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ABSTRACT 

 

Receivables is a type of accounting transaction that deals with the billing of consumers who 

owe a debt to a person, a company, or an organization for goods and services that have been 

providede to these consumers. This study aims to determine bad debts based on tenor 

category. Data analysis uses descriptive data analysis with a qualitative approach method, 

namely a method that aims to make a systematic, factual, accurate description of the company 

regarding the properties and phenomena being investigated. The results showed that the 

criteria for determining the risk profile rating (ratio of arrears) in 2017 the percentage of 

uncollectible accounts reached 7,68% which was categorized as quite healthy, while in 

2018the percentage of uncollectible accounts reached 8,11% which was categorized as 

unhealthy. In 2017 the tenor category that has the highest amount of bad debts is in the 1-10 

month tenor which is categorized as unhealthy and prone to arrears or bad debts whereas in 

2018 the 1-15 month tenor has the highest amount of bad debts which is categorized as less 

healthy and prone to arrears or uncollectible accounts. 

 

Keywords: Uncollectible, Accounts, Receivable, Tenor, Category 

 

ABSTRAK 

 

Piutang adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang 

berhutang pada seseorang, suatu perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan 

yang telah diberikan pada konsumen tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

piutang tak tertagih berdasarkan kategori tenor. Analisis data menggunakan analisis data 

deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk membuat 

deskrifsi atau gambaran perusahaan secara sistematis, faktual, akurat mengenai sifat-sifat dan 

fenomena yang diselidiki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria penetapan peringkat 

profil risiko (rasio tunggakan) pada Tahun 2017 persentase piutang tak tertagih mencapai 

7,68% dikategorikan cukup sehat, sedangkan pada Tahun 2018 persentase piutang tak tertagih 

mencapai 8,11% dikategorikan kurang sehat. Pada Tahun 2017 kategori tenor yang memiliki 

jumlah piutang tak tertagih paling tinggi yaitu pada tenor 1-10 bulan yang dikategorikan 

kurang sehat dan rawan terjadinya tunggakan atau piutang tak tertagih sedangkan pada Tahun 

2018 tenor 1-15 bulan memiliki jumlah piutang tak tertagih paling tinggi dikategorikan 

kurang sehat dan rawan terjadinya tunggakan atau piutang tak tertagih. 

 

Kata Kunci : Piutang, Tak, Tertagih, Kategori, Tenor 
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PENDAHULUAN

Penjualan kredit atas barang atau jasa 

kepada pihak debitur akan menimbulkan 

tuntutan (claim) atau tagihan (piutang). 

Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan 

penjualannya dengan perjanjian dimana 

pembayaran dilakukan secara bertahap 

atau diangsur. Maka piutang yang 

merupakan salah satu asset perusahaan 

yang berpengaruh, harus dikontrol karena 

akan mempunyai resiko pada penagihan 

piutang dan pelunasannya, seperti resiko 

piutang tidak terbayar tepat waktu atau 

yang sudah melewati batas tanggal jatuh 

tempo (overdue). Piutang overdue ini 

mengakibatkan cashflow terhambat 

sehingga mengganggu keuangan dan 

kinerja perusahaan tersebut. 

Dalam dunia bisnis, piutang usaha 

merupakan salah satu aktivitas yang terjadi 

saat perusahaan menjual produk atau jasa 

kepada konsumen dan konsumen tidak 

langsung melakukan pembayaran. Bisa 

dikatakan bahwa piutang ini ada karena 

konsumen membeli secara kredit. Bagi 

perusahaan, disatu sisi perusahaan bisa 

menjual produk atau jasa yang dimilikinya 

sehingga bisa mendapatkan keuntungan. 

Disisi lain bisa dikatakan kabar buruk 

karena konsumen telat dalam melakukan 

pembayaran dan perusahaan gagal 

menagih piutang dari konsumen tersebut. 

Oleh karena itu, perusahaan harus selektif 

dalam memilih pelanggan atau konsumen 

dalam proses pemberian kredit kepada 

pelanggan atau konsumen. 

Kendala seperti inilah yang 

menyebabkan kerugian pada piutang tak 

tertagih. Dengan kata lain manajemen 

perusahaan juga harus mempertimbangkan 

resiko dari penjualan kredit yaitu adanya 

kemungkinan penunggakan pembayaran 

hingga resiko terjadinya penumpukan 

piutang. Kurangnya pengelolaan atas 

piutang mengakibatkan kerugian yang 

cukup besar. Piutang pada dasarnya 

merupakan sumber pendapatan perusahaan 

yang harus dikendalikan dengan sebaik-

baiknya bagi beberapa perusahaan. 

Prosedur yang wajar, praktis, jelas dan 

memberikan pemahaman yang cukup pada 

saat transaksi penjualan kredit kepada 

pelanggan adalah hal yang penting, bukan 

saja untuk keberhasilan perusahaan saja 

tetapi juga untuk memlihara hubungan 

yang memuaskan dengan para pelanggan. 

Peningkatan piutang yang diiring 

dengan adanya piutang tak tertagih perlu 

mendapat perhatian. Untuk itu pada saat 

perusahaan memutuskan melakukan 

penjualan secara kredit, maka terlebih 

dahulu memperhitungkan dana yang 

diinvestasikan dalam piutang, syarat 

penjualan dan pembayaran yang 

diinginkan kemungkinan terjadi kerugian 

pada piutang tak tertagih dan biaya yang 

akan timbul dalam menangani piutang. 

Berikut data piutang dan piutang tak 

tertagih pada PD. Mutiara Elektronik 

Cicurug Kab. Sukabumi adalah sebagai 

berikut.

