
Cendekia Akuntansi Vol. 3 No. 3 September 2015 ISSN 2338 - 3593 

 
 

49 

 

ANALISIS UMUR PIUTANG UNTUK MEMINIMALISIR PIUTANG TAK 

TERTAGIH PADA PT BISMA KARANG PILANG SURABAYA 

 

Oleh :Manik Cahyarini 

 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis umur 

piutang usaha pada PT Bisma Karang Pilang Surabaya. Penelitian dilakukan pada 

perusahaan dagang yaitu PT Bisma Karang Pilang Surabaya yang terletak di daerah 

Surabaya di JL. Mastrip No.34, Warugunung KarangPilangSurabaya.                                                                                  

Metode pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan 

menggunkan metode analisis kulitatif. Disisni penulis melakukan secara langsung yaitu 

dengan teknik pengumpulan data, secara wawancara dan dokumentasi yang sesuai 

dengan kebutuhan penulis sebagai analisis data terhadap kebijakan pengendalian piutang 

perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan bahwa pada PT. Bisma Karang 

Pilang Surabaya belum melaksanakan pengendalian piutang secara baik. Hal ini dapat 

diketahui pada peningkatan saldo piutang perusahaan. Pada pola produksi yang dilakukan 

perusahaan tidak efektif. Perusahaan memproduksi konstan pada semua produk tanpa 

melakukan peramalan terlebih dahulu. Perusahaan dalam kebijakan kredit perusahaan 

tidak melakukan analisis terhadap umur piutang masing-masing debitur sehingga 

perusahaan tidak dapat mengetahui piutang yang sudah jatuh tempo dan piutang mana 

yang menunggak. Dan agar masalah dapat segera terselesaikan, perusahaan hendaknya 

melakukan perhitungan pada umur piutang masing-masing debitur, sehingga perusahaan 

dapat melukukan penagihan secara aktif terhadap masing-masing debitur tersebut 

 

Kata kunci :Umur  Piutang, Piutang Tak Teragih 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 Seiring dengan berkembangan 

dunia usaha dan perdagangan sekarang ini, 

maka semakin meningkat pula pola 

persaingan yang terjadi di dunia usaha dan 

perdagangan.Dalam kondisi persaingan 

seperti ini, maka perusahaan harus 

berusaha untuk meningkatkan minat 

pelanggan melalui peningkatkan 

produktivitas produk.Untuk dapat 

meningkatkan produktivitas produk secara 

optimal maka dibutuhkan perencanaan 

produksi yang baik, dalam arti efektif, 

ekonomis, dan efisien. 

 Dengan didasarkan perencanaan 

yang baik, perusahaan dapat merencanakan 

produk yang akan diproduksi. Sehingga 

kemungkinan kekurangan permintaan di 

pasar ataupun kelebihan produksi yang 

mengakibatkan penumpukan produk 

barang jadi di gudang dapat mempengaruhi 

penjulan untuk diminimalisasi. Kurangnya 

perencanaan dalam penjualan akan 

mengakibatkan bagian kas kurang 

maksimal. Sebaliknya, jika yang di 

produksi kurang dari jumlah yang di 

butuhkan oleh pasar akan mengakibatkan 

tidak terpenuhinya permintaan pasar. 

Perencanaan disusun dengan harapan 

perusahaan dapat memproduksi barang –

barang sesuai dengan permintaan pasar, 

baik jumlah, kualitas mutu, harga dan 

minat pelanggan. 

 Keberhasilan suatu perusahaan 

diukur dari berhasil tidaknya perusahaan 

dalam memasarkan produk guna 

mendapatkan keuntungan dan laba yang 
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optimal. Semakin besar keuntungan yang 

diperoleh perusahaan maka semakin besar 

pula kemampuan perusahaan dalam 

membiayai operasinya. 

Keuntungan perusahaan didapat dari 

hasil penjualan produk.Didalam melakukan 

fungsi penjualan perusahaan tidak hanya 

melakukan penjualan secara tunai tetapi 

juga penjualan secara kredit yang biasa 

dikenal dengan istilah pemberian piutang. 

