kredit dilakukan atas dasar lima 

kriteria yang dikenal dengan istilah “The Five C’s of Credit” yang terdiri dari: 

1. Character 

Character adalah penilaian yang menyangkut kejujuran. Aspek ini 

menggambarkan keinginan atau kemungkinan debitur untuk memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Informasi mengenai 
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integritas debitur sangat penting dalam proses penilaian karena setiap 

transaksi kredit mengandung faktor kesanggupan debitur untuk membayar. 

 

2. Capacity 

Capacity berkaitan dengan kemampuan yang ditunjukkan oleh debitur dari 

kesuksesannya dalam mengelola perusahaan. Estimasi yang dianggap cukup 

baik dapat diperoleh dengan menilai posisi likuiditas dan proyeksi arus kas 

debitur. 

3. Capital  

Capital menggambarkan kekuatan finansial debitur terutama dengan melihat 

jumlah modal sendiri yang dimilikinya. Analisa terhadap neraca perusahaan 

dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang tersedia akan dapat 

memenuhi kebutuhan atas penilaian capital debitur. 

4. Collateral 

Collateral berhubungan dengan jumlah aktiva debitur yang dijadikan jaminan 

bagi keamanan kredit yang diberikan kepada debitur tersebut. 

5. Condition 

Condition berhubungan dengan keadaan ekonomi secara umum dan 

pengaruhnya terhadap kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya.  

 

2.2.6.  Prosedur  Pencatatan Piutang 

Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang 

perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi piutang ditimbulkan oleh adanya 

transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, return penjualan, dan 

penghapusan piutang. Menurut Mulyadi (2001:258-259) dokumen pokok yang 

digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu piutang antara lain: 

“(1) Faktur penjualan, (2) Bukti kas masuk, (3) Memo kredit, dan (4) 

Bukti memorial (jurnal voucher).”  
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Dari pernyataan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dokumen pokok 

yang digunakan sebagai dasar pencatatan piutang adalah: 

1) Faktur penjualan 

Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan 

timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Dokumen ini dilampiri dengan 

surat muat (bill of leading) dan surat order pengiriman sebagai dokumen 

pendukung untuk mencatat transaksi penjualan kredit. 

2) Bukti kas masuk 

Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan 

berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan piutang oleh debitur. Sebagai dasar 

pencatatan ke dalam kartu piutang digunakan surat pemberitahuan (remittance 

advice) sebagai dokumen sumber. 

3) Memo kredit 

Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan 

return penjualan. Dokumen ini dikeluarkan oleh bagian order penjualan dan jika 

dilampiri dengan laporan penerimaan barang yang dibuat oleh bagian penerimaan 

merupakan dokumen sumber untuk mencatat transaksi return penjualan. 

4) Bukti memorial (jurnal voucher) 

Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan transaksi ke 

dalam jurnal umum. Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai 

dasar pencatatan penghapusan piutang. Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi 

kredit yang memberikan otorisasi penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih 

lagi.  

Di dalam upaya pencatatan atas transaksi piutang terdapat beberapa 

metode. Menurut Mulyadi (2001:261-270) metode yang digunakan dalam 

pencatatan piutang antara lain: 

 “(a) Metode konvensional, (b) Metode posting langsung ke dalam kartu 
piutang atau pernyataan piutang, (c) Metode pencatatan tanpa buku 
pembantu (ledgerless bookkeeping), (d) Metode pencatatan dengan 
menggunakan komputer.” 
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa metode-metode 

yang digunakan dalam pencatatan piutang antara lain: 

a) Metode konvensional 

Pada metode konvensional, posting ke dalam kartu piutang atas dasar data 

yang dicatat dalam jurnal. 

b) Metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang 

Pada metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang, 

dibagi ke dalam dua golongan yaitu: 

1. Metode posting harian 

Pada metode posting harian, posting dokumen sumber ke dalam kartu 

piutang dapat dilakukan langsung ke dalam kartu piutang dengan tulisan 

tangan; jurnal hanya menunjukkan total harian saja (tidak rinci), serta 

posting dilakukan langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. 

2. Metode posting periodik 

Pada metode posting periodik, posting dokumen dapat dilakukan dengan 

cara posting tunda atau penagihan bersiklus. 

c) Metode pencatatan tanpa buku pembantu (ledgerless bookkeeping) 

 Pada metode pencatatan tanpa buku pembantu (ledgerless bookkeeping), tidak 

menggunakan buku pembantu. Faktur penjualan beserta dokumen 

pendukungnya yang diterima dari Bagian Penagihan, oleh Bagian Piutang 

diarsipkan menurut nama pelanggan dalam arsip faktur yang belum dibayar 

(unpaid invoice file). Arsip faktur penjualan tersebut berfungsi sebagai catatan 

piutang. 

d) Metode pencatatan dengan menggunakan komputer 

 Pada metode pencatatan dengan komputer yang menggunakan batch system, 

dokumen sumber yang mengubah piutang  dikumpulkan dan sekaligus di-

posting secara periodik untuk memutakhirkan catatan piutang.  

 
Menurut Tata Sutabri (2004:127) ada dua pendekatan dasar dalam 

aplikasi piutang, yaitu: 

“(1) Pemrosesan akun terbuka yaitu dengan dibuat catatan terpisah 
untuk setiap faktur pelanggan yang belum dilunasi; (2) Pemrosesan 
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saldo yaitu nota-nota pengiriman uang pelanggan dibebankan ke saldo 
piutang pelanggan bukan ke faktur-faktur  pelanggan.”  