 

Tabel 1 Data Piutang dan Piutang Tak Tertagih PD. Mutiara Elektronik Tahun 2017-2018 

Jenis Piutang 2017 2018 

Piutang tertagih 4.643.392.000 5.093.293.000 

Piutang tak tertagih 386.743.000 449.724.000 

Total piutang  5.030.135.000 5.543.017.000 

Persentase piutang tak tertagih 7,6% 8,1% 

Persentase piutang tertagih 92,3% 91,8% 

Sumber : PD. Mutiara Elektronik, Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 1 Data Piutang 

tertagih dan piutang tak tertagih dapat 

dilihat bahwa setiap tahun jumlah piutang 

tak tertagih semakin meningkat pada 

Tahun 2017 sebesar 7,6 % sedangkan 

Tahun 2018 sebesar 8,1% dan juga 

terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi terjadinya piutang tak 

tertagih. 
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 Penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Nansi (2005) penelitian dari Nansi 

memiliki persamaan dengan penelitian ini 

yaitu bertujuan untuk mengetahui tentang 

piutang yang tak tertagih, menurut Nansi 

penjualan secara kredit pada akhirnya akan 

menimbulkan hak penagihan atau piutang 

yang sangat erat hubungannya dengan 

kebijakan kredit dan prosedur penagihan 

perusahaan. Dengan adanya kebijakan 

penjualan kredit, resiko yang harus 

ditanggung perusahaan adalah timbulnya 

kemungkinan piutang tak tertagih akibat 

kegagalan dari debitur dalam memenuhi 

kewajibannya. Penelitian Chairani (2016) 

dengan hasil penelitian bahwa hasil dari 

perusahaan manufaktur mengklasifikasikan 

piutang yang berumur 181-360 hari dan >1 

tahun sebagai piutang yang kurang aman. 

Penelitian Imanuella (2015) memberikan 

hasil bahwa dengan menggunakan metode 

penyisihan (allowance method) perusahaan 

akan membuat suatu estimasi atas piutang 

tak tertagih tanpa harus menunggu piutang 

tersebut benar-benar tidak tertagih. 

Perhitungan menggunakan metode 

penyisihan dengan skedul umur piutang ini 

dapat memperoleh nilai realisasi bersih 

piutang di neraca. Dan penelitian Manik 

(2015) dengan hasil penelitian bahwa 

berdasarkan analisis umur piutang dapat 

dilihat bahwa banyak debitur yang 

menunggak, hal ini dapat dilihat bahwa 

perusahaan tidak dapat melakukan 

kebijakan kredit dengan baik. Karena tidak 

ditetapkannya batasan hari jatuh tempo 

menyebabkan perusahaan debitur semakin 

menunda waktu pembayaran. 

Berdasarkan latar belakang yang 

telah dipaparkan diatas, berkaitan juga 

dengan apa yang terjadi di PD Mutiara 

Elektronik perusahaan yang fokus dibidang 

perkreditan elektronik dan furniture, 

dimana perusahaan tersebut memiliki 

persoalan piutang tak tertagih. Oleh karena 

itu, maka peneliti ingin mengambil judul 

penelitian : “ANALISIS PIUTANG TAK 

TERTAGIH BERDASARKAN 

KATEGORI TENOR PADA PD. 

MUTIARA ELEKTRONIK CICURUG 

KABUPATEN SUKABUMI”. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.  Untuk mengetahui kriteria penetapan 

peringkat profil risiko (rasio tunggakan) 

pada PD. Mutiara Elektronik Cicurug 

Kab Sukabumi berdasarkan kategori 

tenor. 

2.  Untuk mengetahui kategori tenor yang 

memiliki jumlah piutang tak tertagih 

paling tinggi pada PD. Mutiara 

Elektronik Cicurug Kab Sukabumi 

tahun 2017-2018.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian Terdahulu  

 Endang, (2019). Dalam penelitiannya 

yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Piutang Tak Tertagih 

Pada PT. Kawasan Industri Medan Dengan 

Motivasi Membayar Sebagai Variabel 

Moderating”  hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa : Hasil penelitian ini 

hanya dapat dijadikan bahan analisis pada 

objek penelitian yang terbatas pada KIM I 

dan KIM II sehingga akan terdapat 

perbedaan hasil penelitian dan kesimpulan 

apabila penelitian dilakukan pada objek 

penelitian yang berbeda pada lingkup 

lainnya. Variabel kepuasan pelanggan, 

kolektibilitas, dan stabilitas penjualan 

pelanggan dalam penelitian ini, terbatas 

hanya memberikan pengaruh sebesar 

36,4% terhadap variabel dependen Piutang 

Tak Tertagih, sehingga masih ada variabel 

lain sebesar 63,6% yang mungkin dapat 

mempengaruhi piutang tak tertagih yang 

tidak disertakan dalam penelitian ini. 

Penelitian ini terbatas pada persepsi atau 

data primer dari perusahaan yang menjadi 

sampel pada penelitian ini. 

 Ellis (2017), dalam penelitiannya 

yang berjudul “Pengaruh Usia, Tingkat 

Pendidikan, Jumlah Pinjaman, Jangka 

Waktu Pengembalian Pinjaman, Dan Nilai 

Jaminan Terhadap Kelancaran 

Pengembalian Pembiayaan Pada BMT 

Amal Rizki Di Gunung Kidul” hasil 

penelitian ini menunjukkan : variabel 
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jangka waktu pengembalian pinjaman 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kelancaran pengembalian 

pembiayaan. Hal ini mengindikasikan 

bahwa semakin lama jangka waktu 

pengembalian pembiayaan seorang debitur 

maka tingkat kelancaran pengembalian 

pembiayaan akan semakin meningkat. Hal 

ini didukung dengan analisis deskripfit 

yang menunjukkan bahwa rata-rata debitur 

yang lancar dalam melakukan 

pengembalian pembiayaan diberikan 

jangka waktu pengembalian antara 24 

hingga 36 bulan. Faktor lain seperti usia, 

tingkat pendidikan, jumlah pendidikan dan 

nilai jaminan dapat mempengaruhi 

seseorang dalam kelancarannya untuk 

membayar pinjaman. Dengan demikian 

untuk mengantisipasi terjadinya 

penunggakan pembayaran pembiayaan, 

maka pihak BMT Amal Rizki perlu 

mempertimbangkan beberapa hal tersebut 

kepada calon debitur. 

 

PIUTANG 

Menurut PSAK No.9, Piutang usaha 

meliputi piutang yang timbul karena 

penjualan produk atau penyerahan jasa 

dalam rangka kegiatan usaha normal 

perusahaan, Piutang usaha dan lain-lain 

yang diharapkan tertagih dalam satu atau 

siklus usaha normal diklasifikasikan 

sebagai aktiva lancar. Piutang timbul 

akibat adanya penjualan jasa secara kredit, 

bisa juga melalui pemberian pinjaman. 