Piutang merupakan klain yang muncul dari 

penjualan barang dagangan,penyerahan 

jasa, pemberian pinjaman dana, atau jenis 

transaksi lainnya yang membentuk suatu 

hubungan dimana satu pihak berhutang 

kepada pihak lainya (Henry,2000). 

 Piutang sangat erat kaitannya 

dengan pendapatan perusahaan karena 

merupakan salah satu unsur yang 

mempengaruhi laba bersih suatu 

perusahaan.Pemberian kebijakan kredit 

mempunyai dampak positif dan negatif 

terhadap perusahaan.Konsekuensi positif 

perusahaan dari pemberian piutang adalah 

dapat meningkatkan volume penjualan 

sehingga dapat meningkatkan laba 

perusahaan. Namun,konsekuensi negatif 

dari pemberian piutang tersebut adalah 

terdapatnya piutang yang tak tertagih yang 

dapat menimbulkan kerugian pada 

perusahaan. 

 Konsekuensi positif dari piutang 

tersebut terjadi jika piutang yang diberikan 

kepada debitur dapat berjalan secara 

optimal dan kebijaksanaan kredit tersebut 

berjalan dengan semestinya. Maka hal 

tersebut akan berdampak pada peningkatan 

laba perusahaan karena perputaran kas dan 

penjualan berjalan dengan optimal. 

 Sedangkan konsekuensi negatif dari 

pemberian piutang adalah resiko terjadinya 

piutang ragu-ragu dimana piutang tersebut 

dapat tertagih ataupun tidak oleh 

perusahaan sehingga menimbulkan 

kerugian pada perusahaan.Tidak 

tertagihnya piutang kepada debitur dapat 

disebabkan karena debitur tersebut telah 

bangkrut ataupun telah meninggal dunia 

dan tidak ada penanggungan jawab dari 

pihak perusahaan pada debitur tersebut. 

 Maka dengan permasalahan 

tersebut,harus dibuat suatu pengendalian 

pada piutang usaha  guna meminimalisasi 

resiko kerugian akibat piutang usaha. 

Pengendalian piutang usaha sangat penting 

dilakukan mengingat pengendalian tersebut 

adalah untuk membina hubungan baik 

dengan pelanggan juga untuk keberhasilan 

suatu perusahaan. 

 Pengendalian piutang merupakan 

suatu cara yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk mengantisipasi kemungkinan adanya 

piutang yang dibayar sehingga 

menimbulkan kerugian pada perusahaan. 

Sehingga dengan adanya pengendalian 

tersebut diharapkan dapat meminimalisasi 

kerugian akibat adanya piutang yang tak 

tertagih tersebut. 

 Untuk mengetahui batas jatuh 

tempo pelunasan piutang usaha, maka 

harus dibuat analisis umur piutang yang 

akan digunakan untuk menghitung umur 

batas penagihan sehingga di dalam 

perlunasan piutang dapat di ketahui mana 

yang sudah jatuh tempo dan mana yang 

masih menunggak. Sehingga perputaran 

perhitungan piutang dapat diketahui dan 

dianalisis. 

 Titik tolak penentuan umur piutang 

adalah bilamana suatu piutang tidak dapat 

ditagih setelah melewati tanggal jatuh 

tempo maka akan terjadi resiko piutang 

tidak dibayar. Makin lama umur piutang 

yang tidak tertagih makin besar resiko 

piutang tersebut tidak dibayar 

(Sutjipto,2003). 

 Pada  PT Bisma Karang Pilang 

Surabaya dalam kebijakan penjualannya 

tidak hanya menggunakan penjulaan secara 

tunai tetapi juga melakukan penjualan 

secara kredit kepada para debiturnya. Hal 

tersebut dikarenakan penjualan secara tunai 

kurang fleksibelpada perusahaan. Debitur 

akan lebih memiliki perusahaan yang 

menggunakan penjualan secara kredit 

daripada perusahaan yang menggunakan 

kebijakan secara tunai. Dilihat dari segi 
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penjualan PT Bisma Karang Pilang 

Surabayaselama ini tidak optimal karena 

pembayarannya menggunakan sistem 50% 

dari jumlah total penjualan produk 

perusahaan, dan sisanya akan dibayar 

waktu perlunasan. Dalam penjualannya PT 

Bisma Karang Pilang Surabaya 

memberikan jangka waktu kredit yaitu 

pembayaraan saat pelanggan memesan 

kembali barang dagangannya (order). 

