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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengendalian 

piutang terhadap resiko piutang tak tertagih pada PT. XYZ 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisis 

data dengan cara menentukan, mengumpulkan, mengklarifikasi, 

menganalisis serta menginterprestasi sehingga menghasilkan gambaran 

yang jelas mengenai pengendalian piutang terhadap resiko piutang tak 

tertagih. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis 

menggunakan teknik observasi dan wawancara. Jenis data yang digunakan 

data primer dan data sekunder. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menilai resiko 

kredit, PT. XYZ menerapkan 5C (Capacity, Character, Capital, 

Collateral, Condition). Analisis kredit ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran bagi PT. XYZ dalam memberikan piutang kepada nasabahnya dalam 

melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Kebijakan PT. XYZ  dalam melakukan pengendalian piutang yaitu dengan 

mengestimasi piutang tak tertagih sebesar 7%. Apabila piutang tak 

tertagih <7%, maka pengendalian piutangnya baik.Tetapi, jika piutang 

tak tertagih >7%, maka pengendalian piutangnya tidak baik. Dari metode 

penyisihan piutang tak tertagih dan penentuan taksiran kerugian 

piutang tak tertagih dengan menggunakan cadangan kerugian piutang dan 

analisis umur piutang, maka dapat diketahui bahwa jumlah piutang tak 

tertagih pada tahun 2011 sebesar 2,58% dan pada tahun 2012 sebesar 

2,66% dari jumlah piutang. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian piutang pada PT. Bintan Colombia telah berjalan dengan 

baik. 

 Kata Kunci : Piutang, Resiko Piutang Tak Tertagih. 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, akan terjadi 

persaingan yang sangat ketat.Oleh karena itu, sektor swasta dan 

pemerintah harus mempersiapkan diri untuk meningkatkan kinerjanya 

agar tetap bertahan dan semakin berkembang. Pada umumnya perusahaan 

mempunyai tujuan yang sama yaitu meningkatkan laba dengan 

memperhatikan pangsa pasar yang ada.Untuk meningkatkan kinerjanya, 

perusahaan harus mempunyai suatu strategi.Salah satu strategi yang 

dilakukan perusahaan adalah menjual barangnya secara kredit. 

Menurut Ahmad Syafii Syakur,(2009:93) piutang menunjukkan adanya 

klaim perusahaan kepada pihak (perusahaan) lain dalam bentuk uang, 

barang, jasa atau dalam bentuk aktiva non kas lainnya yang harus 

dilakukan penagihan pada tanggal jatuh temponya. Piutang usaha 

dapat berupa tagihan yang timbul karena penjualan barang dagangan 



dan jasa atau penjualan aktiva lainnya yang dilakukan secara kredit 

dan transaksi-transaksi lainnya. 

PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan 

yang sebagian besar dilakukan secara kredit. Dalam mengoptimalkan 

layanan terhadap para nasabahnya, maka PT XYZ telah membuka kantor 

cabang / perwakilan di beberapa tempat. Perusahaan menjalankan 

kegiatan penjualan sesuai dengan kebijkan perusahaan.Kebijakan 

kredit yang dilakukan perusahaan yaitu dengan memberikan kupon 

hadiah langsung kepada nasabah yang membayar sebelum jatuh tempo 

atau ketika jatuh tempo tergantung jumlah pembelian 

kreditnya.Nasabah yang membayar angsurannya tepat waktu, akan 

mendapatkan 1 kupon. 1 kupon bernilai Rp.100.000,- dan berlaku 

kelipatan, kupon ini dapat ditukarkan langsung dengan barang yang 

senilai jumlah kupon. Hal ini merupakan suatu strategi perusahaan 

agar konsumen membayar hutangnya tepat waktu. 

Dalam melakukan penagihan, perusahaan juga memiliki kendala yang 

dihadapi. Keterlambatan pembayaran, barang yang telah dibeli 

konsumen tidak ada atau hilang, atau konsumen pindah rumah keluar 

kota. Kendala seperti inilah yang menyebabkan kerugian pada PT.XYZ 

atau resiko piutang tak tertagih.Oleh karena itu, perusahaan harus 

dapat mengendalikan piutangnya untuk menghindari resiko piutang tak 

tertagih. Dari uraian di atas, maka penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Pengendalian Piutang Terhadap 

Resiko Piutang Tak Tertagih Pada PT. XYZ “ 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut,dapat disimpulkan bahwa 

perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

Apakah resiko piutang tak tertagih pada PT.XYZ dapat dikendalikan 

dengan baik? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

batasan masalah penelitian ini yaitu hanya membahas tentang 

pengendalian piutang yang berhubungan dengan resiko piutang tak 

tertagih dengan cara : 

1. Menganalisa pengendalian piutang yang telah dijalankan PT. XYZ . 

2. Menganalisa resiko piutang tak tertagih. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk menganalisis pengendalian piutang terhadap resiko piutang tak 

tertagih pada PT. XYZ. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah :  

1. Bagi penulis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan penulis akan pengendalian piutang dan resiko piutang tak 

tertagih pada suatu perusahaan dan untuk mengetahui cara 

mengendalikan piutang dalam menghadapi resiko piutang tak tertagih. 

2. Bagi Perusahaan 



a. Memberikan input tentang pengendalian piutang dan resiko piutang 
tak tertagih. 

b. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 
3. Bagi pembaca  

Sebagai bahan atau sumber bacaan bagi rekan – rekan yang 

membutuhkan dan juga dapat dijadikan bahan perbandingan atau 

digunakan untuk penelitian lebih lanjut. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penyusun skripsi ini mengikuti sistematika sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dan beberapa teori yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti.  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang langkah-lagkah yang akan dilakukan, 

teknik pengumpulan data dan metode analisis. 

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan objek dari penelitian mengenai sejarah dan 

struktur organisasi perusahaan, disamping itu juga gambaran 

masalah yang dihadapi, dianalisis maupun pembahasan dengan 

judul skripsi yang dipilih. 

BAB V : KESIMPULAN  

Akan dilihat suatu kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian dan 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang 

perlu disampaikan. 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teoritis 

2.1.1 Piutang 

Menurut Hery, (2008:194) istilah piutang mengacu pada sejumlah 

tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) 

dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara 

kredit (untuk piutang pelanggan, yang terdiri atas piutang usaha dan 

memungkinkan piutang wesel), memberikan pinjaman (untuk piutang 

karyawan, piutang debitur yang biasanya langsung dalam bentuk piutang 

wesel, dan piutang bunga), maupun sebagai akibat kelebihan pembayaran 

kas kepada pihak lain. 