Adanya piutang menunjukkan terjadinya 

penjualan secara kredit yang dilakukan 

perusahaan sebagai salah satu upaya 

perusahaan dalam meningkatkan 

penjualan. 

Menurut Warren (2005:404) yang 

diterjemahkan oleh Aria Farahmita, 

Amanugrahani dan Taufik Hendrawan, 

pengertian piutang yaitu : “Piutang usaha 

(account receivable) timbul akibat adanya 

penjualan kredit. Sebagian besar 

perusahaan menjual secara kredit agar 

dapat menjual lebih banyak produk atau 

jasa. Istilah piutang meliputi semua klaim 

dalam bentuk uang terhadap entitas 

lainnya, termasuk individu, perusahaan 

atau organisasi lainnya”. 

 

Klasifikasi Piutang 

1.  Pengklasifikasian piutang berdasarkan 

untuk tujuan dalam laporan keuangan 

dibagi menjadi dua, yaitu:  

a.  Piutang lancar atau piutang jangka 

pendek (short term receivables) yang 

diharapkan akan tertagih dalam satu 

tahun atau selama siklus operasi 

berjalan, mana yang lebih panjang.  

b. Piutang tidak lancar atau piutang 

jangka panjang (long term 

receivables) adalah jenis piutang 

dimana yang masuk kategori ini 

merupakan seluruh piutang yang 

tidak termasuk dalam kategori 

sebelumnya.  

2.  Pengklasifikasian piutang berdasarkan 

sebab terjadinya piutang tersebut. 

Pengklasifikasian piutang berkait 

dengan perbedaan penting antara 

piutang hasil perdagangan dan yang 

bukan hasil perdagangan, dibagi 

menjadi empat bagian, yaitu:  

a.  Piutang dagang (trade receivables) 

merupakan jumlah terutang oleh 

pelanggan sebagai bagian dari 

aktivitas normal bisnis perusahaan 

berupa penjualan barang atau jasa 

secara kredit kepada pelanggan yang 

dapat disub-klasifikasikan lagi 

menjadi piutang usaha (account 

receivables) dan wesel tagih (notes 

receivables).  

b.  Piutang usaha (account receivables) 

adalah janji lisan dari pembeli untuk 

membayar barang dan jasa yang 

dibeli, biasanya dapat ditagih dalam 

waktu 30-60 hari.  

c.  Wesel tagih (notes receivables) 

adalah janji tertulis secara formal 

untuk membayar sejumlah uang 

tertentu pada waktu tertentu dimasa 

depan (tanggal jatuh tempo). 

a. Piutang non-dagang (non-trade 

receivables), merupakan piutang 

yang bukan dari hasil perdagangan 

atau sering disebut juga meliputi 
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semua jenis piutang lainnya yang 

muncul dari berbagai transaksi (yang 

bukan transaksi normal perusahaan) 

yang dapat berupa janji tertulis untuk 

membayar atau mengirimkan 

sesuatu. 

 

Piutang Tak Tertagih 

Kieso (2002:390) yang 

diterjemahkan oleh Emil salim piutang tak 

tertagih adalah sebagai berikut : “Kerugian 

pendapatan, yang memerlukan, melalui 

ayat jurnal pencatatan yang tepat pada 

akun, penurunan aktiva piutang usaha serta 

penurunan yang berkaitan dengan laba”. 

Maka penulis menyimpulkan bahwa 

piutang tak tertagih adalah piutang yang 

tidak terbayarkan oleh konsumen. Tidak 

ada satupun ketentuan umum yang 

merupakan pedoman untuk menentukan 

kapan suatu piutang tak tertagih, 

kenyataanya bahwa seorang debitur gagal 

untuk membayar kewajibanya. Apabila 

debitur tersebut bangkrut barulah ada 

petunjuk pasti bahwa sebagian atau seluruh 

piutang terhadap debitur tersebut tidak 

dapat tertagih. Piutang yang telah 

ditetapkan sebagai piutang tak tertagih 

bukan merupakan aktiva lagi, oleh karena 

itu harus dikeluarkan dari pos piutang 

dalam neraca.  

Piutang tak tertagih merupakan suatu 

kerugian, dan kerugian ini harus dicatat 

sebagai beban (expense), yaitu beban 

piutang tak tertagih (bad debt expense), 

yang disajikan dalam laporan laba rugi. 

Semua penghapusan ini harus dicatat 

dengan tepat dan teliti karena berhubungan 

langsung dengan laporan keuangan yang 

digunakan manajemen dalam pengambilan 

keputusan. 

Piutang tak tertagih ini biasanya 

pihak perusahaan menetapkan persentase 

tertentu untuk menggambarkan seberapa 

besar pengaruhnya terhadap kondisi 

keuangan perusahaan. Biasanya, penentuan 

persentase ditentukan berdasarkan umur 

piutang tersebut dan berdasarkan 

pengalaman periode yang lalu. 

Metode Pencatatan Piutang Tak 

Tertagih 

Warren (2005:407) yang 

diterjemahkan oleh Aria Farahmita, 

Amanugrahani, dan Taufik Hendrawan. 

Tentang metode pencatatan piutang adalah 

:“Terdapat dua metode untuk mencatat 

piutang yang diperkirakan tidak akan 

tertagih yaitu metode penyisihan 

(Allowance Method), membuat akun beban 

piutang tak tertagih sebelum piutang 

tersebut dihapus dan metode penghapusan 

langsung (Direct Write-Off Method) 

mengakui beban bahwa hanya pada saat 

piutang dianggap benar-benar tidak dapat 

ditagih lagi.” 

1. Metode penyisihan (allowance method), 

metode ini juga disebut metode tidak 

langsung. Dalam metode ini, 

perusahaan menggunakan akun 

penyisihan piutang tak tertagih yang 

memiliki saldo normal di kredit. Akun 

ini merupakan contra account asset 

yang memperlihatkan kemungkinan 

klaim piutang tak tertagih dimasa 

depan. 