 Dalam sistem penjualan perusahaan 

ini,menggunakan sistem 50:50 dimana 

barang yang sudah dikirim kepada debitur 

akan dibayar 50% dari jumlah total 

penjualan produk perusahaan, dan sisanya 

akan dibayar waktu perlunasan. Waktu 

perlunasan yang dimaksud di sini adalah 

waktu dimana debitur atau pelanggan 

melakukan permintaan kembali. 

 Akibatnya saldo piutang PT Bisma 

Karang Pilang Surabaya semakin 

meningkat dan mengakibatkan perusahaan 

ini tidak dapat meramalkan aktivitas 

penjualannya. Dan dalam perlunasannya 

pun tidak di perhatikan,pada perusahaan ini 

tidak menggunakan analisis umur piutang 

untuk perhitungan perlunasan piutangnya. 

Akibatnya saldo piutang usaha tersebut 

meningkat dan tidak diprediksi debitur 

mana yang telah jatuh tempo dan yang 

masih menunggak. 

 Pengendalian piutang pada 

perusahaan ini sangat minim, perusahaan 

tidak memberlakukan kebijakan pemilihan 

debitur, sehingga kebijakan yang 

ditetapkan antara debitur baru dan debitur 

yang sudah lama sama. Penetapan 

kebijakan tersebut sangat merugikan.Hal 

ini dapat menyebabkan antara perusahaan 

dengan debitur yang lama tidak terjalin 

hubungan baik.Karena tidak adanya 

kepercayaan kepada debitur lama yang 

dilihat dari sistem pembayaran tidak 

pernah mengalami kesulitan. 

 Dari gambaran  tersebut diatas, 

penulis mempunyai keyakinan bahwa PT 

Bisma Karang Pilang Surabaya  dapat 

mengendalikan piutang usahanya apabila 

perusahaan ini menerapkan perhitungan 

umur piutang juga memberikan kebijakan 

kredit mengingat pentingnya pengendalian 

piutang dilakukan agar permasalahan yang 

terdapat dalam perusahaan ini dapat 

teratasi dengan baik dengan cara 

meminimalisir Piutang Tak Tertagih. 

 Dari latar belakang tersebut diatas 

maka penulis mengambil judul “Analisis 

Umur Piutang Untuk Meminimalisasi 

Piutang Tak Tertagih Pada PT Bisma 

Karang Pilang Surabaya”; 

Batasan Masalah 

 Penelitian ini hanya akan 

membahas tentang permasalahan 

pengendalian piutang usaha dengan 

menggunakan analisis umur piutang 

sebagai cara untuk pengendalian piutang  

tak tertagih pada PT Bisma Karang Pilang 

Surabaya. Metode pengumpulan data yang 

diperoleh langsung dari sumber asli dengan 

melakukan wawancara langsung dengan 

sumber penelitian mengenai masalah 

pengendalian piutang tahun yang 

digunakan tiga tahun mulai2011 - 2013. 

Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah 

diatas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah Bagaimana 

melakukan analisis umur piutang untuk 

meminalisir piutang tak tertagih pada PT 

Bisma Karang Pilang Surabaya. 

Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan sebelumnya dan rumusan 

masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui analisis umur 

piutang untuk meminimalisir piutang tak 

tertagih pada PT Bisma Karang Pilang 

Surabaya. 

 

Manfaat Penelitian 

 Sebagai masukan bagi perusahaan 

untuk dapat digunakan dalam menganalisis 

umur piutang  untuk meminimalisir 

piutang tak tertagih yang terdapat di PT 

Bisma Karang Pilang Surabaya.Hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat membantu 

menambah wawasan dan pengetahuan 

yang lebih mendalam serta memberi 
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masukan bagi pihak internal maupun 

eksternal tentang piutang terlebih pada 

pengendalian piutang dan bahan referensi 

serta sebagai bahan masukan bagi 

penelitian lebih lanjut yang lebih baik. 