 
Berdasarkan definisi tersebut, penulis berpendapat bahwa pernyataan 

piutang memuat informasi mengenai saldo kewajiban debitur beserta rinciannya 

secara periodik, sehingga dengan adanya pernyataan piutang tersebut kreditur 

dapat mengetahui saldo piutang dari debitur. Pernyataan piutang merupakan unsur 

pengendalian intern yang baik dalam pencatatan piutang. Dengan mengirimkan 

pernyataan piutang secara periodik kepada debitur, catatan perusahaan diuji 

ketelitiannya dengan menggunakan tanggapan yang diterima dari pengiriman 

pernyataan piutang tersebut. Selain itu, pengiriman pernyataan piutang secara 

periodik kepada para debitur akan menimbulkan citra baik di mata debitur 

mengenai keandalan pertanggungjawaban keuangan perusahaan.                                                          

 

2.2.7.  Penyajian Piutang Dalam Neraca  

Neraca merupakan bagian dari susunan laporan keuangan, dalam bagian 

ini akan diuraikan tentang neraca serta penyajian pos-pos yang ada pada neraca 

terutama posisi piutang. Adapun neraca menurut Baridwan (2000:18) adalah 

sebagai berikut: 

“Neraca adalah laporan yang menunjukkan keuangan suatu unit usaha 
pada tanggal tertentu. Keadaan keuangan ini ditunjukkan dengan 
jumlah harta yang dimiliki yang disebut aktiva dan jumlah kewajiban 
perusahaan yang disebut pasiva. Atau dengan kata lain, aktiva adalah 
invetasi didalam perusahaan dan pasiva merupakan sumber-sumber 
yang digunakan untuk investasi tersebut.”   
 

Unsur-unsur yang terkait dengan neraca, seperti yang dikemukakan oleh 

Stice, Stice dan Skousen (2004:146) adalah sebagai berikut: 

“(1) Assets, are probable future economic benefits obtained or controlled 
by a particular entitiy as a result of past transactions or events, (2) 
Liabilities, are probable  future sacrifies benefits arising from presents 
obligations of a particular entity to transfer assets or provide service to 
other entities in the future as a result of past transactions or events, (3) 
Equity or net assets, is the residual interest in the assets of an entity that 
remains after deducting its liabilities. In a business enterprise, the equity is 
the ownership interset.”   
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Maksudnya: 

“1. Aktiva adalah  manfaat ekonomi yang sangat mungkin diperoleh 
atau dibandingkan oleh entitas tertentu pada masa mendatang 
sebagai hasil transaksi atau kejadian masa lalu. 

2. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi yang sangat 
mungkin terjadi pada masa mendatang yang timbul dari keharusan 
yang dihadapi entitas tertentu saat ini untuk mentransfer aktiva atau 
memberikan jasa kepada entitas lain pada masa mendatang sebagai 
hasil transaksi atau kejadian masa lalu. 

3. Ekuitas atau aktiva bersih adalah hak residual atas entitas yang 
masih ada sesudah dikurangi kewajiban-kewajibannya. Dalam 
perusahaan bisnis, ekuitas adalah hak kepemilikan.” 

 
Aktiva mencakup biaya-biaya yang belum ditandingkan dengan 

pendapatan di masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi dalam 

menghasilkan pendapatan di masa depan. Aktiva meliputi aktiva moneter seperti 

kas, sekuritas tertentu yang dapat dipasarkan, serta piutang dan aktiva non 

moneter seperti persediaan, asuransi dibayar dimuka, peralatan yang paten yang 

biayanya diakui dapat dipulihkan dan dialokasikan secara tepat pada pendapatan-

pendapatan periode mendatang. 

Menurut Stice, Stice dan Skousen (2004:148) dalam posisi neraca aktiva 

dan kewajiban dapat dicantumkan menurut ukuran labanya walaupun tidak ada 

kategori standar yang harus digunakan, kerangka umum berikut ini untuk neraca 

dianggap dapat mewakili: 

 “Assets: 
Current Assets: 
• Cash 
• Account and Notes Receivables 
• Inventories  
Non Current Assets: 
• Investments 
• Land, Building, and Equipment 
• Other Non Current Assets 
Liabilities: 
Current Liabilities: 
• Account and Notes Payable 
• Other Current Liabilities, such as unearned revenues 
Non Current Liabilities: 
• Long-term Lease Obligation  
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• Deferred Income Tax Liability  
• Other Non Current Liabilities 
Owners Equity: 
• Capital stock  
• Additional paid-in capital.”  

 
Maksudnya: 

“Aktiva: 
Aktiva Lancar: 
• Kas 
• Piutang 
• Persediaan 
Aktiva Tak Lancar: 
• Investasi 
• Tanah, gedung, dan peralatan 
• Aktiva tak lancar lainnya 
Kewajiban: 
Kewajiban Lancar: 
• Utang jangka panjang 
• Kewajiban lancar lainnya, seperti pendapatan diterima dimuka 
Kewajiban Tak Lancar:  
• Obligasi jangka panjang 
• Pendapatan setelah pajak dan utang 
• Kewajiban tak lancar lainnya 
Ekuitas Pemilik: 
• Modal saham  
• Penambahan modal saham .” 

 
Dari kutipan di atas, dapat dilihat bahwa piutang ditampilkan paling awal 

setelah kas, berarti piutang dianggap likuid. Adapun aturan umum dalam 

klasifikasi piutang adalah: 

1. Pemisahan jenis piutang berbeda dengan yang dimiliki perusahaan, jika 

material. 

2. Memastikan bahwa perkiraan penilaian secara meng-ofset perkiraan piutang 

yang tepat. 

3. Menentukan bahwa piutang yang diklasifikasikan dalam seksi harta lancar 

akan dikonversi menjadi kas dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasi, 

mana yang lebih panjang. 

4. Mengungkapkan setiap kontinjensi yang ada pada piutang. 
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5. Mengungkapkan setiap piutang yang digadaikan sebagai jaminan. 

6. Mengungkapkan semua konsentrasi yang berarti resiko kredit (yang timbul dari 

piutang). 