2. Metode penghapusan langsung (Direct 

write-off method) merupakan metode 

yang digunakan dalam menentukan 

besarnya penyisihan piutang tak 

tertagih. Persentase atas nilai tersebut 

merupakan estimasi manajemen 

perusahaan atas kemungkinan kerugian 

akibat tidak terbayarnya piutang 

perusahaan tidak akan dapat ditagih. 

 

Umur Piutang 

 Soemarno (2004:346) menyatakan 

bahwa umur piutang adalah jangka waktu 

sejak dicatatnya transaksi penjualan 

sampai dengan saat dibuatnya umur 

piutang. Skedul umur piutang terdiri dari 

kolom-kolom yang memperlihatkan 

jumlah piutang dalam masing-masing 

kelompok umur. Masing-masing piutang 

dianalisis untuk menetapkan piutang mana 

yang belum dan mana yang sudah jatuh 

tempo. Salah satu cara untuk menghitung 

penyisihan piutang tak tertagih adalah 

dengan menetapkan persentase berbeda 
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terhadap kelompok umur piutang tertentu. 

Setiap akhir periode akuntansi, misalnya 

akhir bulan atau akhir tahun dibuat daftar 

piutang. Ini adalah rincian saldo piutang 

menurut nama pelanggan pada suatu saat 

tertentu. Agar dapat diketahui berapa lama 

piutang suatu pelanggan telah berlalu, 

daftar piutang biasanya dikelompokkan 

menurut umur.  

 Umur piutang biasanya tidak disusun 

untuk menentukan beban piutang tak 

tertagih, tetapi sebagai alat pengendalian 

untuk menetukan komposisi piutang dan 

mengidentifikasi piutang yang diragukan. 

Dengan menggunakan umur piutang, 

perusahaan dapat mengetahui posisi 

piutang pada periode tertantu sehingga 

dapat mengambil kebijakan keuangan yang 

tepat serta untuk menggambarkan seberapa 

besar pengaruhnya terhadap kondisi 

keaungan perusahaan. 

 Analisa umur piutang adalah salah 

satu bentuk laporan guna mengetahui 

posisi piutang dengan melakukan 

pengelompokkan piutang pada periode 

tertentu. Kegunaan analisis umur piutang 

adalah alat bagi manajemen untuk 

mengetahui kebijakan dalam pemberian 

kredit dalam penagihan. 

 

Jangka Waktu (Tenor) 

 Jangka waktu kredit terletak diantara 

tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit 

dan tanggal pelunasan kredit. Apabila 

jangka waktu kredit habis, berarti bahwa 

pinjaman itu harus telah dilunasi oleh 

pihak debitur yang bersangkutan grace 

period (masa tenggang waktu) merupakan 

bagian dari jangka waktu kredit. Dengan 

adanya jangka waktu kredit pinjaman 

kredit ini adalah batas waktunya baik bagi 

pihak kreditur maupun pihak debitur.  

 Jangka waktu pinjaman adalah waktu 

yang diberikan oleh pihak perusahaan 

kepada debitur untuk mengembalikan 

pokok dan bunga pinjaman. Makin panjang 

jangka waktu kredit, maka semakin tinggi 

resiko yang mungkin muncul, maka 

perusahaan pun akan membebankan bunga 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

kredit jangka pendek (Thomas:1997). 

Terdapat tiga jenis jangka waktu, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Kredit jangka pendek 

 Kredit jenis jangka pendek adalah yang 

jangka waktu peminjamannya kurang 

dari satu tahun. Pinjaman ini cenderung 

lebih mudah didapatkan dibanding 

jangka panjang karena risikonya lebih 

kecil bagi pemberi pinjaman. Tentunya, 

persyaratannya pun lebih mudah untuk 

dipenuhi. Kredit jangka pendek dapat 

digunakan untuk usaha maupun 

kepentingan pribadi. 

2. Kredit jangka menengah 

Kredit yang memiliki jangka waktu 

berkisar 1 tahun sampai dengan 3 tahun 

dan biasanya kredit ini digunakan untuk 

melakukan investasi. Sebagai contoh 

kredit dalam bidang pertanian yaitu 

jeruk dan peternakan kambing. 

3. Kredit jangka panjang 

Kredit yang memiliki jangka waktu 

pengembalian paling lama yaitu 

maksimal lima tahun. Karena kredit 

jangka panjang dan resikonya cukup 

besar, maka pengajuan peninjauan ini 

membutuhkan dokumen-dokumen 

khusus agar disetujui bank dan tidak 

mudah untuk didapatkan begitu saja.  

 

METODE PENELITIAN  

Objek dan Lokasi Penelitian 

 Objek yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menganalisis piutang 

tak tertagih. Sedangkan lokasi penelitian 

ini dilakukan oleh penulis pada PD. 

Mutiara Elektronik Cicurug Kab. 

Sukabumi yang beralamat di Kp. Kebon 

Cau RT 002/002 Desa Caringin Cicurug-

Sukabumi. 

 

Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan desain 

penelitian studi kasus pada perusahaan 

dengan menggunakan jenis penelitian 

kualitatif analisis. Menurut Sugiyono 

(2011), metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat post positivisme, digunakan untuk 
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meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawannya eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowball, 

teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif 

atau kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi. yang mana penelitian ini 

tentang riset yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis yaitu 

metode penelitian yang tujuannya adalah 

untuk memecahkan, menganalisis dan 

mengklasifikasikan data-data yang telah 

diperoleh dan ditarik kesimpulan sehingga 

dapat memberikan gambaran yang jelas 

mengenai objek yang diteliti. 

 

Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan data 

primer dan sekunder. Adapun data primer 

didapatkan dengan cara survei, yaitu 

wawancara. Penulis melakukan wawancara 

dengan kepala operasional, bagian 

penagihan dan bagian pemasaran. Data 

sekunder didapatkan dengan cara 

dokumentasi yaitu berupa data rekap 

penjualan, data hasil tagihan/collection, 

data piutang tak tertagih periode tahun 

2017-2018, dan data PJT (piutang jatuh 

tempo) per wilayah periode tahun 2017-

2018, dan lain-lain. Kemudian penulis 

menyalin informasi tersebut sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. Selain itu, literatur 

buku, jurnal, artikel yang terdapat di 

internet, juga skripsi terdahulu menjadi 

bahan sebagain data primer dan sekunder 

yang mendukung.  