METODE PENELITIAN 

Ruang Lingkup Penelitian  

  Ruang lingkup dalam penelitian ini 

membahas tentang analisis umur piutang 

untuk meminimalisir Piutang Tak Tertagih  

tahun 2011-2013 dan laporan keuangan 

PT. Bima Karang Pilang Surabaya.  

Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di “PT. 

Bima Karang Pilang Surabaya” berlokasi 

di Jl. Mastrip No. 34, Warugunung Karang 

Pilang Surabaya. Adapun alasan penulis 

memilih obyek penelitian ini adalah 

manajemen yang bersifat terbuka dengan 

memberikan kemudahan untuk 

memperoleh data, serta perusahaan ini 

belum pernah menganalisis umur piutang 

sehingga peneliti memberikan analisis 

umur piutang untuk meminimalisir pada 

PT Bisma Karang Pilang Surabaya. 

Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis yang digunakan 

berupa analisis deskriptif kuantitatif yaitu 

metode penelitian yang bertujuan 

memberikan gambaran keadaan yang 

sebenarnya dari obyek yang diteliti 

berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan 

cara mengumpulkan, mengolah, dan 

menganalisis berbagi data menggunakan 

data angka-angka hasil pengukuran yang 

berhubungan sebagai bahan analisis. 

  Langkah yang digunakan dalam 

menganalisis umur piutang dalam suatu 

perusahaan adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Umur piutang 

b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih 

c. Menganalisis Umur Piutang untuk 

meminimalisir Piutang Tak Tertagih. 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  

Analisis Penjualan 

  Penjualan secara  kredit akan 

menguntungkan  perusahaan, karena  lebih 

menarik calon pembeli, 

sehinggavolumepenjualanmeningkatyangb

erarti, menaikkanpendapatanperusahaan. 

Dilainpihakpenjualan secara 

kreditseringkalimendatangkankerugian,yait

uapabilasidebiturtidakmauatautidakmampu 

melaksanakankewajibannya. 

Bilasuatubarangataujasadijual secara 

kredit,biasanya sebagiandaripiutang 

langganantidakdapatditagih.Halinisudahme

rupakangejalaumumdanresikoyang 

harusditanggungoleh perusahaan yang 

menjalankan kebijaksanaan penjualan 

kredit. 

  Betapapun teliti di dalam  

mengevaluasi kondisi pelanggan dalam 

pemberian kredit dan sangat 

efisiennyaprosedurpenagihanpiutang,namu

nkenyataannyamasihterdapatsejumlah 

pelangganyangtidak 

dapatmemenuhikewajibannya.Biayaoperasi

yangtimbuldaritaktertagihnya 

piutangtersebut disebutkerugian dari 

piutang taktertagih. 

  Pada akhir periode tidak ada taksiran  

kerugian piutang yang dibebankan,tetapi 

kerugianpiutangbaru diakuipadawaktu 

diketahuiadapiutangyangtidakdapatditagih.

Bila jelas-

jelasdiketahuiadanyapiutangyangtidakdapat

ditagih,makapiutangtersebutdihapuskandan

dibebankan padarekeningkerugian 

piutang.Penerimaan daripiutang yang 

sudah dihapus akan dikreditkan kerekening 

kerugianpiutangbilabuku-

bukubelumditutup.Tetapibila 

penerimaanpiutangyangsudahdihapusituterj

adi sesudah buku-buku ditutupmaka akan 

dikreditkanke rekening penerimaanpiutang 

yang sudah dihapus. 

  Dalam sistem penjualan, PT Bisma 

Karang Pilang Surabaya menerapkan 

sistem penjualan secara tunai dan sistem 

penjualan secara kredit. Sistem penjualan 

secara kredit dimaksudkan untuk 

meningkatkan omzet penjualan 

perusahaan. Dalam penjualan secara kredit, 

PT Bisma Karang Pilang Surabaya 

menetapkan prosedur penjualan dengan 

sistem pembagian 50:50 artinya konsumen 
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atau debitur dalam pembelian, diharuskan 

melakukan pembayaran dimuka sebesar 

50% dari total pembelian dan selebihnya 

akan dibayar pada saat konsumen meminta 

atau memesan kembali produk kepada 

perusahaan, misalnya jika konsumen 

memesan kembali produk kepada 

perusahaan dalam kurun waktu 10 hari, 

maka konsumen tersebut harus melunasi 

terlebih dahulu piutang yang belum 

terlunasi sebelum memesan kembali 

produk. 