2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Investasi dalam Piutang 
Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam 

piutang menurut Indrajit (2011) adalah : 

1. Persentase Penjualan Kredit 
Semakin besar penjualan secara kredit maka semakin besar pula 

piutang yang akan diperoleh. Ketika perusahaan mengalami 

pertumbuhan penjualan maka tingkat investasi dalam piutang juga 

akan naik. 

2. Ketentuan Penjualan 
Ketentuan penjualan mengidentifikasi kemungkinan diskon untuk 

pembayaran yang lebih awal, periode diskon, dan periode kredit 



total.Pada umumnya ketentuan penjualan dinyatakan dalam bentuk 

a/b, net c, yang menunjukkan bahwa pelanggan dapat mengurangi a 

persen bila tagihan itu dibayar dalam b hari, bila tidak maka 

harus dibayar dalam c hari. 

3. Tipe Pelanggan  
Penentuan tipe pelanggan merupakan variabel yang menentukan dalam 

melihat kualifikasi pelanggan dalam mendapatkan kredit. Ketika 

perusahaan menerima pelanggan yang kurang layak kredit akan 

mengakibatkan biaya gagal bayar. 

4. Usaha Penagihan  
Kunci mempertahankan kontrol atas penagihan piutang adalah fakta 

bahwa probabilitas gagal bayar meningkat seiring dengan umur 

tagihan. Kontrol atas piutang  terfokus pada kontrol dan 

eliminasi piutang yang sudah lewat jatuh tempo. Kekuatan dan 

ketepatan waktu penagihan akan mempengaruhi periode tagihan yang 

sudah jatuh tempo tetapi masih lalai membayar. Sudah menjadi 

suatu kelaziman di dalam dunia usaha bahwa untuk memperlancar 

operasi dan perkembangan perusahaan dilakukan transaksi penjualan 

secara kredit sehingga pemberian piutang adalah juga demi 

memenuhi keinginan para pelanggan. 

2.1.3 Kebijakan Kredit 
Brigham dan Houston, (2006 : 174) Kebijakan kredit terdiri dari 

empat variable yaitu: 

1 Masa kredit, merupakan jangka waktu yang diberikan kepada pembeli 

untuk melunasi pembeliannya 

2 Potongan harga, yang diberikan untuk pembayaran lebih cepat, 

termasuk persentase potongan harga dan seberapa cepat pembayaran 

harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan pemberian potongan 

harga. 

3 Standar kredit, yang memiliki arti kekuatan keuangan yang 

disyaratkan atas pelanggan yang menerima fasilitas kredit. 

4 Kebijakan penagihan, yang diukur oleh seberapa keras atau 

lunaknya perusahaan dalam usaha menagih akun-akun yang lambat 

pembayarannya. 

2.1.4 Faktor-Faktor Dalam Menilai Risiko Kredit. 
Menurut J. Fred dan Thomas(2010 : 282) dalam mencapai hasil yang 

independen, secara tradisional perusahaan mempertimbangkan lima C 

(lima K) dari kredit yaitu : 

1. Character (Kepribadian), penilaian kepribadian digunakan untuk 

memperkirakan kemungkinan bahwa pelanggan mau memenuhi 

kewajibannya. 

2. Capacity (Kemampuan), merupakan penilain subjektifd atas 

kemampuan pelanggan untuk membayar. 

3. Capital(Modal), diukur dengan posisi keuangan perusahaan secara 
umum yang disimpulkan dari analisis rasio keuangan, dengan 

penekanan khusus pada nilai modal ( net worth) perusahaan yang 

berwujud ( tangible ). 

4. Collateral (Kolateral), diberikan oleh pelanggan dalam bentuk 

aktiva sebagai jaminan keamanan atas kredit yang diberikan. 

5. Conditions (Kondisi), berhubungan dengan dampak kecenderungan 

ekonomi secara umum terhadap perusahaan atau perkembangan khusus 



di sektor ekonomi tertentu yang mungkin berpengaruh terhadap 

kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajibannya. 

2.1.5 Kebijakan Penagihan 
Menurut J. Fred dan Thomas (2010 : 290) ada 5 metode dalam 

melakukan kebijakan penagihan yaitu :  

1. Pengiriman surat 
2. Melakukan hubungan telepon 
3. Mencari intervensi oleh bagian hukum perusahaan 
4. Menggunakan lembaga penagihan 
5. Mengajukan gugatan hukum 

2.1.6 Piutang Usaha yang Tidak Dapat Ditagih 
Menurut Wahyuni (2012) piutang tak tertagih adalah hak untuk 

menagih sejumlah uang dari penjual kepada pembeli karena adanya 

transaksi penjualan secara kredit yang belum atau tidak bisa 

dibayarkan tepat pada waktunya. 

2.1.7 Metode Penyisihan Piutang Tak Tertagih 

Metode penyisihan piutang tak tertagih terdiri dari 2 metode, 

yaitu metode hapus langsung dan metode cadangan. 

1. Metode Hapus Langsung (direct write-off method) 
Menurut Herry (2008:201) Faktor-faktor yang membuat metode hapus 

langsung digunakan : 

a. Terdapatnya sebuah situasi dimana tidak memungkinkan bagi 
perusahaan untuk mengestimesi besarnya piutang usaha yang tidak 

dapat ditagih sampai dengan akhir periode. 

b. Jumlah piutang usaha yang ditimbulkan dari kegiatan bisnis 
perusahaan dapat dipastikan sangat kecil. 

Ayat jurnal yang digunakan dalam metode penghapusan langsung 

adalah : 

Beban Piutang Tak Tertagih             Rp xxx 

 Piutang Usaha                                   Rp xxx  

Apabila telah telah diperoleh kepastian, bahwa piutang yang yang 

telah dihapus akan dibayarkan oleh pelanggannya, dalam satu 

periode, maka ayat jurnalnya adalah : 

Piutang Usaha      Rp xxx 

 Beban Piutang Tak Tertagih             Rp xxx 

Tetapi apabila terjadi dalam periode yang akuntansi yang berbeda 

atau setelah tutup buku, maka ayat jurnalnya sebagai berikut : 

Piutang Usaha      Rp xxx 

 Penerimaan dari piutang yang sudah dihapus  Rp xxx 

Dan pada saat pelunasan piutang atau penerimaan kas, maka ayat 

jurnalnya adalah : 

Kas         Rp xxx 

 Piutang Usaha           Rp xxx 

2. Metode Pencadangan 

  Secara teoritis, jika besarnya estimasi atas piutang tak 
tertagih adalah akurat, maka akun cadangan seharusnya selalu 

mendekati nol. Akan tetapi estimasi tidak pernah nol karena 



perusahaan akan terus melakukan penjualan kredit dan membuat 

estimasi yang baru.    

Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh perusahaan untuk mencatat 

besarnya estimasi atas beban piutang tak tertagih adalah sebagai  

berikut : 

Beban piutang tak tertagih  Rp xxx 

Cadangan piutang tak tertagih   Rp xxx 

Nantinya begitu perusahaan mendapati bahwa ada pelanggan 

tertentunya yang tidak bisa membayar, maka ayat jurnalnya adalah 

sebagai berikut : 

Cadangan piutang tak tertagih  Rp xxx     

 Piutang Usaha- Tn. Y    Rp xxx Apabila ada 

pelanggan yang beritikad baik membayar sebagian hutangnya, maka 

perusahaan harus membalik jurnal penghapusan piutangnya yang telah 

dibuat (tetapi hanya sebesar jumlah yang perusahaan dapat tagih 

kembali) lalu mencatat hasil penagihan tersebut. 

Piutang Usaha- Tn. Y   Rp xxx 

 Cadangan piutang tak tertagih   Rp xxx 

Kas Rp xxx  

Piutang Usaha- Tn. Y     Rp xxx 

Ada 2 (dua) cara untuk menentukan besarnya estimasi yang layak 

atas jumlah beban kredit macet : 

1. Sebesar persentase tertentu dari jumlah penjualan. 

Berdasarkan data historis, sebuah persentase tertentu dari total 

penjualan atau total penjualan kredit ditentukan dan digunakan 

untuk menghitung besarnya estimasi beban kredit macet. Metode ini 

fokus pada penandingan yang layak atas beban piutang tak tertagih 

terhadap besarnya pendapatan penjualan kredit.. 

2. Sebesar persentase tertentu dari jumlah piutang usaha. 

Metode ini menekankan penilaian piutang usaha pada nilai 

bersihnya yang dapat direalisasi dan akan dilaporkan neraca. Cara 

ini fokus pada penentuan figur piutang usaha yang realistis dapat 

ditagih. 

Metode ini dibagi menjadi dua : 

a. Berdasarkan pada persentase tertentu dari jumlah saldo akhir 

piutang usaha 

Berdasarkan data historis, sebuah persentase tertentu dari 

jumlah piutang usaha ditentukan dan digunakan untuk menghitung 

besarnya estimasi. Besarnya estimasi akan menjadi saldo akhir akun 

cadangan piutang tak tertagih. 

b. Berdasarkan umur piutang  
Metode ini piutang usaha akan dikelompokkan berdasarkan masing-

masing karakteristik umurnya, yaitu berdasarkan atas tanggal jatuh 

temponya antara lain, belum jatuh tempo, telah jatuh tempo 1-30 

hari, telah jatuh tempo 31-60 hari, telah jatuh tempo 61-90 hari, 

telah jatuh tempo 91-180 hari, telah jatuh tempo 181-365 hari, dan 

telah jatuh tempo diatas 365 hari.  

Dengan metode umur piutang, estimasi secara terpisah atas 

persentase piutang tak tertagih yang berbeda akan diterapkan atas 

kelompok umur yang berbeda. 



2.2 Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil dari penelitian Ami Faradhillah (2007) yang berjudul 

“Analisa Prosedur Persetujuan Kredit dalam Memperkecil Resiko 

Kerugian Piutang Tak Tertagih Pada PT. Federal International 

Finance (FIF) Cabang Kisaran” menunjukkan  bahwa PT. Federal 

Internasional Finance (FIF) Cabang Kisaran di dalam menganalisis 

pemberian kredit kepada konsumen selain menggunakan analisis 5C, 

perusahaan juga menggunakan lima parameter kelayakan utama dalam 

menganalisis layak atau tidaknya konsumen untuk dibiayai kreditnya 

sesuai dengan prosedur persetujuan yang diberlakukan. Dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa benar prosedur persetujuan kredit 

dalam meminimalisasi resiko kerugian piutang tak tertagih apabila 

benar-benar dilakukan secara efektif dan mengikuti prinsip kehati-

hatian dan lima para meter kelayakan yang ditetapkan perusahaan.  

Hasil dari penelitian Indrajit Wicaksana (2011) dengan judul “ 

Analisis Pengaruh Pengendalian Piutang terhadap Efektivitas Arus Kas 

(Studi Kasus pada PT. Z) “menunjukkan bahwa berdasarkan analisis 

terhadap sistem manajemen piutang yang dilakukan, PT. Z telah 

melakukan proses manajemen, pengelolaan, dan pengendalian piutang 

berdasarkan SOP (Standard Operation Procedure) yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa 

hal yang tidak sesuai dengan SOP. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

besarnya jumlah piutang adalah persentase penjualan kredit, ketentuan 

penjualan, tipe pelanggan, dan usaha penagihan, PT. Z memiliki jumlah 

piutang yang cukup besar pada laporan neraca terutama dipengaruhi oleh 

besarnya persentase penjualan kredit dan usaha penagihan yang 

dilakukan. Berdasarkan analisis kinerja keuangan pada laporan keuangan 

perusahaan periode 2005-2009, menunjukkan bahwa perusahaan masih 

memiliki kinerja keuangan yang cukup baik. Hal ini ditandai oleh angka 

rasio keuangan yang bernilai positif. Pengendalian piutang yang 

dilakukan oleh PT. Z belum berjalan efektif terhadap perolehan kas 

perusahaan. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis cash conversion 

cycle yang negatif dan memiliki arti bahwa jumlah piutang yang 

dimiliki belum cukup untuk dikonversi menjadi kas akibat adanya 

faktor-faktor penghambat seperti penagihan dan tidak diterapkannya 

dengan baik analisa kredit (5C) kepada seluruh pelanggan. 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di PT. XZY yang berlokasi di Kota 

Tanjungpinang.Waktu penelitian adalah pada bulan Maret-Juli 2013. 

3.2 Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif 

dengan teknik studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan secara 

sistematis fakta, objek atau subjek dan karakteristik objek yang 

diteliti secara tepat. 

3.3  Jenis Data 

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data Primer merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari pihak yang mempunyai 



wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan 

data.Data sekunder adalah data yang sebelumnya telah tersedia 

seperti pedoman tertulis atau data yang didapat dari studi 

kepustakaan yang tidak langsung dari sumber utama (perusahaan). 

Data tersebut berupa laporan keuangan dan data lainnya yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis antara lain : 

1. Observasi 
Yaitu mengadakan wawancara langsung ke tempat objek yang diteliti 

untuk mendapatkan data yang bersangkutan. 