 

Metode Analisis Data 

 Dalam penelitian ini metode analisis 

yang digunakan untuk menganalisis 

piutang tak tertagih adalah dengan 

mengetahui alur prosedur pemberian  

kredit nya, yaitu Permohonan, analisa 

kredit, keputusan dan pencairan kredit 

serta Monitoring/pengawasan, untuk 

mengetahui piutang tak tertagih terlebih 

dahulu dapat diukur akan kualitas piutang 

tersebut, apakah di kategorikan lancar, 

kurang lancar, diragukan dan macet.   

Sedangkan untuk mengetahui persentase 

dari piutang tak tertagih adalah dengan 

menggunakan metode rasio tunggakan. 

Menurut Keown (2008:77) rasio ini 

digunakan untuk mengetahui berapa besar 

jumlah piutang yang telah jatuh tempo dan 

belum tertagih dari sejumlah penjualan 

kredit yang dilakukan. Rasio tunggakan 

menunjukkan seberapa besar piutang tak 

tertagih pada akhir periode dengan total 

piutang yang dimiliki perusahaan, semakin 

besar piutang tak tertagih maka semakin 

besar persentase nilai rasio tunggakan dan 

sebaliknya semakin kecil nilai persentase 

rasio tunggakan maka piutang tak tertagih 

semakin sedikit. Rumus perhitungan Rasio 

Tunggakan ini sebagai berikut : 

 

Rasio tunggakan : 
𝑝𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑔𝑖ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔/𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
 𝑥 100% 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia 

13/24/DPNP/2011 

Tabel 2 Kriteria Penetapan Peringkat 

Profil Risiko (Rasio Tunggakan) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat 
Piutang tak 

tertagih <2% 

2 Sehat 
2%≤  Piutang 

tak tertagih <5% 

3 Cukup Sehat 
5%≤ Piutang tak 

tertagih <8% 

4 
Kurang 

Sehat 

8%≤ Piutang tak 

tertagih <12% 

5 Tidak Sehat 
Piutang tak 

tertagih ≥ 12% 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia 

13/24/DPNP/2011 

Berdasarkan Tabel 2 diatas, 

menjelaskan bahwa kriteria penetapan 

peringkat profil risiko secara garis besar 

memiliki standar piutang tak tertagih 5%.  

Kriteria piutang tak tertagih dibawah 5% 

dikategorikan Sehat dan diatas 12% 

dikategorikan tidak sehat. Resikonya 

ketika suatu perusahaan melebihi standar 

piutang tak tertagih yang telah di tetapkan 



J U R N A L  A K U N I D A | 8 

 

 
 

dan jika setiap tahun tingkat piutang tak 

tertagihnya terus meningkat maka ada 

kemungkinan mengalami kebangkrutan.  

HASIL DAN PEMBASAHAN 

Gambaran Umum Perusahaan  

 PD. Mutiara Elektronik adalah salah 

satu perusahaan pembiayaan konsumen 

yang berlokasi di Kp Kebon Cau  RT 

002/002 Desa Cicurug Kecamatan Cicurug 

Kabupaten Sukabumi yang didirikan pada 

tahun 2012. Perusahaan ini melakukan 

kegiatan usahanya khusus di bidang 

pembiayaan barang elektronik dan 

furniture, yang hanya berfokus pada 

pemberian kredit barang. 

 Pada tahun 2016 PD. Mutiara 

Elektronik Sudah Terdaftar sebagai 

Perusahaan Perseorangan (PD) 

berdasarkan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang 

Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

 Perusahaan tersebut mendapat 

perlindungan badan hukum dari 

pemerintah sehingga badan usaha tersebut 

cepat berkembang karena mendapat 

kepercayaan dari masyarakat. Pada tahun 

2016 permohonan pengajuan disetujui oleh 

departemen, dengan Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) Kecil dari Kepala 

Badan Penanaman Modal dan Perizinan 

Terpadu Nomor : 503.17/ 2962 /10-22/PK-

BPMPT/2016 dengan modal Rp 

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), 

maksud didirikannya perusahaan ini 

adalah: 

1. Membuka lapangan pekerjaan baru 

2. Untuk dapat membantu melayani 

kebutuhan masyarakat, baik itu untuk 

kebutuhan rumah tangga maupun 

kebutuhan-kebutuhan lainnya. 

 

Hasil Penelitian 

 Piutang usaha atas penjualan kredit 

barang pada PD. Mutiara Elektronik 

Cicurug Kab. Sukabumi menjadi salah satu 

pendapatan tertunda perusahaan yang 

berpengaruh cukup besar pada penerimaan 

kas perusahaan. Sebagai salah satu sumber 

pendapatan, piutang usaha perusahaan 

dikelola sebaik mungkin untuk 

mengantisipasi terjadinya kerugian piutang 

tak tertagih. Dalam pengelolaan tersebut 

dibuatkan mekanisme yang tepat sebagai 

acuan untuk proses penerimaan dan 

pengelolaan piutang itu sendiri. PD. 

Mutiara Elektronik Cicurug Kab. 

Sukabumi mengharapkan penerimaan dari 

piutang dapat diterima secara maksimal 

dan sesuai dengan waktu jatuh tempo. 

Penjualan kredit kepada konsumen 

tentunya memberikan resiko yang cukup 

besar bagi perusahaan. Resiko terbesar 

yang mungkin akan diterima oleh 

perusahaan yaitu tidak terbayarnya piutang 

oleh konsumen secara tepat waktu. Maka 

dari itu, dalam penelitian ini dilihat dengan 

menggunakan rasio tunggakan dan 

berdasarkan kategori tenor sebagai tolak 

ukur untuk menghitung piutang tak 

tertagih pada PD. Mutiara Elektronik 

Cicurug Kab Sukabumi, khususnya pada 

kredit barang elektronik dan furniture. 