  Sehingga dalam perhitungan 

pengembalian piutang usaha tersebut, PT 

Bisma Karang Pilang Surabaya tidak dapat 

memprediksi berapa kali putaran piutang 

dalam jangka setahun pada umumnya 

diharapkan dapat terjadi selama 12 kali 

putaran dan periode pengembalian piutang 

selama 30 hari. Penjualan secara kredit 

tersebut oleh perusahaan ditetapkan untuk 

semua pelanggan tanpa adanya perbedaan 

antara pelanggan lama dan pelanggan baru. 

Analisis kebijakan Kredit 

  PT Bisma Karang Pilang Surabaya 

mempunyai standar ataupun kebijakan 

mengenai penjualan secara kredit. Analisis 

Kebijakan kredit yang digunakan oleh PT 

Bisma Karang Pilang Surabaya tersebut 

antara lain adalah: 

1. Dalam pemberian kredit kepada 

pelanggan, PT Bisma memberikan 

penjualan secara kredit kepada semua 

pelanggan. Baik pelanggan yang bare 

maupun pelanggan yang lama. Tanpa 

adanya penetapan plafon kredit bagi 

pelanggan. 

2. Pemberian potongan harga untuk 

merangsang debitur dalam melunasi 

hutangnya. 

3. Menerapkan kebijakan kredit sebesar 

40% untuk penjualan kredit, sedangkan 

60% untuk penjualan tunai. 

4. Dalam proses penagihan, perusahaan 

melakukan penagihan secara aktif. 

Dengan mengirimkan faktur juga 

dengan menggunakan tenaga penagihan 

yang datang aktif tiap bulan untuk 

menagih debitur. 

5. Perusahaan tidak memberlakukan sanksi 

tetapi hanya menggunakan sistem 

penagihan secara aktif. Hal ini, 

dilakukan agar pelanggan tidak pindah 

ke perusahaan pesaing. 

Pembahasan 
  Seperti jenis aktiva lainnya, piutang 

dagang dapat merupakan kabar baik 

sekaligus kabar buruk bagi perusahaan. 

Kabar baik karena piutang mencerminkan 

klaim perusahaan terhadap uang 

pelanggan; kabar buruk terjadi apabila 

perusahaan gagal menagih uang tersebut. 

Dalam kasus dunia perbankan di Indonesia 

seperti yang dipaparkan di atas, kredit yang 

diberikan bank pada sektor properti 

merupakan piutang bank tersebut. Yang 

menjadi masalah adalah semakin 

banyaknya kredit yang diberikan bank pada 

bidang properti tersebut, padahal ada 

kekhawatiran bahwa bidang properti 

sebenarnya merupakan ajang spekulasi dari 

pihak investor. Apabila harga properti 

turun, maka investor akan mengalami 

kesulitan dalam membayar cicilannya, 

yang mengakibatkan banyaknya kredit 

macet atau dengan kata lain bank tidak 

dapat menagih piutang yang diberikan pada 

investor. Hal ini akan menyebabkan tingkat 

keuntungan bank menurun dan bahkan bisa 

menjadi bangkrut. 

  Selektivitas dalam memilih nasabah 

dengan demikian benar-benar merupa- kan 

suatu hal yang penting bagi bank. Hal ini 

juga berlaku bagi perusahaan dagang. 

Perusahaan dagang biasanya memiliki 

suatu departemen kredit yang bertugas 

untuk menentukan langganan mana yang 

dapat membeli barang perusahaan secara 

kredit, dan langganan mana yang harus 

membayar secara tunai.  

  Piutang dagang muncul bila 

seseorang melakukan penjualan barang 

atau jasa secara kredit kepada pihak kedua. 

Piutang dagang merupakan klaim dari 

penjual kepada pembeli sebesar jumlah 

transaksi yang terjadi. Setiap transaksi 

kredit pada dasarnya melibatkan dua pihak. 