 

2.3.  Perputaran Piutang  

2.3.1.  Pengertian Perputaran Piutang 

Menurut Scott, Martin, dan Keown (1999:406) mengemukakan bahwa: 

“Meskipun beberapa penjualan dilakukan dalam bentuk tunai, sebagian 
besar akan terlibat dalam bentuk kredit. Kapanpun sebuah penjualan 
dilakukan dengan kredit, hal ini akan meningkatkan piutang 
perusahaan. Kepentingan tentang bagaimana sebuah perusahaan 
mengatur perputaran piutangnya bergantung pada tingkatan sebesar 
apa perusahaan menjual dalam bentuk kredit.”  

 
Menurut Bambang Riyanto (2001:90) pengertian perputaran piutang 

adalah sebagai berikut: 

“Perputaran piutang merupakan periode terikatnya modal dalam 
piutang yang tergantung kepada syarat pembayarannya. Makin lunak 
atau makin lama syarat pembayarannya berarti makin lama modal 
terikat dalam piutang, yang berarti bahwa tingkat perputarannya 
selama periode tertentu adalah makin rendah.”  

 
Menurut Warren Reeve Fees (2005:407) pengertian perputaran piutang 

adalah: 

“Perputaran piutang mengukur seberapa sering piutang berubah 

menjadi kas dalam satu tahun.”  

 
Menurut Stice dan Skousen (2004:492) yang dimaksud perputaran 

piutang adalah: 

“Perputaran piutang (receivable turnover) merupakan cara yang 
mengukur seberapa sering piutang usaha berubah menjadi kas dalam 
setahun, dengan cara menghitung pembagian antara penjualan bersih 
dengan piutang dagang rata-rata yang belum dibayar selama tahun 
tersebut.” 
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2.3.2.  Pengukuran Perputaran Piutang 

Menurut Stice dan Skousen (2004:492) cara yang paling umum 

digunakan untuk mengawasi piutang adalah sebagai berikut: 

“Piutang dapat diawasi dengan dua cara, yaitu: (1) Periode Penagihan 

Rata-Rata (Average Collection Period), (2) Perputaran Piutang 

(Receivable Turnover).” 

Menurut standar yang tercantum dalam Keputusan Menteri Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia Nomor 100/MBU/2002 

tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian kesehatan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) terdapat daftar skor penilaian perputaran piutang sebagai berikut: 

TABEL 2.1. 

DAFTAR SKOR PENILAIAN PERPUTARAN PIUTANG 

PERPUTARAN PIUTANG 
X = Hari 

PERBAIKAN 
X = Hari 

SKOR 
PENILAIAN 

X < = 60 X > 35 5 

60 < X < = 90 30 < X < = 35 4,5 

90 < X < = 120 25 < X < = 30 4 

120 < X < = 150 20 < X < = 25 3,5 

150 < X < = 180 15 < X < = 20 3 

180 < X < = 210 10 < X < = 15 2,4 

210 < X < = 240 6 < X < = 10 1,8 

240 < X < = 270 3 < X < = 6 1,2 

270 < X < = 300 1 < X < = 3 0,6 

300 < X 0 < X < = 1 0 
Sumber: Kep.  Menteri BUMN No. 100/MBU/2002 

 

2.3.2.1.  Tingkat Perputaran Piutang (Receivables Turnover) 

Piutang yang dimiliki suatu perusahaan mempunyai hubungan yang erat 

dengan volume penjualan kredit. Posisi piutang dan taksiran waktu 

pengumpulannya dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran piutang 

tersebut.  
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Menurut Warren Reeve Fees (2005:407) pengertian perputaran piutang 

adalah: 

“Tingkat perputaran piutang memberikan gambaran berapa kali dalam 
satu periode rata-rata piutang terjadi atau timbul dan diterima 
pembayarannya dalam suatu periode. Dengan menggunakan ketentuan 
kredit 2/10 n/30, piutang usaha harus berputar kurang dari 36 kali 
dalam setahun. Naik turunnya tingkat perputaran piutang dalam suatu 
perusahaan banyak dipengaruhi oleh barbagai macam faktor, baik 
faktor intern maupun ekstern. 
 

Menurut Munawir (2004:75) penurunan rasio penjualan kredit dengan 

rata-rata piutang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 

“(1) Turunnya penjualan dan naiknya piutang, (2) Turunnya piutang 
dan diikuti turunnya penjualan dalam jumlah lebih besar, (3) Naiknya 
penjualan diikuti naiknya piutang dalam jumlah yang lebih besar, (4) 
Turunnya penjualan dengan piutang yang tetap, dan (5) Naiknya  
piutang sedangkan penjualan tidak berubah.” 

Menurut Bambang Riyanto (2001:91) menyatakan bahwa: 

“Periode perputaran piutang atau periode terikatnya modal dalam 
piutang adalah tergantung kepada syarat pembayarannya. Makin lunak 
atau makin lama syarat pembayarannya, berarti makin lama modal 
terikat pada piutang, hal ini berarti bahwa tingkat perputarannya 
selama periode tertentu adalah makin rendah. Tingkat perputaran 
piutang (receivable turnover) dapat diketahui dengan membagi jumlah 
penjualan kredit selama periode tertentu dengan jumlah rata-rata 
piutang.” 

 
Pernyataan tersebut di atas dapat dinyatakan dalam bentuk formula 

sebagai berikut:  

              Penjualan kredit  
Perputaran piutang = ----------------------- =  ….. kali 
                                   Rata-rata piutang 

 
 
 
 

  
 

Periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja adalah merupakan 

keseluruhan atau jumlah dari periode-periode yang meliputi jangka waktu 

penerimaan piutang, lamanya penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya 

             Piutang awal + Piutang akhir 
Rata-rata piutang =  --------------------------------------- 
                                                           2  
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proses produksi, lamanya barang jadi disimpan digudang, dan lain-lain. Apabila 

perusahaan hanya menjalankan usaha hanya satu kali saja maka kebutuhan modal 

kerja cukup sebesar modal kerja yang dikeluarkan selama satu periode perputaran 

saja. Tetapi pada umumnya perusahaan didirikan tidak dimaksudkan untuk 

menjalankan usaha satu kali saja, menlainkan untuk seterusnya. Artinya, dengan 

sendirinya kebutuhan modal kerja tidak cukup hanya sebesar apa yang diperlukan 

selama selama satu periode perputaran saja, melainkan sebesar jumlah 

pengeluaran jumlah pengeluaran setiap harinya dikalikan dengan periode 

perputarannya. Misalnya, jika perputaran piutang diperoleh sebanyak 8,3 kali, 

menunjukkan bahwa piutang perusahaan dijual atau “diganti” sebanyak 8,3 kali 

periode dalam satu tahun. Dimana satu kali periode perputaran piutang dimulai 

pada saat kas untuk mendapatkan persediaan, kemudian persediaan dijual secara 

kredit sehingga menimbulkan piutang, dan piutang berubah kembali menjadi kas 

saat diterima pelunasan piutang dari debitur.  