Pengumpulan data piutang tak tertagih 

dilakukan pada 2 periode, yaitu pada tahun 

2017 dan 2018. Adapun data piutang tak 

tertagihnya, yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 3 Data Rekap Piutang Tahun 

2017-2018 

Jenis 

piutang 
2017 2018 

Piutang 

tertagih 
4.643.392.000 5.093.293.000 

Piutang tak 

tertagih 
386.743.000 449.724.000 

Total 

piutang 
5.030.135.000 5.543.017.000 

Sumber : PD. Mutiara elektronik, Data diolah 

(2020) 

 

Perhitungan rasio tunggakan tahun 

2017-2018 

1. Rasio Tunggakan Tahun 2017 

Rasio tunggakan  = 
386.743.000

5.030.135.000
 𝑥 100% 

   = 7,68% 

2.  Rasio Tunggakan Tahun 2018 
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Rasio tunggakan  = 
449.724.000

5.543.017.000
 𝑥 100% 

      = 8,11%  

 Pada tahun 2017, piutang tak tertagih 

sebesar Rp. 386.743.000, dengan 

persentase rasio tunggakan 7,68% dalam 

kategori cukup sehat karena persentase 

tunggakan masih dibawah 8% dari jumlah 

total piutang usaha Rp. 5.030.135.000, dan 

pada Tahun 2018, piutang tak tertagih 

sebesar Rp. 449.724.000, dengan 

persentase rasio tunggakan 8,11% dalam 

kategori kurang sehat karena persentase 

tunggakan sudah diatas 8%, dari jumlah 

total piutang usaha Rp. 5.543.017.000, 

oleh karena itu piutang pada Tahun 2018 

perlu perhatian khusus. Dapat dilihat 

bahwa jumlah penjualan kredit setiap 

tahunnya mengalami peningkatan, 

sehingga dapat diartikan bahwa penjualan 

kredit yang dilakukan perusahaan 

meningkat jumlahnya. Begitu pula dengan 

jumlah piutang tak tertagih terlihat bahwa 

setiap tahunnya mengalami peningkatan. 

Semakin besar nilai piutang, maka potensi 

piutang tak tertagih akan semakin besar. 

Piutang timbul akibat adanya transaksi 

penjualan secara kredit. Piutang usaha 

yang telah jatuh tempo dan tidak 

terbayarkan maka akan menimbulkan 

piutang tak tertagih pada PD. Mutiara 

Elektronik Cicurug Kab Sukabumi. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

keadaan piutang tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Volume penjualan kredit  

 Semakin besar proporsi penjualan kredit 

dari keseluruhan penjualan 

memperbesar piutang. Dengan semakin 

besarnya volume penjualan kredit setiap 

tahunnya hal ini menunjukan bahwa 

perusahaan harus menyediakan 

investasi yang lebih besar lagi dalam 

piutang. Semakin besar jumlah piutang 

berarti semakin besar risikonya. 

2.  Kebiasaan pelanggan dalam membayar.   

Kebiasaan pelanggan membayar 

kewajibannya melewati tanggal 

pembayaran/melakukan penumpukan 

pembayaran,dapat menyebabkan 

piutang tak tertagih menjadi besar. 

3.  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 dibandingkan 

profitabilitas. Syarat yang ketat 

misalnya dalam bentuk jangka waktu 

pelunasan yang pendek, pembebanan 

bunga yang tinggi pada pembayaran 

piutang yang terlambat. 

4.  Ketentuan dalam batasan kredit  

Dalam penjualan kredit perusahaan 

dapat menetapkan batas maksimum 

bagi kredit yang diberikan 

pelanggannya. Semakin tinggi batas 

atas pemberian piutang maka semakin 

besar juga dana yang diinvestasikan 

dalam piutang. Demikian juga dengan 

ketentuan mengenai siapa yang 

diberikan kredit, disatu sisi hal ini 

merugikan karena membatasi pelanggan 

tetapi hal ini juga memiliki nilai positif 

yaitu mengurangi risiko tidak 

tertagihnya piutang. 

 

Perhitungan Persentase Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Kategori Tenor Tahun 

2017-2018 

Tabel 4 Data Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Kategori Tenor Tahun 2017-2018  

Tenor 

(Bulan) 

2017 2018 

Piutang tak tertagih Jumlah piutang Piutang tak tertagih  Jumlah piutang 

1-8 5.400.000 60.360.000 6.585.000 136.960.000 

1-10 4.515.000 42.990.000 8.549.000 106.890.000 

1-12 110.675.000 2.123.200.000 125.205.000 2.109.115.000 

1-15 266.153.000 2.803.585.000 309.385.000 3.190.052.000 

Total  386.743.000 5.030.135.000 449.724.000 5.543.017.000 
Sumber : PD. Mutiara Elektronik, Data Diolah (2020) 
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1. Piutang tak tertagih berdasarkan 

kategori tenor Tahun 2017 

a. Rasio tunggakan tenor 1-8 bulan 

Rasio tunggakan  = 
5.400.000

60.360.000 
 𝑥 100% 

 = 8,9% 

b.  Rasio tunggakan tenor 1-10 bulan 

 Rasio tunggakan 

 = 
4.515.000

42.990.000
 𝑥 100% 

  = 10,5% 

c.  Rasio tunggakan tenor 1-12 bulan 

Rasio tunggakan  = 
110.675.000

2.123.200.000
 𝑥 100% 

 = 5,2% 

d.  Rasio tunggakan tenor 1-15 bulan 

Rasio tunggakan  = 
266.153.000

2.803.585.000
 𝑥 100% 

 = 9,5% 

 

Tabel 5 Kriteria Penetapan Peringkat 

Profil Risiko Tahun 2017 PD. Mutiara 

Elektronik Cicurug Sukabumi 

Umur 

(bulan) 
Persentase Peringkat Kategori 

1-8 8,9% 2 
Kurang 

sehat 

1-10 10,5% 4 
Kurang 

sehat 

1-12 5,2% 1 
Cukup 

sehat 

1-15 9,5% 3 
Kurang 

sehat 
Sumber : PD. Mutiara Elektronik, Data Diolah 

(2020) 

 Berdasarkan tabel 5, pada Tahun 

2017 jumlah piutang tak tertagih 

berdasarkan tenor 1-8 bulan sebesar Rp. 

5.400.000, dengan persentase rasio 

tunggakan 8,9%, dari jumlah total piutang 

usaha Rp. 60.360.000 dengan kategori 

kurang sehat, jumlah piutang tak tertagih 

berdasarkan tenor 1-10 bulan sebesar Rp. 