2. Wawancara  
Yaitu dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak 

perusahaan yang berwenang mengenai data  

3.5 Pengolahan dan Analisis Data 
Peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu menganaisis data 

dengan cara menentukan, mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisis 

serta menginterprestasi sehingga menghasilkan gambaran yang jelas 

mengenai pengendalian piutang terhadap resiko piutang tak tertagih. 

Kebijakan perusahaan (tidak tertulis) dalam melakukan 

pengendalian piutang yaitu dengan menetapkan piutang tak tertagih 

maksimal sebesar 7%.Apabila piutang tak tertagih <7%, maka 

pengendalian piutangnya dinilai baik.Tetapi, apabila piutang tak 

tertagih >7%, maka pengendalian piutangnya tidak baik dan perlu 

dilakukan langkah-langkah perbaikan selanjutnya. 

 

 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Sejarah Perusahaan 

PT. Bintan Colombia  didirikan di Tanjungpinang pada 01 Mei 2003 

yang didaftarkan dalam akte pendirian perseroan terbatas dengan 

akte notaris A. Nugroho, SH, Nomor 30 tanggal 18 Maret 2005 dengan 

pendiri Bapak Panahatan dan Bapak Wahono sebagai manajer 

perusahaan. 

PT. Bintan Colombia merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang penjualan barang elektronik dan perlengkapan rumah tangga 

secara tunai dan kredit yang berdomisili di Jalan Ir. Sutami No. 

46-48 Telp (0771) 318359, Tanjungpinang. 

Dalam mengoptimalkan layanan terhadap para nasabah maka PT. 

Bintan Colombia telah membuka kantor cabang/perwakilan di beberapa 

tempat di Pulau Bintan antara lain : 

1 Bintan Colombia, Jl. Gatot Subroto Km.5, Telp (0771) 319665, 

Tanjungpinang. 

2 Bintan Colombia, Jl. Permaisuri, Telp (0771) 81473, Tanjung Uban. 



3 Bintan Colombia, Jl. Sei Datuk, Telp (0771) 463437, Kijang. 

4 Bintan Courts, Jl. DI. Pandjaitan Km.9, Telp (0771) 441888, 

Tanjungpinang. 

5 Bintan Colombia, Jl. Gesek Km.21 (Simpang Gesek), Hp 0852 7871 

9925. 

4.2Proses Pengajuan Kredit 

PT. Bintan Colombia merupakan perusahaan yang menjual barang 

secara tunaimaupun kredit. Sebagian besar penjualannya dilakukan 

secara kredit, ini dapat dilihat dari jumlah nasabah yang melakukan 

pembelian kredit pada tahun 2011 sebanyak 20.436 orang dan 2.109 

orang nasabah yang melakukan pembelian secara tunai. Pada umumnya 

pelanggan lebih tertarik untuk membeli barang secara kredit. Oleh 

karena itu, PT. Bintan Colombia mempunyai  proses atau persyaratan 

dalam memberikan kredit kepada nasabahnya. Kebijakan ini dibuat 

untuk menghindari resiko yang dihadapi dalam penjualan kredit. 

Prosesnya sebagai berikut : 

1. Mengajukan kredit, ada 2pilihan syarat yang harus dipenuhi  
1) Syarat yang pertama ( jika belum menikah) 

a. Fotokopi KTP  
b. Fotokopi KK 
c. Rekening Listrik (jika rumah milik sendiri) 

2) Syarat yang kedua (jika sudah menikah) 
a. Fotokopi KTP Suami & KTP Istri 
b. Fotokopi KK 
c. Rekening Listrik (jika rumah sewa, maka nasabah harus 

memberikan BPKB motor asli sebagai jaminan) 

2. Nasabah memilih barang  
3. Mengisi Formulir Pengajuan Sewa Beli 
4. Menandatangani kontrak sewa beli  
5. Membayar pembayaran uang muka dan biaya administrasi ke bagian 

administrasi  

6. Barang diantar oleh supir ke rumah nasabah. 
4.3Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Investasi Piutang pada PT. 

Bintan Colombia 

Ada 4 faktor yang mempengaruhi jumlah investasi piutang pada PT. 

Bintan Colombia, antara lain, persentase penjualan kredit, ketentuan 

penjualan, tipe pelanggan, dan usaha penagihan. 

Penjelasannya sebagai berikut : 

1. Persentase Penjualan Kredit 
PT. Bintan Colombia merupakan perusahaan dagang yang menjual 

barang secara tunai dan kredit. Perusahaan selalu meningkatkan 

penjualannya terutama pada penjualan kredit. Untuk itu, perusahaan 

melakukan strategi untuk melakukan penjualannya.  

Penjualan dilakukan oleh bagian sales dan kolektor sebagai 

karyawan yang bertugas menagih piutang. Perusahaan memberikan 

insentif kepada kolektor dan mempermudah pengambilan kredit bagi 

nasabah lama. Sehingga penjualan kreditnya dapat meningkat. Semakin 

besar penjualan kredit maka semakin besar pula piutang yang akan 

diperoleh. Dalam melakukan penjualan kredit, perusahaan juga harus 



mempertimbangkan dampak /resiko akan terjadi. Untuk itu, PT Bintan 

Colombia memaksimalkan kolektor dalam penagihan piutang. 

Total nasabah yang membeli barang secara kredit pada tahun 2011 

yaitu 20.436 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 yaitu  

sebanyak 20.444 orang. Total nasabah yang membeli barang secara 

tunai lebih sedikit dibandingkan nasabah yang membeli secara 

kredit.Selain itu nasabah yang membeli barang secara kredit 

mengalami kenaikan pada bulan Agustus dan September, ini disebabkan 

karena menjelang lebaran. Sehingga masyarakat tertarik untuk membeli 

barang baru secara kredit. 

Perbandingan antara nasabah yang melakukan pembelian kredit 

dengan nasabah yang menunggak karena keterlambatan pembayaran sangat 

kecil. Total nasabah yang mengalami masalah pembayaran hanya 

sebanyak 1.428 orang  dari total nasabah yang melakukan pembelian 

kredit. 

Pada tahun 2012, dapat kita ketahui bahwa total nasabah yang 

mengalami masalah pembayaran hanya sebanyak 1.437 orang  dari total 

nasabah yang melakukan pembelian kredit. Data ini lebih banyak 

dibandingkan pada tahun 2011 yang berjumlah 1.428 orang nasabah yang 

mengalami masalah pembayaran. Ini dikarenakan penjualan kredit pada 

tahun 2012 lebih banyak daripada tahun 2011. 