Menurut Lukman Syamsudin (2004:49):  

“Jika tidak terdapat data mengenai penjualan secara kredit, dapat pula 

digunakan data total penjualan. Dengan demikian perputaran piutang 

dapat ditentukan sebagai berikut: 

                           Net Credit Sales 
Receivables turnover = ----------------------------------   
                                    Average Account Receivables 

 

Tingkat perputaran piutang dapat digunakan sebagai gambaran keefektifan 

pengelolaan piutang, karena semakin tinggi tingkat perputaran piutang suatu 

perusahaan berarti semakin baik pengelolaan piutangnya. Selain itu, perputaran 

piutang memberikan gambaran tentang kecepatan pengumpulan piutang. Untuk 

pihak intern perusahaan, perputaran piutang dapat digunakan untuk mengukur 

efektifitas pengumpulan piutang. Tingkat perputaran piutang dapat ditingkatkan 

dengan cara memperketat kebijaksanaan penjualan kredit, misalnya dengan cara 

memperpendek jangka waktu pembayaran.  
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2.3.2.2.  Periode Penagihan Rata-rata (Average Collection Period) 

Keefektifan kebijaksanaan penjualan kredit suatu perusahaan tidak cukup 

hanya dilihat dari tingkat perputaran piutang tetapi juga perlu dikaitkan dengan 

hari rata-rata pengumpulan piutang (average collection period). Namun  hari rata-

rata pengumpulan piutang ini lebih berarti jika dibandingkan dengan syarat 

pembayaran yang telah ditetapkan perusahaan.  

Menurut Warren Reeve Fees (2005:407) pengertian perputaran piutang 

adalah: 

“Apabila hari rata-rata pengumpulan piutang selalu lebih besar 
daripada batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan perusahaan 
berarti cara pengumpulan piutang yang dilakukan perusahaan kurang 
efisien. Dengan menggunakan ketentuan  kredit 2/10 n/30, jumlah hari 
rata-rata pengumpulan piutang harus lebih dari 30 hari dan kurang dari 
60 hari.” 

 
Menurut J. Fred Weston, Thomas E. Copeland ( 1991:231-232): 

“Periode penagihan rata-rata (average collection period) mengukur 
perputaran piutang, yang dihitung dalam dua tahap: (1) penjualan 
tahunan dibagi dengan 360 untuk mendapatkan penjualan rata-rata, (2) 
piutang dibagi dengan penjualan harian rata-rata untuk memperoleh 
jumlah hari dimana penjulan terikat pada piutang. Jumlah hari tersebut 
merupakan periode penagihan rata-rata (average collection period) oleh 
karena merupakan lamanya waktu rata-rata bagi perusahaan harus 
menunggu menerima pembayaran setelah terjadi penjualan.” 

 
Oleh karena semua perusahaan tidak memiliki prosentase penjualan kredit 

yang sama, maka besar kemungkinan bahwa periode penagihan rata-rata tersebut 

tidak tepat. Oleh karena itu, ditentukan 360 hari dan bukan 365 hari karena sesuai 

dengan jumlah hari dalam setahun. Perbedaan hasilnya baik menggunakan 360 

hari atau 365 hari tidak mempengaruhi keputusan yang diambil. 

Menurut Bambang Riyanto (2001:91) hari rata-rata pengumpulan piutang 

(average collection period) dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: 

“Periode terikatnya modal dalam piutang atau hari rata-rata 
pengumpulan piutang dapat dihitung dengan membagi tahun dalam 
harinya dengan turnover. Dengan jumlah pengeluaran setiap harinya 
yang tetap, tetapi periode perputaran semakin lama, maka jumlah 
modal kerja yang dibutuhkan akan semakin besar. ” 
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Pernyataan tersebut di atas dapat dinyatakan dalam bentuk formula 

sebagai berikut:  

                                      360 
Average collection period = -------------------------- =  ….. days 

                     Receivables turnover 
  atau 

                         360 x Average receivables 
Average collection period = ----------------------------------  = …. days 

                                  Net credit sales 
 

 

2.3.3.  Daftar Umur Piutang 

Metode yang paling lazim digunakan untuk menetapkan penyisihan 

berdasarkan piutang yang beredar adalah dengan menggunakan daftar umur 

piutang (aging schedule). Dalam daftar umur piutang masing-masing piutang 

dianalisis untuk menetapkan piutang mana yang belum dan sudah jatuh tempo. 

Piutang yang sudah jatuh tempo diklasifikasikan menurut berapa lama piutang 

tersebut telah jatuh tempo. 

Secara umum, metode analisis umur piutang memberikan keuntungan 

karena data yang dikembangkan melalui analisis umur piutang sangat berguna 

bagi manajemen untuk tujuan analisis kredit dan pengendalian. Tetapi di lain 

pihak, penerapan metode ini menghabiskan banyak waktu dan biaya. Hal itu 

dikarenakan metode ini tetap melibatkan estimasi dan penyempurnaan yang 

dicapai dengan proses analisis umur piutang yang belum tentu sepadan dengan 

biaya tambahan yang dikeluarkan.  