4.515.000, dengan persentase rasio 

tunggakan 10,5%, dari jumlah total piutang 

usaha Rp. 42.990.000 dengan kategori 

kurang sehat, piutang tak tertagih 

berdasarkan tenor 1-12 bulan sebesar Rp. 

110.675.000, dengan persentase rasio 

tunggakan 5,2%, dari jumlah total piutang 

usaha Rp. 2.123.200.000 dengan kategori 

cukup sehat, jumlah piutang tak tertagih 

berdasarkan tenor 1-15 bulan sebesar Rp. 

266.153.000, dengan persentase rasio 

tunggakan 9,5%, dari jumlah total piutang 

usaha Rp. 2.803.585.000 dengan kategori 

kurang sehat. 
 

2. Piutang tak tertagih berdasarkan 

kategori tenor Tahun 2018 

a.  Rasio tunggakan tenor 1-8 bulan 

 Rasio tunggakan =
6.585.000

136.960.000
 𝑥 100% 

  = 4,8% 

b.  Rasio tunggakan tenor 1-10 bulan 

 Rasio tunggakan  = 
8.549.000

106.890.000
𝑥 100% 

  = 7,9% 

c.  Rasio tunggakan tenor 1-12 bulan 

 Rasio tunggakan  = 
125.205.000

2.109.115.000
 𝑥 100% 

  = 5,9% 

d.  Rasio tunggakan tenor 1-15 bulan 

 Rasio tunggakan  = 
309.385.000

3.190.052.000
 𝑥 100% 

  = 9,7% 

 

Tabel 6 Kriteria Penetapan Peringkat 

Profil Risiko Tahun 2018 PD. Mutiara 

Elektronik Cicurug Sukabumi 

Umur 

(bulan) 
Persentase Peringkat Kategori 

1-8 4,8% 1 Sehat 

1-10 7,9% 3 
Cukup  

 Sehat 

1-12 5,9% 2 
Cukup 

sehat 

1-15 9,7% 4 
Kurang 

sehat 
Sumber : PD. Mutiara Elektronik, Data Diolah 

(2020) 

 Berdasarkan tabel 6, pada Tahun 

2018 jumlah piutang tak tertagih 

berdasarkan tenor 1-8 bulan sebesar Rp. 

6.585.000, dengan persentase rasio 

tunggakan 4,8%, dari jumlah total piutang 

usaha Rp. 136.960.000 dengan kategori 

sehat, jumlah piutang tak tertagih 

berdasarkan tenor 1-10 bulan sebesar Rp. 

8.549.000, dengan persentase rasio 

tunggakan 7,9% dari jumlah total piutang 

usaha Rp. 106.890.000 dengan kategori 

cukup sehat, jumlah piutang tak tertagih 

berdasarkan tenor 1-12 bulan sebesar Rp. 

125.205.000, dengan persentase rasio 

tunggakan 5,9% dari jumlah total piutang 
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usaha Rp. 2.109.115.000 dengan kategori 

cukup sehat, jumlah piutang tak tertagih 

berdasarkan tenor 1-15 bulan sebesar Rp. 

309.385.000, dengan persentase rasio 

tunggakan 9,7% dari jumlah total piutang 

usaha Rp. 3.190.052.000 dengan kategori 

kurang sehat. 

 

Pembahasan 

Tabel 7 Data Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Kategori Tenor Tahun 2017  

PD. Mutiara Elektronik Cicurug Kab. Sukabumi 

Tenor 

(bulan) 
Jumlah piutang 

Jumlah piutang 

tak  tertagih 
Persentase Peringkat Kategori 

1-8  60.360.000 5.400.000 8,9% 2 Kurang Sehat 

1-10 42.990.000 4.515.000 10,5% 4 Kurang Sehat 

1-12 2.123.200.000 110.675.000 5,2% 1 Cukup Sehat 

1-15 2.803.585.000 266.153.000 9,5% 3 Kurang Sehat 

Total  5.030.135.000 386.743.000 7,6%  Cukup Sehat 
Sumber : PD. Mutiara Elektronik, Data Diolah (2020) 

Berdasarkan data Tabel 7 di atas, 

jumlah piutang tak tertagih berdasarkan 4 

kategori tenor mengalami peningkatan 

pada setiap kategori, piutang tak tertagih 

baik nominal maupun persentase 

mengalami penurunan pada kategori tenor 

8-10 bulan dan mengalami kenaikan pada 

tenor 12-15 bulan. Pada Tahun 2017 

piutang tak tertagih dengan kategori tenor 

1-8 bulan dikategorikan kurang sehat 

dengan persentase rasio tunggakan 8,9% 

karena memiliki  piutang yang tak tertagih 

yang cukup banyak, begitu juga piutang 

tak tertagih dengan kategori tenor 1-10 

bulan dikategorikan kurang sehat dengan 

persentase rasio tunggakan 10,5%, akan 

tetapi piutang tak tertagih dengan kategori 

tenor 1-12 bulan dikategorikan cukup sehat 

dengan persentase rasio tunggakan 5,2% 

karena piutang yang tak tertagih masih 

dalam batas wajar dan piutang tak tertagih 

dengan kategori tenor 1-15 bulan 

dikategorikan kurang sehat dengan 

persentase rasio tunggakan 9,5%. Jadi, 

piutang tak tertagih pada Tahun 2017 

dikategorikan cukup sehat dengan rata-rata 

persentase rasio tunggakan 7,6%. 