Data nasabah yang mengalami masalah pembayaran terbesar terjadi 

pada bulan Agustus, ini disebabkan karena nasabah akan merayakan 

lebaran, sehingga banyak kebutuhan yang lebih penting.  

1. Ketentuan Penjualan  
Ketentuan penjualan mengidentifikasi kemungkinan diskon untuk 

pembayaran yang lebih awal, periode diskon, dan periode kredit 

total. PT. Bintan Colombia memiliki suatu ketentuan dalam penjualan 

kreditnya. Ketentuannya yaitu, pembayaran angsuran yang dilakukan 

sebelum atau ketika jatuh tempo, maka nasabah mendapatkan sebuah 

kupon langsung. 1 kupon bernilai Rp. 100.000. Misalnya, jika nasabah 

membayar angsuran piutangnya selama 10 bulan berturut-turut sesuai 

waktu jatuh temponya, atau sebelum jatuh tempo, maka nasabah dapat 

menukarkan kupon tadi dengan sebuah lemari yang harganya senilai Rp 

1.000.000. 

Penukaran kupon tergantung kepada nasabahnya, berdasarkan kupon 

yang diperoleh. Semakin banyak kupon yang diperoleh, semakin besar 

atau mahal pula hadiah yang diperoleh. 

Ketentuan penjualan dengan memberikan kupon langsung, mempunyai 

dampak yang sangat baik bagi PT. Bintan Colombia maupun nasabahnya. 

PT. Bintan Colombia akan memperoleh pembayaran piutang dengan 

lancar, dan nasabah akan terangsang untuk membayar hutangnya sesuai 

waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan.  

Selain kupon, nasabah yang telah membayar angsurannya tepat 

waktu, maka nasabah akan dipermudah dalam pembelian kredit 

berikutnya dengan angsuran yang lebih rendah dan biaya administrasi 

yang lebih murah, bahkan nasabah tersebut tidak perlu membayar 

biaya administrasi, tergantung persentase kelancaran pembayarannya. 

Misalnya nasabah yang baru dikenakan biaya administrasi Rp 50.000, 

sedangkan nasabah lama, hanya dikenakan biaya administrasi Rp 

30.000.  



2. Tipe Pelanggan  

Penentuan tipe pelanggan merupakan variable yang menentukan dalam 

melihat kualifikasi pelanggan dalam mendapatkan kredit. Dalam 

melakukan penjualan kredit, PT Bintan Colombia sangat memperhatikan 

5C (Capacity, Character, Capital, Collateral, Condition). Analisis 

kredit ini dapat memberikan gambaran bagi PT. Bintan Colombia dalam 

memberikan piutang kepada nasabahnya dan perusahaan lebih 

mengetahui hal-hal yang dimiliki nasabahnya dalam melakukan 

pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  

Berikut ini penjelasan mengenai 5C  

a. Character (Kepribadian) 
PT. Bintan Colombia menilai kepribadian nasabahnya berdasarkan 

survey kolektor ke lokasi. Kolektor bertugas mencari informasi dari 

tetangganya, apakah nasabah ini selalu lancar membayar hutangnya 

atau tidak. 

b. Capacity (Kapasitas) 
Terkadang nasabah ingin membeli barang secara kredit dengan 

jumlah yang sangat besar, sedangkan slip gaji yang dilampirkan 

nasabah tidak sesuai. Oleh karena itu, PT. Bintan Colombia 

memberikan solusi terbaik kepada nasabahnya agar mempertimbangkan 

barang mana yang paling dibutuhkan dan membayarnya tepat waktu. 

Jika nasabah telah melunasi pembayarannya, maka perusahaan akan 

mempermudah pembelian kredit berikutnya dengan angsuran yang lebih 

rendah dan biaya administrasi yang lebih murah. 

c. Capital (Modal) 
PT. Bintan Colombia telah menetapkan kebijakan kepada kolektor, 

piutang yang wajib ditagih kepada nasabah adalah sebesar 90% dari 

jumlah piutangnya Jika kolektor berhasil menagih utangnya lebih 

dari 90%, maka perusahaan memberikan insentif kepada kolektornya. 

Strategi ini dilakukan PT. Bintan Colombia untuk menjalankan dan 

memelihara kelangsungan usahanya.  

d. Collateral (Koleteral) 
PT. Bintan Colombia memberikan jaminan/ garansi pada setiap 

barang yang dijualnya. Untuk barang elektronik merk Sharp masa 

garansinya 3 tahun, sedangkan merk non Sharp garansinya 1 tahun.  

e. Condition (Kondisi) 
PT. Bintan Colombia juga memiliki kebijakan dalam menilai resiko 

kredit yaitu faktor kondisi. Berikut ini  contoh beberapa kasus 

nasabah : 

1) Nasabah yang membeli barangnya secara kredit kemudian PT. 

Bintan Colombia mendapatkan informasi bahwa perusahaan tempat 

nasabahnya bekerja akan tutup, maka kolektor  menemui nasabah 

tersebut untuk membicarakan masalah piutangnya dan membuat 

kesepakatan kedua belah pihak, apakah pembayarannya akan tetap 

dilanjutkan atau tidak.  

2) Masalah bencana alam seperti banjir atau yang lainnya. 

Kolektor melihat kondisi barangnya apakah rusak berat atau 

tidak, maka masalah angsuran akan dibicarakan sesuai 

kesepakatan. Kebijakan perusahaan yaitu perjanjian sewa beli 

menyatakan bahwa barang yang dibeli secara kredit masih milik 



PT Bintan Colombia, jika sudah lunas maka dinyatakan milik 

nasabah. 

3) Ketika nasabah yang membeli barang secara kredit meninggal 

dunia, maka masalah pembayaran angsuran akan dibicarakan 

kepada keluarganya. Apakah pihak keluarga ingin melanjutkan 

pembayaran dengan meminta memperpanjang waktu angsuran atau 

tidak, semua akan disesuaikan menurut kesepakatan kedua belah 

pihak. 

3. Usaha Penagihan 
PT Bintan Colombia mempunyai kebijakan mengenai penagihan. 

Penagihan yang dilakukan oleh PT Bintan Colombia sebenarnya telah 

sesuai prosedur. Prosedurnya yaitu penagihan melalui telpon sampai 

pemberian surat peringatan. Namun pada pelaksanaannya masih terjadi 

kendala dalam penagihan piutang. 