Pihak pertama adalah pihak kreditur yang 
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menjual barang dan jasa. Penjual kedua 

adalah pihak debitur yang melakukan 

pembelian, sehingga menimbulkan hutang 

bagi si pembeli tersebut. 

  Darihasil analisis kondisi 

permasalahan perusahaan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa inti dari permasalahan 

perusahaan adalah perusahaan tidak dapat 

melakukan kebijakan penjualan secara 

kredit dengan baik. Sehingga akibat dari 

ketidakefektifan tersebut, terjadi kenaikan 

pada saldo piutang. Untuk mengatasi 

masalah tersebut, perusahaan harus 

melakukan evaluasi kredit tentang berapa 

jumlah piutang yang sudah menunggak dan 

yang belum menunggak dengan 

menggunakan analisa umur piutang. 

  Analisa umur piutang dapat 

dilakukan dengan cara mengklasifikasi 

piutang menurut lamanya waktu tunggakan 

dengan ditetapkannya persentasi kerugian 

piutangnya. Untuk menghitung taksiran 

kerugian piutang, perusahaan 

mengelompokkan piutang berdasarkan 

waktu menunggak, dengan pembebanan 

sebagai berikut : sumber ( 

Firdaus,2005:37) 

1. Belum jatuh tempo dibebankan sebesar 

2 %. 

2. Jatuh tempo 1-30 hari dibebankan 

sebesar 5 %. 

3. Jatuh tempo 31-60 hari dibebankan 

sebesar 7 %. 

4. Jatuh tempo 61-90 hari dibebankan 

sebesar 10 %. 

5. Jatuh tempo 91-180 hari dibebankan 

sebesar 13 %. 

6. Jatuh tempo 181-360 hari dibebankan 

sebesar 17 %. 

7. Jatuh tempo > 360 hari sebesar 20 %. 

 

Berikut tabel taksiran kerugian piutang per 

31 Desember 2012: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Taksiran Kerugian Piutang Berdasarkan Umur Piutang 

Per 31 Desember 2013 

 

Umur Piutang 
Jumlah Piutang Kerugian 

Piutang 

Taksiran Kerugian 

Piutang 

Belum Jatuh Tempo Rp 31.410.000 2% Rp 628.200 

Jatuh Tempo 1-30 hari Rp 51.250.000 5% Rp 2.562.500 

Jatuh Tempo 31-60 hari Rp 19.975.000 7% Rp 1.398.250 

Jatuh Tempo 61-90 hari Rp 23.725.000 10% Rp 2.372.500 

Jatuh tempo 91-180 hari Rp 19.550.000 13% Rp 2.541.500 
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Jatuh Tempo 181-365 hari Rp 22.925.000 17% Rp 3.897.250 

jatuh Tempo > 365 hari Rp  53.550.000 20% Rp 10.710.000 

Jumlah Rp 222.385.000  Rp 24.110.200 

Sumber data: PT Bisma Karang Pilang Surabaya (diolah) 

   

Berdasarkan tabel di atas bahwa 

taksiran kerugian piutang yang tidak dapat 

ditagih pada tahun 2013 adalah sebesar 

Rp.24.110.200 dan saldo piutang sebesar 

Rp. 222.385.000. hal itu disebabkan karena 

perusahaan tidak mampu memprediksi 

perputaran piutang perperiode 

pengumpulan piutang yang berdampak 

pada besarnya saldo piutang dan taksiran 

kerugian piutang yang semakin besar. 

Menganalisis Umur Piutang Untuk 

Meminimalisir Piutang Tak Tertagih 

  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. Dari daftar 

analisis umur piutang dapat dilakukan 

perhitungan taksiran kerugian piutang dari 

taksiran kerugian piutang yang tidak dapat 

di tagih pada tahun 2013 adalah sebesar 

Rp.24.110.200,00 dan saldo piutang 

sebesar Rp.222.385.000,00 hal itu 

disebabkan perusahaan tidak mampu 

memprediksi perputaran piutang 

perperiode pengumpulan piutang yang 

berdampak pada besarnya saldo dan 

taksiran piutang yang semakin besar. Jadi 

untuk meminimalisir piutang tak tertagih 

dilakukan analisis umur piutang, sehingga 

adanya analisis umur piutang perusahaan 

dapat meminimalisir piutang tak tertagih. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan penulis sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan di “PT. Bima 