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa tinggi 

rendahnya tingkat perputaran piutang mempunyai efek langsung terhadap besar 

kecilnya modal yang diinvestasikan dalam piutang. Semakin tinggi tingkat 

perputaran piutang maka waktu terikatnya modal dalam piutang semakin pendek, 

artinya tingkat likuiditas perusahaan juga akan semakin meningkat. 
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2.4.  Likuiditas 

2.4.1.  Pengertian Likuiditas 

Menurut Sartono (1995:121) pengertian likuiditas adalah sebagai berikut: 

“Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar 
kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas 
perusahaan ditunjukkan oleh besarnya aktiva lancar yaitu aktiva yang 
mudah diubah menjadi kas.” 

 
Menurut Bambang Riyanto (2001:25) tentang masalah likuiditas 

menyatakan bahwa: 

“Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan kemampuan suatu 
perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus 
dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran (alat-alat likuid) yang dimiliki 
oleh suatu perusahaan pada saat tertentu merupakan “kekuatan 
membayar” dari perusahaan yang bersangkutan. Suatu perusahaan 
yang memiliki “kekuatan membayar” belum tentu dapat memenuhi 
segala kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi, atau dengan 
kata lain perusahaan tersebut belum tentu mempunyai “kemampuan 
membayar”.”  

 
Menurut Munawir (2002:31) definisi likuiditas adalah sebagai berikut: 

“Likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk 
memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau 
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada 
saat ditagih.” 
 

Menurut Lukman Syamsudin (2002:41) pengertian likuiditas adalah: 

“Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan 
perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek 
pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang 
tersedia.” 
 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

pengertian likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi atau 

membayar kewajiban keuangan jangka pendek yang harus segera dipenuhi. 

Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya 

berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likuid, artinya perusahaan tersebut 

mempunyai alat pembayaran ataupun aktiva lancar yang lebih besar daripada 

utang lancar, begitu pula sebaliknya. 
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2.4.2.  Faktor-faktor yang Menentukan Likuiditas 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan likuiditas dapat 

dibagi dalam tiga bagian sebagai berikut: 

1. Besarnya investasi pada harta tetap dibandingkan dengan seluruh dana jangka 

panjang. 

Pemakaian dana untuk pembelian harta tetap adalah salah satu sebab utama 

dari keadaan tidak likuid. Jika semakin banyak dana yang digunakan untuk 

harta tetap, maka sisanya untuk membiayai kebutuhan jangka pendek tinggal 

sedikit. Hal itu mengakibatkan rasio likuiditas semakin menurun. Kemerosotan 

tersebut hanya dapat dicegah dengan menambah dana jangka panjang untuk 

menutup kebutuhan harta tetap yang meningkat.    

2. Volume kegiatan perusahaan. 

Peningkatan volume kegiatan perusahaan akan menambah kebutuhan dana 

untuk membiayai harta lancar. Sebagian dari kebutuhan tersebut dipenuhi 

dengan meningkatkan utang-utang. Akan tetapi, jika hal-hal lain tetap maka 

investasi dana jangka panjang untuk membiayai tambahan kebutuhan modal 

kerja sangat diperlukan agar rasio likuiditas dapat dipertahankan. 

3. Pengendalian harta lancar.  

Apabila pengendalian yang kurang baik terhadap besarnya investasi dalam 

piutang menyebabkan adanya investasi yang melebihi daripada yang 

seharusnya, maka sekali lagi rasio likuiditas akan turun dengan tajam, kecuali 

apabila disediakan lebih banyak dana jangka panjang. Kesimpulannya adalah 

bahwa perbaikan dalam pengendalian investasi semacam itu akan dapat 

memperbaiki rasio likuiditas. Memperbaiki posisi likuiditas hanya dapat 

dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 

a. Menambah lebih banyak dana jangka panjang, baik dari pemegang saham 

ataupun dari pinjaman. 

b. Mengembalikan posisi investasi dengan menjual beberapa harta tetap. 

c. Mengatur harta lancar lebih efisien. 
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2.4.3.  Cara Meningkatkan Likuiditas  

Menurut Bambang Riyanto (2001:28) mengukur tingkat likuiditas 

dengan menggunakan “current ratio” sebagai alat pengukurnya, maka tingkat 

likuiditas atau “current ratio” suatu perusahaan dapat dipertinggi dengan cara 

sebagai berikut: 

“1. Dengan utang lancar (current liabilities) tertentu, diusahakan untuk 
menambah aktiva lancar (current assets). 

2. Dengan aktiva lancar tertentu, diusahakan untuk mengurangi 
jumlah utang lancar. 

3. Dengan mengurangi jumlah utang lancar bersama-sama dengan 
mengurangi aktiva lancar.” 

 

2.4.4.  Analisis Rasio Keuangan 

2.4.4.1. Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, pihak 

manajemen terutama bagian accounting, memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak 

ukur yang digunakan adalah rasio, artinya menghubungkan data keuangan yang 

satu dengan yang lainnya.  

Definisi rasio keuangan menurut Irawati (2006:22) adalah sebagai 

berikut: 

“Rasio keuangan merupakan suatu teknik analisis dalam bidang 
manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi-
kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan 
membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan 
perusahaan baik daftar neraca maupun laba rugi.”   

 
Pengertian mengenai analisis rasio dijelaskan oleh Dwi Prastowo dan 

Rifka Julianty (2002:76) sebagai berikut: 

“Analisis rasio merupakan analisis yang dapat menyingkap hubungan 
dan sekaligus menjadi dasar pembandingan yang menunjukkan kondisi 
atau kecenderungan yang tidak dapat dideteksi bila kita hanya melihat 
komponen-komponen rasio itu sendiri.” 
 

Rasio keuangan digunakan untuk membandingkan resiko dan return 

perusahaan yang berbeda, disamping membantu investor dan kreditor membuat 

keputusan investasi dan kredit. Keputusan-keputusan tersebut berasal dari 
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evaluasi perubahan kinerja perusahaan dalam beberapa periode dengan 

membandingkan perusahaan lain dalam industri yang sama.   