Faktor utama yang menjadi kendala yang dihadapi perusahaan dalam 

menagih piutang adalah faktor  kondisi nasabah sehingga lalai 

membayar hutangnya. Misalnya terjadi bencana alam, perekonomian 

yang sulit dan nasabah yang meninggal dunia. Sehingga perusahaan 

memberikan dispensasi dalam pembayaran angsuran.  Kebijakan ini 

mempunyai sisi baik dan buruknya  bagi perusahaan. Jika dilihat 

dari sisi baiknya, maka perusahaan akan mempunyai banyak nasabah 

karena perusahaan menerapkan kebijakan yang bersifat kekeluargaan, 

sedangkan sisi buruknya adalah lambatnya penerimaan piutang 

sehingga mempengaruhi cash flow perusahaan. 

4.4Pengendalian Piutang Pada PT Bintan Colombia 

Didalam melakukan penjualan kredit, banyak resiko yang dihadapi 

perusahaan. Oleh karena itu PT Bintan Colombia membuat strategi 

untuk mengendalikan piutangnya. Selain menjual barangnya secara 

kredit, PT Bintan Colombia juga menjual barangnya secara tunai. 

Penerimaan penjualan secara tunai ini akan menjadi kas perusahaan. 

Kas perusahaan dapat digunakan apabila ada keterlambatan dalam 

pembayaran piutang dagang. 

Kebijakan kredit yang  diterapkan oleh PT. Bintan Colombia 

adalah sebagai berikut : 

1. Masa kredit 
Jangka waktu yang diberikan oleh PT. Bintan Colombia kepada 

nasabahnya untuk melunasi pembeliannya adalah 30 hari sampai dengan 

60 hari atau 2 bulan. 

2. Potongan Harga 
Potongan harga diberikan oleh nasabah jika nasabah membayar 

angsurannya lebih cepat atau tepat waktu. Akan tetapi, PT Bintan 

Colombia tidak memberikan potongan, melainkan kupon yang bernilai 

Rp. 100.000 yang berlaku kelipatan dan dapat ditukarkan dengan 

barang senilai jumlah kupon.. Kupon yang dikumpulkan nasabah 

dapat ditukarkan dengan barang yang harganya senilai jumlah 

kupon, sehingga nasabah akan terangsang untuk membayar utangnya 

tepat waktu. Selain itu, kolektor yang dapat menagih piutang 

nasabah >90% dari jumlah piutang nasabahnya, maka kolektor akan 

mendapatkan bonus dari perusahaan. Semakin tinggi persentase 

penagihan piutangnya, maka semakin besar pula bonus yang 

diperoleh oleh kolektornya. 

3. Standar Kredit 



Standar kredit yang dimiliki oleh PT. Bintan Colombia yaitu 

faktor 5C  

(Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition). PT. Bintan 

Colombia menilai nasabah berdasarkan kepribadian nasabah, 

kemampuan nasabah dalam membayar hutangnya, modal, jaminan, dan 

kondisi nasabah. 

4. Kebijakan Penagihan 
Proses penagihan piutang pada PT Bintan Colombia adalah 

dimulai dengan penagihan melalui telepon Usaha ini dilakukan pada 

H+1, misalnya nasabah membeli barang secara kredit dan jatuh 

tempo pembayarannya pada tanggal 10, maka perusahaan akan 

menelepon nasabahnya pada tanggal 11.Selain menghubungi nasabah 

melalui telpon, PT Bintan Colombia juga akan melakukan denda 

kepada nasabahnya, jika nasabah terlambat membayar angsurannya. 

Denda yang dikenakan adalah 0,5% x angsuran x jml hari 

keterlambatan.  

Jika melalui telpon dan denda, nasabah masih tidak membayar 

angsurannya tepat waktu maka perusahaan akan memberikan SP (Surat 

Peringatan ) 

SP ini terdiri dari 2 buah yaitu : 

1. SP 1 = jumlah tagihan + denda  
2. SP 2 = penarikan barang 

Kolektor hanya mencatat berapa kali nasabah tersebut mendapatkan 

SP 1.Terkadang, ada nasabah baru yang mendapatkan SP 1 dan barang 

sudah ditarik, tergantung resiko dilapangan.Contoh, nasabah yang 

baru mendapatkan SP 1, tetapi kemungkinan kabur atau melarikan diri 

sebesar 90%, maka kolektor dapat melakukan penyitaan barang. 

Untuk SP 2, PT Bintan Colombia akan menemui nasabahnya secara 

langsung dan menanyakan penyebab nasabah tidak dapat membayar 

angsurannya. Keluhan nasabah akan ditanggapi oleh perusahaan dengan 

baik dan akan diberi kebijakan sesuai kesepakatan kedua belah 

pihak. Penarikan barang ini dilakukan apabila nasabah benar-benar 

tidak mampu membayar angsurannya. Barang yang sudah ditarik tidak 

dapat diangsur kembali, ini dapat dilakukan bila nasabah menebus 

atau membayar keseluruhan angsuran.PT. Bintan Colombia memberikan 

waktu 1 bulan kepada nasabahnya untuk menebus barang tersebut. 

Apabila dalam 1 bulan barang tidak dapat ditebus, maka barang akan 

dijual bekas oleh pihak PT. Bintan Colombia untuk menutupi hutang 

nasabahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.1 

Data Nasabah yang Mendapat SP 1 dan SP 2 

Tahun 2011 

    

Bulan SP 1 SP 2 

Total Pembayaran 

(Rp) 

Januari 1 Orang   

                        

500,000  

Februari 2 Orang   

                     

1,375,000  

Maret 1 Orang   

                        

425,000  

April 0   

                                  

-    

Mei 1 Orang   

                        

350,000  

Juni 4 Orang   

                     

2,250,000  

Juli 0   

                                  

-    

Agustus 5 Orang 2 Orang 

                     

2,725,000  

September 1 Orang   

                        

475,000  

Oktober 1 Orang   

                        

350,000  

November 0   

                                  

-    

Desember 2 Orang   

                     

1,025,000  

  18 Orang 2 Orang 

                     

9,475,000  

            Sumber : data nasabah PT. Bintan Colombia diolah 

 

Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 2011 

jumlah nasabah yang mendapatkan SP 1 hanya 18 orang dengan total 

pembayaran sebesar Rp 9.475.000,-. PT. Bintan Colombia memberikan 

SP 2 kepada 2 orang nasabah pada bulan Agustus. SP 2 ini diberikan 

karena nasabah tidak mengindahkan peringatan SP 1 dari pihak PT. 