 

 Tabel 8 Data Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Kategori Tenor Tahun 2018  

PD. Mutiara Elektronik Cicurug Kab. Sukabumi 

Umur 

(bulan) 
Jumlah piutang 

Jumlah piutang 

tak  tertagih 
Persentase Peringkat Kategori 

1-8 136.960.000 6.585.000 4,8% 1 Sehat 

1-10 106.890.000 8.549.000 7,9% 3 Cukup Sehat 

1-12 2.109.115.000 125.205.000 5,9% 2 Cukup Sehat 

1-15 3.190.052.000 309.385.000 9,7% 4 Kurang Sehat 

Total  5.543.017.000 449.724.000 8,1%  Cukup Sehat 
Sumber : PD. Mutiara Elektronik, Data Diolah (2020) 

Berdasarkan data Tabel 8 di atas, 

jumlah piutang tak tertagih berdasarkan 4 

kategori tenor mengalami peningkatan 

pada setiap kategori, piutang tak tertagih 

baik nominal maupun persentase 

mengalami kenaikan pada kategori tenor 8, 

10, 12 sampai 15 bulan. Pada Tahun 2018 

piutang tak tertagih dengan kategori tenor 

1-8 bulan dikategorikan sehat dengan 

persentase rasio tunggakan 4,8%, akan 

tetapi piutang tak tertagih dengan kategori 

tenor 1-10 bulan mengalami penurunan 

yang signifikan dengan persentase rasio 

tunggakan 7,9% tetapi masih dalam 

kategori cukup sehat, sama halnya dengan 

piutang tak tertagih dengan tenor 1-12 

bulan dikategorikan cukup sehat dengan 

persentase rasio tunggakan 5,9%, dan 
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piutang tak tertagih dengan kategori tenor 

1-15 bulan dikategorikan kurang sehat 

dengan persentase rasio tunggakan 9,7%. 

Jadi, piutang tak tertagih pada Tahun 2018 

dikategorikan cukup sehat dengan rata-rata 

rasio tunggakan 8,1%. 

Berdasarkan Tabel 7 dan 8 pada 

tahun 2017-2018 piutang tak tertagih 

dengan kategori tenor 15 bulan secara 

berturut-turut masuk kedalam kategori 

kurang lancar artinya jumlah piutang yang 

tidak tertagih cukup besar sehingga 

mempengaruhi keuangan perusahaan, hal 

ini berarti perusahaan memerlukan usaha 

yang lebih keras dalam proses penagihan 

kepada konsumen, dan memperketat 

pengawasan terhadap piutang dengan 

kategori tenor yang lebih panjang atau 

lama. 

Jangka waktu pinjaman adalah waktu 

yang diberikan oleh pihak kreditur kepada 

pihak debitur untuk mengembalikan pokok 

dan bunga pinjaman yang telah disepakati 

diawal oleh kedua belah pihak. Semakin 

panjang jangka waktu pinjaman maka 

semakin tinggi resiko yang mungkin akan 

muncul, oleh karena itu pihak kreditur pun 

akan membebankan bunga yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan pinjaman 

jangka pendek. Namun semakin panjang 

jangka waktu pinjaman maka jumlah 

angsuran yang disetor oleh pihak debitur 

kepada pihak kreditur semakin kecil, 

sehingga hal ini tidak memberatkan bagi 

pihak debtur/peminjam. Hal ini berarti 

semakin panjang jangka waktu pinjaman 

akan mengakibatkan semakin kecil 

terjadinya pinjaman macet. Pada PD. 

Mutiara Elektronik Cicurug Kab. 

Sukabumi rata-rata pinjaman dengan 

jangka waktu/tenor 12 bulan atau pinjaman 

dengan jangka waktu/tenor diatas 12 bulan 

mengalami piutang tak tertagih yang cukup 

besar atau dalam kategori (kurang sehat) 

dan total piutang pada Tahun 2017-2018 

mengalami kenaikan, namun semakin 

meningkatnya jumlah pinjaman yang 

diberikan belum tentu akan meningkatkan 

pendapatan perusahaan, tetapi ada 

kecenderungan sebaliknya yaitu 

peningkatan jumlah pinjaman diiringi 

dengan penurunan piutang tertagih 

dikarenakan pengembalian pinjaman kredit 

yang dilakukan oleh pihak debitur tidak 

tepat pada waktunya. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah di kemukakan pada bab sebelumnya, 

penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Kriteria penetapan peringkat profil 

risiko (rasio tunggakan) pada Tahun 

2017 dikategorikan cukup sehat, 

sedangkan pada Tahun 2018 

dikategorikan kurang sehat. 

2. Pada Tahun 2017 kategori tenor yang 

memiliki jumlah piutang tak tertagih 

paling tinggi yaitu pada tenor 1-10 

bulan yang dikategorikan kurang sehat 

dan rawan terjadinya tunggakan atau 

piutang tak tertagih sedangkan pada 

Tahun 2018 tenor 1-15 bulan memiliki 

jumlah piutang tak tertagih paling tinggi 

dikategorikan kurang sehat dan rawan 

terjadinya tunggakan atau piutang tak 

tertagih. 

 

SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah di lakukan, maka 

penulis memberikan saran agar bisa di 

jadikan bahan pertimbangan oleh pihak 

perusahaan, yaitu sebaga berikut : 

1. Perlu adanya kehati-hatian dalam proses 

pemberian kredit agar tidak terjadi 

piutang tak tertagih yang terlalu banyak. 

2.  Untuk menghindari adanya piutang 

yang yang macet atau tidak tertagih 

yang diawali dengan adanya 

keterlambatan dalam pembayaran 

sebaiknya pihak perusahaan mengatur 

dan membuat sanksi tertulis atau 

penagihan secara intensif agar 

pelanggan yang bersangkutan tidak 

melakukan keterlambatan dalam 

pembayaran yang memicu adanya 

piutang tak tertagih atau piutang macet 
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agar kondisi keuangan dan aktivitas 

perusahaan tidak terhambat. 

3. Piutang merupakan hal yang 

mempengaruhi laba perusahaan, oleh 

karena itu, sebaiknya pihak perusahaan 

semaksimal mungkin menekan 

timbulnya piutang tak tertagih. 

Misalnya dengan melaksanakan 

pengelolaan piutang secara efektif atau 

memperketat sistem pengawasan 

terhadap piutang. Sebaiknya pihak 

perusahaan lebih teliti lagi dalam 

mengevaluasi kondisi keuangan 

konsumen dan melakukan pengawasan 

secara ketat agar tidak ada konsumen 

yang melarikan diri atau tidak 

bertanggung jawab terhadap 

kewajibannya dalam membayar 

cicilan/angsuran. Disarankan juga agar 

pihak perusahaan terus melakukan 

analisa berdasarkan kategori tenor 

terutama dalam menentukan persentase 

piutang yang tidak tertagih agar bisa 

mengetahui kondisi piutang terutama 

jumlah kerugian yang mungkin 

ditimbulkan oleh piutang tersebut. 
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