Bagi kreditur lebih tertarik dengan rasio likuiditas dan solvabilitas 

perusahaan. Hal itu dikarenakan kreditur ingin meminimalkan resiko dan 

menjamin bahwa sumber daya yang ada tersedia untuk membayar bunga dan 

kewajibannya. Sebaliknya, investor lebih tertarik dengan kemampuan laba dalam 

jangka panjang. Oleh karena itu, analisis tidak hanya dibutuhkan oleh manajemen 

tetapi juga oleh kreditur dan investor.    

Data pokok sebagai input dalam analisis rasio adalah laporan laba rugi dan 

neraca perusahaan. Dengan kedua laporan ini akan dapat ditentukan sejumlah 

rasio, dan selanjutnya sejumlah rasio tersebut dapat digunakan untuk menilai 

beberapa aspek tertentu dari operasi perusahaan. 

 

2.4.4.2. Manfaat Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio pada dasarnya merupakan suatu alat analisis keuangan yang 

umum digunakan untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat 

ini, dan kemungkinannya di masa depan. Hasil analisis rasio akan memberikan 

pengukuran relatif dari hasil operasi perusahaan, mencerminkan kinerja 

perusahaan selama periode tertentu, serta menunjukkan karakteristik ekonomi dan 

persaingan, aktifitas, keuangan, maupun investasinya 

Seperti yang dijelaskan oleh White (2003:111) menyatakan bahwa: 

“Ratios can also provide a profile of a firm, its economic characteristics 

and competitive strategies and its unique operating, finansial, and 

investment characteristics.”  

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002:76) fungsi analisis rasio 

dinyatakan sebagai berikut: 

“Analisis rasio berfungsi untuk menilai efektifitas keputusan yang 

diambil perusahaan dalam rangka menjalankan aktifitas usahanya.” 
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2.4.4.3. Klasifikasi Rasio Keuangan 

Pada dasarnya rasio tidak memiliki standar baku dan bervariasi tergantung 

dari masing-masing analis. Menurut Irawati (2006:250) dilihat dari tujuan atau 

informasi kondisi keuangan, rasio dibagi menjadi lima kategori, yaitu:  

“1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratios) 
Merupakan rasio yang digunakan sebagai alat ukur kemampuan 
perusahaan dalam membayar pinjaman jangka pendeknya pada saat 
jatuh tempo atau dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 
Meliputi cash ratio, current ratio, dan acid test ratio atau quick ratio. 

2. Rasio Leverage (Leverage Ratios) 
Merupakan rasio yang digunakan sebagai alat ukur sampai seberapa 
besar aktiva perusahaan dibiayai dengan utang atau sampai 
seberapa jauh perusahaan menggunakan utangnya untuk jangka 
panjang. Meliputi debt to total assets ratio, debt to equity ratio, dan 
time interest earned. 

3. Rasio Aktifitas (Activity Ratios) 
Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa 
besar efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. 
Meliputi inventory turnover, receivable turnover, fixed assets turnover, 
dan other assets turnover. 

4. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratios) 
Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa 
besar efektifitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. 
Meliputi profit margin, return on investment (ROI), return on equity 
(ROE), return on assets (ROA), dan earning per share (EPS). 

5. Rasio Penilaian (Valuation Ratios) 
Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa 
besar kemampuan manajemen untuk menciptakan nilai pasar agar 
melebihi biaya modalnya. Meliputi price earning ratio (PER) dan 
market to book value ratio.” 

 
Menurut Stice, Stice, dan Skousen (2004:590) mengungkapkan analisis 

sebagai berikut: 

“Analisis pada umumnya diarahkan pada pengevaluasian empat aspek 
suatu perusahaan, yaitu: 
1. Likuiditas, adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi utang 

jangka pendek atau utang lancarnya pada saat jatuh tempo.  
2. Stabilitas, adalah kemampuan perusahaan untuk membayar bunga 

dan pembayaran pinjaman pokok dari utang yang masih tersisa dan 
untuk membayar deviden secara teratur kepada para pemegang 
sahamnya. 
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3. Profitabilitas, adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba 
melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti 
kegiatan penjualan, kas, modal, dan lain-lain. 

4. Potensi perkembangan, adalah diukur dengan melihat perluasan dan 
perkembangan ke pasar yang baru, tingkat perkembangan yang ada 
di pasar, tingkat perkembangan laba per saham, serta jumlah 
pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan.”    

 
Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002:76) mengungkapkan 

mengenai analisis laporan keuangan sebagai berikut: 

“Analisis pelaporan keuangan perlu diarahkan pada lima area analisis, 
yaitu: 
1. Likuiditas, yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 
2. Solvabilitas (struktur modal), yang mengukur  kemampuan suatu 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau 
mengukur tingkat proteksi kreditor jangka panjang. 

3. Return On Investment, yang mengukur tingkat kembalian investasi 
yang telah dilakukan oleh perusahaan. 

4. Pemanfaatan aktiva, yang mengukur efisiensi dan efektifitas 
pemanfaatan setiap aktiva yang dimiliki perusahaan. 

5. Kinerja operasi, yang mengukur efisiensi perusahaan.” 
 

Menurut Bambang Riyanto (2001:29) analisis rasio yang lazim 

digunakan perusahaan adalah sebagai berikut: 

“(a) Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio), (b) Rasio Utang (Leverage Ratio), 

Rasio Aktivitas (Activity Ratio), dan Rasio Keuntungan (Profitability 

Ratio).” 