Bintan Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.2 

Data Nasabah yang Mendapat SP 1 dan SP 2 

Tahun 2012 

    

Bulan SP 1 SP 2 

Total Pembayaran 

(Rp) 

Januari 1 Orang   

                       

350,000  

Februari 1 Orang   

                       

425,000  

Maret 2 Orang   

                    

1,350,000 

April 1 Orang   

                       

350,000               

Mei 2 Orang   

                       

900,000 

Juni 2 Orang   

                    

1,225,000  

Juli 5 Orang 3 Orang  

                    

2,850,000 

Agustus 1 Orang 

 

                       

325,000  

September 2 Orang   

                       

775,000  

Oktober 1 Orang   

                       

450,000  

November 1 Orang   

                       

300,000   

Desember 1 Orang   

                       

525,000  

  20 Orang 3 Orang 

                    

9,825,000  

Sumber : Data nasabah PT. Bintan Colombia diolah 

 Pada Tahun 2012, dapat kita ketahui bahwa nasabah yang mendapat SP 

1  adalah sebanyak 20 orang dan nasabah yang mendapat SP 2 sebanyak 3 

orang. Selain memberikan kebijakan kredit, PT. Bintan Colombia juga 

melakukan strategi untuk mengendalikan piutangnya terhadap resiko 

piutang tak tertagih, yaitu : 

1. Melakukan penjualan secara tunai. 

2. Memonitor piutang dagangnya. 

3. Menjalin hubungan baik dengan nasabah lama. 

4. Memberikan kupon hadiah langsung kepada nasabah yang membayar tepat 

waktu. 

4.5Pengukuran Piutang Tak Tertagih  

Pengukuran piutang tak tertagih pada PT. Bintan Colombia dalam 

metode penyisihan piutang tak tertagih dan penentuan taksiran 

kerugian piutang tak tertagih menggunakan cadangan kerugian piutang 

dan analisis umur piutang. 



4.5.1Metode Penyisihan Piutang (Metode Cadangan Kerugian Piutang) 

Secara teoritis, jika besarnya estimasi atas piutang tak 

tertagih adalah akurat, maka akun cadangan seharusnya selalu 

mendekati nol. Akan tetapi estimasi tidak pernah nol karena 

perusahaan akan terus melakukan penjualan kredit dan membuat 

estimasi yang baru.    

PT. Bintan Colombia pada akhir tahun 2011 memiliki saldo piutang 

dagang sebesar Rp.   1.899.426.000 dan diestimasi bahwa besarnya 

piutang tak tertagih berdasarkan pada masing-masing kelompok umurnya 

adalah : 

Tabel 4.3 

Umur Piutang PT Bintan Colombia 

Per 31 Desember 2011 

Kisaran Umur  Saldo 

Estimasi Piutang Tak 

Tertagih 

Piutang (Rp) Persentase Jumlah 

Belum jatuh tempo 1.788.165.000 2% 35.763.300 

Sudah jatuh tempo       

1-30 hari 30.951.000 5% 1.547.550 

31-60 hari 6.555.000 10% 

            

655.500  

61-90 hari 73.755.000 15% 11.063.250 

> 90 hari 0 20% 0 

TOTAL 1.899.426.000   49.029.600 

Sumber : Data Nasabah PT Bintan Colombia Diolah 

 

Metode penyisihan piutang tak tertagih pada PT. Bintan Colombia 

adalah menggunakan metode cadangan kerugian piutang dengan 

menggunakan estimasi dari jumlah piutang usaha. Besarnya estimasi 

akan menjadi saldo akhir akun cadangan piutang tak tertagih. Pada 

saat penyisihan piutang tak tertagih dengan menggunakan metode 

cadangan kerugian piutang tak tertagih adalah sebagai berikut : 

Beban kerugian piutang tak tertagih  Rp. 49.029.600 

Cadangan kerugian piutang    Rp. 49.029.600 

Pada 31 Oktober 2011, PT. Bintan Colombia menghapus piutang 

nasabah sebesar Rp 32.250.200 karena  nasabah tidak mampu membayar 

dengan alasan meninggal dunia sehingga keluarga tidak dapat 

membayar, pindah rumah dan karena pailit. Dan PT. Bintan Colombia 

membuat jurnal sebagai berikut: 

  Cadangan kerugian piutang  Rp.32.250.200 

   Piutang Usaha     Rp.32.250.200 

Pada 30 Desember 2011, ada sebagian nasabah yang membayar 

hutangnya dengan total Rp 12.257.400, maka jurnalnya : 

  Piutang Usaha    Rp. 12.257.400 

   Cadangan kerugian piutang    Rp. 12.257.400 



  Kas      Rp. 12.257.400 

   Piutang Usaha     Rp. 12.257.400 

Selain ada sebagian nasabah yang membayar hutangnya, PT. Bintan 

Colombia juga melakukan pengendalian piutang yaitu dengan cara 

menjual kembali barang yang ditarik karena resiko piutang tak 

tertagih. Hasil dari penjualannya adalah sebagai berikut : 

 Kas      Rp.  9.805.920 

  Pendapatan lain-lain     Rp. 9.805.920 

PT. Bintan Colombia pada akhir tahun 2012 memiliki saldo piutang 

dagang sebesar Rp. 1.917.364.000 dan diestimasi bahwa besarnya 

piutang tak tertagih berdasarkan pada masing-masing kelompok 

umurnya. 

     Pada saat penyisihan piutang tak tertagih dengan 

menggunakan metode cadangan kerugian piutang tak tertagih 

adalah sebagai berikut : 

Beban kerugian piutang tak tertagih  Rp 50.997.250 

Cadangan kerugian piutang       Rp. 50.997.250 

 

Tabel 4.4 

Umur Piutang PT Bintan Colombia 

Per 31 Desember 2012 

Kisaran Umur  Saldo 

Estimasi Piutang Tak 

Tertagih 

Piutang (Rp) Persentase Jumlah 

Belum jatuh tempo 1.792.555.000 2% 35.851.100 

Sudah jatuh tempo       

1-30 hari 34.677.000 5% 1.733.850 

31-60 hari 2.150.000 10% 

            

215.000  

61-90 hari 87.982.000 15% 13.197.300 

> 90 hari 0 20% 0 

TOTAL 1.917.364.000   50.997.250 

Sumber : Data Nasabah PT Bintan Colombia Diolah 

 

   Pada 31 Oktober 2012, PT. Bintan Colombia menghapus 

piutang nasabah sebesar Rp 35.598.350 karena  nasabah tidak 

mampu membayar dengan alasan meninggal dunia sehingga 

keluarga tidak dapat membayar, pindah rumah dan karena 

pailit. Dan PT. Bintan Colombia membuat jurnal sebagai 

berikut: 

Cadangan kerugian piutang       Rp.35.598.350 

 Piutang Usaha        Rp.35.598.350 

Pada Desember 2012, ada sebagian nasabah yang membayar 

hutangnya 

dengan total Rp 20.398.900, maka jurnalnya : 

   



 Piutang Usaha         Rp. 14.398.900 

  Cadangan kerugian piutang          Rp. 14.398.900 

 Kas                Rp. 14.398.900 

 Piutang Usaha        Rp. 14.398.900 

Selain ada sebagian nasabah yang membayar hutangnya, 

PT. Bintan Colombia juga melakukan pengendalian piutang 

yaitu dengan cara menjual kembali barang yang ditarik 

karena resiko piutang tak tertagih. Hasil dari 

penjualannya adalah sebagai berikut : 

 Kas     Rp.  5.420.000 

  Pendapatan lain-lain    Rp 5.420.000 

4.5.2Metode Taksiran Kerugian Piutang (Analisis Umur 

Piutang) 

  Pada PT. Bintan Colombia metode yang digunakan dalam 
menentukan besarnya taksiran piutang tak tertagih yaitu 

dengan menggunakan metode analisis umur piutang. Metode 

ini piutang usaha akan dikelompokkan berdasarkan masing-  

masing. 

     Berdasarkan tabel 4.9, pada tahun 2011 dapat kita 

lihat bahwa besarnya piutang tak tertagih dengan 

persentase piutang tak tertagih dengan perincian 

persentase piutang yang belum jatuh tempo sebesar 2% 

yaitu Rp. 35.763.300, 1-30 hari sebesar  5% yaitu Rp. 

1.547.550, 31-60 hari sebesar 10% yaitu Rp. 655.500, 61-

90 hari sebesar 15% yaitu Rp. 11.063.250. Sehingga  

perhitungan taksiran piutang tak tertagih pada PT. Bintan 

Colombia adalah Rp. 49.029.600. Ayat jurnalnya adalah 

sebagai berikut : 

Beban kerugian piutang tak tertagih Rp. 49.029.600 

Cadangan kerugian piutang   Rp. 49.029.600 

      Apabila piutang sudah tidak dapat ditagih maka 

jurnalnya : 

  Cadangan kerugian piutang      Rp. 32.772.200 

   Piutang Usaha    Rp. 32.772.200 

Sedangkan pada tahun 2012 berdasarkan tabel 4.10, 

dapat kita lihat bahwa besarnya piutang tak tertagih 

dengan persentase piutang tak tertagih dengan perincian 

persentase piutang yang belum jatuh tempo sebesar 2% 

yaitu Rp. 35.851.100, 1-30 hari sebesar  5% yaitu Rp. 

1.733.850, 31-60 hari sebesar 10% yaitu Rp. 215.000, 61-

90 hari sebesar 15% yaitu Rp. 13.197.300. Sehingga  

perhitungan taksiran piutang tak tertagih pada PT. Bintan 

Colombia adalah Rp. 50.997.250. Ayat jurnalnya adalah 

sebagai berikut : 

Beban kerugian piutang tak tertagih Rp. 50.997.250 

Cadangan kerugian piutang   Rp. 50.997.250 

     Apabila piutang sudah tidak dapat ditagih dan telah 

dihapus, jurnalnya : 

  Cadangan kerugian piutang     Rp. 35.598.350 

   Piutang Usaha    Rp. 35.598.350 



4.6 Analisa Hasil 

PT. Bintan Colombia merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang penjualan barang elektronik dan perlengkapan 

rumah tangga secara tunai dan kredit. Selama 10 tahun, 

PT. Bintan Colombia mampu mengembangkan usahanya  di 

daerah  Kepri terutama di Pulau Bintan. PT. Bintan 

Colombia telah membuka 5 buah kantor cabang yaitu PT. 

Bintan Colombia  di Jl. Gatot Subroto, Jl. D.I Pandjaitan 

Km. 9, Tanjung Uban, Simpang Gesek, dan Kijang. Namun 

karyawan yang dimiliki hanya berjumlah 30 orang, sehingga 

karyawan yang bekerja dituntut untuk professional di 

segala bidang. 

Berdasarkan data nasabah yang diperoleh dari PT. 

Bintan Colombia, jumlah nasabah yang melakukan pembelian 

kredit lebih banyak daripada jumlah nasabah yang 

melakukan pembelian secara tunai.  Jika dilihat dari 

Gambar 1, maka kita dapat mengetahui bahwa pada tahun 

2011 nasabah yang melakukan pembelian kredit sebanyak 

20.436 orang sedangkan nasabah yang melakukan pembelian 

tunai hanya berjumlah 2.109 orang.  

PT. Bintan Colombia telah membuat kebijakan kredit 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu masa kredit, 

potongan harga, standar kredit dan kebijakan penagihan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah investasi 

piutang pada PT. Bintan Colombia antara lain persentase 

penjualan kredit, ketentuan penjualan, tipe pelanggan, 

dan usaha penagihan. Dalam menilai resiko kredit, PT 

Bintan Colombia juga menerapkan 5C (Capacity, Character, 

Capital, Collateral, Condition).Analisis kredit ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran bagi PT. Bintan 

Colombia dalam memberikan piutang kepada nasabahnya dalam 

melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. 

Kebijakan PT. Bintan Colombia  dalam melakukan 

pengendalian piutang yaitu dengan mengestimasi piutang 

tak tertagih sebesar 7%. Apabila piutang tak tertagih 

<7%, maka pengendalian piutangnya baik.Tetapi, jika 

piutang tak tertagih >7%, maka pengendalian piutangnya 

tidak baik. Dari metode penyisihan piutang tak tertagih 

dan penentuan taksiran kerugian piutang tak tertagih 

dengan menggunakan cadangan kerugian piutang dan analisis 

umur piutang, maka dapat diketahui bahwa jumlah piutang 

tak tertagih pada tahun 2011 sebesar 2,58% dan pada tahun 

2012 sebesar 2,66% dari jumlah piutang. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa pengendalian piutang pada PT. Bintan 

Colombia telah berjalan dengan baik. 

BAB V 

KESIMPULAN 

1. PT. Bintan Colombia sangat memperhatikan kebijakan kredit 

yang diberikan kepada nasabahnya yaitu masa kredit, 



potongan harga, standar kredit, dan kebijakan penagihan. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah investasi piutang 

pada PT. Bintan Colombia antara lain persentase penjualan 

kredit, ketentuan penjualan, tipe pelanggan, dan usaha 

penagihan. 

3. Dalam menilai resiko kredit, PT. Bintan Colombia 

menerapkan 5C (Capacity, Character, Capital, Collateral, 

Condition) 

4. Pengendalian piutang pada PT. Bintan Colombia telah 

berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan jumlah 

piutang tak tertagih sebesar 2,58% pada tahun 2011 dan 

pada tahun 2012 2,66% dari jumlah piutangnya, atau <7%.  
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