  

2.4.4.4.  Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan 

Meskipun rasio-rasio keuangan memiliki keunggulan-keunggulan tertentu, 

tetapi sebagai pembanding rasio keuangan memiliki keterbatasan atau 

kekurangan. Menurut Agnes Sawir (2001:44) keterbatasan analisis rasio 

keuangan diantaranya adalah: 

“1. Kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan 
yang dianalisis apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa 
bidang usaha. 
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2. Rasio disusun dari dari data akuntansi dan data tersebut 
dipengaruhi oleh cara penafsiran yang berbeda dan bahkan bisa 
merupakan hasil manipulasi. 

3. Perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang 
berbeda, misalnya perbedaan metode penyusutan atau metode 
penilaian persediaan. 

4. Informasi rata-rata industri adalah data umum dan hanya 
merupakan perkiraan.” 

 
Disamping itu, terdapat beberapa keterbatasan lain yaitu: 

1. Laporan keuangan disusun berdasarkan data historis, yang berarti data yang 

sudah lewat. 

2. Akuntansi keuangan hanya melaporkan informasi yang bersifat materil, artinya 

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin 

tidak dilaksanakan jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh yang material 

terhadap kewajaran laporan keuangan. 

3. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa 

atau transaksi daripada bentuk hukumnya. 

4. Adanya perbedaan dalam penentuan tahun buku atau atau periode akuntansi. 

5. Adanya fluktuasi nilai uang akan mempengaruhi total assets dan profit margin. 

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

analisis dengan menggunakan rasio keuangan memiliki kelemahan-kelemahan. 

Hal ini dapat dilihat dari sulitnya mengidentifikasi kategori industri yang akan 

dianalisis, cara penafsiran yang berbeda-beda terhadap rasio yang disusun dari 

data akuntansi, dan informasi rata-rata industri yang digunakan biasanya 

merupakan data umum. Oleh karena itu, seorang analis harus berhati-hati dalam 

menginterpretasikan dan mennentukan apakah suatu rasio baik atau buruk dalam 

membentuk penilaian menyeluruh dari suatu perusahaan berdasarkan pemakaian 

rasio-rasio keuangan lainnya.  

 

 

 

 



45 
 

 
 

2.5. Pengukuran Tingkat Likuiditas 

Suatu rasio akan menjadi bermanfaat apabila rasio tersebut memang 

memperlihatkan suatu hubungan yang mempunyai makna. Misalnya dalam hal ini 

adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara tingkat perputaran piutang 

dengan likuiditas memiliki manfaat, karena hubungan ini mempunyai makna. 

Hubungannya dengan pengambilan keputusan, analisis rasio bertujuan untuk 

menilai efektifitas yang telah diambil oleh perusahaan dalam rangka menjalankan 

akifitas usahanya. Untuk dapat efektiftas keputusan tersebut, yang pada akhirnya 

dapat memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan perusahaan, 

maka analisis laporan keuangan perlu diarahkan dan ditekankan  pada analisis 

raiso likuiditas, yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dapat meliputi pula rasio-rasio yang 

mengukur efisiensi penggunaan aktiva lancar.   

Menurut Muslich (2003:47) menjelaskan bahwa: 

“Rasio likuiditas menunjukkan tingkat kemudahan relatif suatu aktiva 
untuk segera dikonversikan ke dalam kas dengan sedikit atau tanpa 
penurunan nilai, serta tingkat kepastian tentang jumlah kas yang dapat 
diperoleh.” 
 

Menurut Bambang Riyanto (2001:26) mengenai rasio likuiditas adalah: 

“Rasio likuiditas yang ideal bagi suatu perusahaan adalah 200% dan 
apabila kurang dari 200% maka dianggap kurang baik karena apabila 
aktiva lancar turun maka jumlah aktiva lancar tidak cukup untuk 
memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Apabila jumlah aktiva lancar 
terlalu kecil maka akan menimbulkan situasi illikuid, sedangkan apabila 
jumlah aktiva lancar terlalu besar akan berakibat timbulnya aktiva 
lancar atau dana yang menganggur, semua ini akan berpengaruh 
terhadap jalannya operasi perusahaan.”  

 
Menurut Hanafi dan Halim (2005:79) mengemukakan definisi rasio 

likuiditas sebagai berikut: 

“Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek 

perusahaan dengan aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang 

lancarnya (utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan).”  
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2.5.1. Komponen Rasio Likuiditas 

Menurut Bambang Riyanto (2001:332) untuk menilai likuiditas suatu 

perusahaan, dapat digunakan pendekatan berdasarkan rasio likuiditas yang terdiri 

dari:  

“1. Rasio Lancar (Current Ratio), yang menunjukkan bahwa nilai 
kekayaan lancar (yang sekian kalinya dapat dijadikan uang) ada 
sekian kalinya utang jangka pendek. 

2. Rasio Cepat (Quick Ratio atau Acid Test Ratio), yang menunjukkan 
kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi utang 
lancar. 

3. Rasio Kas (Cash Ratio), yang menunjukkan kemampuan perusahaan 
untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang 
tersedia dalam perusahaan dan efek yang segera dapat diuangkan.” 

 
Menurut Agus Sartono (2001:121) komponen-komponen dari likuiditas 

adalah sebagai berikut: 

“1. Current Ratio, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 
memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya yang harus segera 
dibayar. 

2. Quick Ratio, yaitu rasio yang melihat likuiditas perusahaan yang 
diukur dengan menggunakan unsur-unsur aktiva lancar yang likuid, 
dan tidak mempertimbangkan unsur yang likuid yaitu perusahaan.” 

 
Berdasarkan penjelasan di atas, rasio likuiditas yang relevan dengan 

penelitan ini adalah rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). 

 

2.5.1.1. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio lancar menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban-kewajiban keuangannya yang harus segera dibayar. Tingkat rasio 

lancar dapat ditentukan dengan jalan membandingkan aktiva lancar dengan utang 

lancar. Tidak ada suatu ketentuan mutlak tentang berapa tingkat rasio lancar yang 

dianggap baik atau yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan, karena 

biasanya tingkat rasio lancar ini juga sangat tergantung pada jenis usaha dari 

masing-masing perusahaan. Rasio lancar 200% kadang-kadang sudah memuaskan 

bagi perusahaan, tetapi hal itu tergantung pada jumlah aktiva lancar dan utang 

lancar serta beberapa faktor dan suatu standar atau rasio yang secara umum tidak 
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dapat ditentukan untuk seluruh perusahaan.  Rasio lancar 200% hanya merupakan 

kebiasaan  (rule of thumb) dan sulit dilakukan karena rasio lancar dapat berubah 

dengan cepat dalam waktu singkat. 

Menurut Bambang Riyanto (2001:32) dan Agus Sartono (2001:121) 

rasio lancar dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

                        Aktiva Lancar 
Rasio Lancar = -------------------- x 100% 
                         Utang Lancar

 

Menurut Keputusan Menteri BUMN No. 100/MBU/2002 tentang 

penilaian kesehatan Badan Usaha Milik Negara, untuk menganalis tingkat 

likuiditas yang diukur dengan current ratio, terdapat daftar skor penilaian current 

ratio sebagai berikut: 

TABEL 2.2. 

DAFTAR SKOR PENILAIAN CURRENT RATIO 

CURRENT RATIO 
(%) 

SKOR 
PENILAIAN 

125 < = X 5 
110 < = X < 125 4 
100 < = X < 110 3 
95 < = X < 100 2 
90 < = X < 95 1 

<  90 0 
                          Sumber: Kep.  Menteri BUMN No. 100/MBU/2002 

 
Rasio lancar (current ratio) menunjukkan tingkat keamanan (margin of 

safety) kreditor jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar 

utang-utang tersebut. Tetapi suatu perusahaan dengan tingkat rasio lancar yang 

tinggi belum tentu menjamin akan dapat dibayarnya utang perusahaan yang sudah 

jatuh tempo. Hal itu dikarenakan distribusi dari aktiva lancar yang tidak 

menguntungkan, misalnya adanya saldo piutang dalam jumlah besar yang 

mungkin sulit untuk ditagih.  Rasio lancar yang terlalu tinggi menunjukkan 

adanya kelebihan kas atau aktiva lancar lainnya dibandingkan dengan yang 
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dibutuhkan sekarang atau tingkat likuiditas yang rendah daripada aktiva lancar 

dan sebaliknya.  

 

2.5.1.2. Rasio Cepat (Quick Ratio atau Test Acid Ratio) 

Alat ukur yang lebih akurat untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan 

adalah rasio cepat (quick ratio atau test acid ratio). Menurut Martono dan D. 

Agus Harjito (2002:55): 

“Rasio cepat merupakan perimbangan antara jumlah aktiva lancar 

dikurangi persediaan dengan utang lancar.”  

Menurut Bambang Riyanto (2001:32) rumus untuk rasio cepat adalah: 

                     Aktiva Lancar – Persediaan 
Rasio cepat = -------------------------------- x 100% 
                            Utang Lancar

 

Dari pengertian tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa persediaan tidak 

dimasukkan dalam perhitungan rasio cepat, karena persediaan merupakan 

komponen atau unsur  aktiva lancar yang paling tidak likuid dan paling sulit 

diuangkan dengan segera tanpa menurunkan nilainya sehingga paling kecil tingkat 

likuiditasnya, padahal rasio cepat dimaksudkan untuk membandingkan aktiva 

yang lebih lancar dengan utang lancar. Rasio cepat  menunjukkan kemampuan 

aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi utang lancar. Oleh karena itu, 

rasio cepat merupakan rasio yang paling baik dari rasio likuiditas lainnya terutama 

dalam hal mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya.  

Pada rasio cepat, sama seperti rasio lancar angka yang terlalu tinggi untuk 

persediaan menunjukkan indikasi kelebihan kas atau piutang, sedangkan angka 

yang terlalu kecil menunjukkan resiko likuiditas yang lebih tinggi. Tetapi angka 

rasio tidak harus 100% atau 1:1. Rasio cepat yang umumnya dianggap baik adalah 

1 (satu). 
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2.6. Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Tingkat Likuiditas Perusahaan 

Nilai keunggulan bersaing dapat dicapai melalui efisiensi dan efektifitas 

dari seluruh kegiatan perusahaan, dimana salah satu usahanya yaitu dengan 

melakukan penjualan secara kredit, sehingga menyebabkan timbulnya piutang.  

Adanya penjualan yang dilakukan secara kredit, otomatis akan mempunyai tingkat 

perputaran piutang yang mempengaruhi tingkat likuiditas perusahaan tersebut.  

Semakin cepat tingkat perputaran piutang perusahaan akan berdampak 

baik terhadap tingkat likuiditasnya, begitu pula sebaliknya. Menurut Astuti 

(2004:169) terdapat dua cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk 

mempercepat tingkat perputaran piutang agar berdampak baik pada likuiditasnya, 

diantaranya sebagai berikut: 

“1. Mengurangi lamanya umur piutang, misalnya dengan memperbaiki 
sistem penagihan, memberikan diskon tunai atau pembelian tunai. 

2. Memperpanjang periode pembayaran, dengan cara menunda 
pembayaran, membayar dengan biro gilyet mundur.” 

 
Selain itu, teori yang penulis ambil bahwa perputaran piutang mempunyai 

pengaruh terhadap tingkat likuiditas berasal dari Ridwan & Inge (2002:159) yang 

menyatakan:  

“Semakin tinggi perputaran piutang perusahaan, menyebabkan semakin 

tinggi pula tingkat likuiditasnya sehingga semakin rendah resiko 

perusahaan menghadapi keadaan pailit.” 

 
Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa perputaran piutang 

sangat berpengaruh terhadap tingkat likuiditas perusahaan. Hal itu dikarenakan 

dengan adanya  perputaran piutang yang semakin tinggi maka modal yang 

diinvestasikan dalam piutang akan semakin sedikit, sehingga perusahaan 

mempunyai ketersediaan dana yang cukup untuk dapat memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. 

 