Karang Pilang Surabaya” berlokasi di 

Jl. Mastrip No. 34, Warugunung 

Karang Pilang Surabaya. Adapun 

alasan penulis memilih obyek 

penelitian ini adalah manajemen yang 

bersifat terbuka dengan memberikan 

kemudahan untuk memperoleh data, 

serta perusahaan ini belum pernah 

menganalisis umur piutang sehingga 

peneliti memberikan analisis umur 

piutang dapat meminimalisir  kerugian 

akibat piutang tak tertagih pada PT 

Bisma Karang Pilang Surabaya. 

2. Kebijakan penjualan kredit yang 

selama ini dilakukan oleh perusahaan 

masih belum baik. Hal ini terlihat dari 

penetapan sistem penjualan kredit 

yang tidak menetapkan batas waktu 

jatuh tempo pengembalian piutang 

yang baik. Dan selama ini perusahaan 

tidak melakukan seleksi terhadap 

calon debiturnya. Perusahaan menilai 

bahwa semua debitur baik yang baru 

ataupun yang lama sudah baik tidak 

ditetapkannya plafon kredit. 

Sedangkan dalam proses produksi, 

perusahaan memproduksi produk 

secara massal. Barang yang laku 

maupun yang tidak laku dipasaran 

diproduksi dengan kuantitas yang 

sama. Barang yang kurang laku 

tersebut menyebabkan perusahaan 

mengambil kebijakan untuk menjual 

secara kredit kepada pelanggan yang 

menyebabkan kenaikan pada saldo 

penjualan kredit dan meningkatnya 

prosentase saldo pada piutang 

perusahaan. Sedangkan Dalam proses 

penagihan, perusahaan menerapkan 

penagihan secara aktif. Perusahaan 

tidak menerapkan sanksi kepada para 

debitur, hal ini dilakukan untuk 

menghindari pelanggan lari pada 

perusahaan pesaing. 

3. Dengan menggunakan analisis umur 

piutang perusahaan bisa melakukan 

evaluasi kredit berapa jumlah piutang 

yang sudah menunggak dan yang 

belum menunggak. Dari daftar analisis 
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umur piutang dapat melakukan 

perhitungan taksiran kerugian piutang 

dari taksiran kerugian piutang yang 

tidak dapat ditagih pada tahun 2013 

adalah sebesar Rp.24.110.200,00 dan 

saldo piutang sebesar 

Rp.222.385.000,00, saldo piutang dan 

taksiran piutang semakin besar. 

Sehingga adanya analisis umur piutang 

dapat meminimalisir kerugian akibat 

piutang tak tertagih. 

Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis 

berikan berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan perlu melakukan 

penyeleksian terhadap calon 

pelanggan, dengan maksud untuk 

memilih pelanggan yang memiliki 

kualitas yang baik, dan perlu 

menetapkan plafon kredit bagi 

pelanggan lama dan pelanggan yang 

baru agar dapat ditentukan jumlah 

kredit yang harus diberikan sesuai 

dengan tingkat resiko masing-masing 

pelanggan. Perusahaan hendaknya 

menerapkan sanksi atau tindakan tegas 

kepada pelanggan yang menunggak 

pembayarannya, sehingga saldo 

piutang perusahaan tidak meningkat. 

2. Untuk mengetahui debitur mana yang 

menunggak dan yang belum 

menunggak, perusahaan dapat 

menggunakan analisis terhadap umur 

piutang untuk menganalisis piutang 

mana yang sudah jatuh tempo untuk 

dapat diambil kebijaksanaan menerima 

atau menolak pemberian tambahan 

kredit bagi pelanggan. 

3. Dalam proses produksi, hendaknya 

sebelum melakukan produksi 

perusahaan melakukan perencanaan 

sehingga over product dapat 

diminimalisasi. Untuk dapat 

mengurangi resiko over product 

tersebut, maka penulis menyarankan 

pada perusahaan untuk mengurangi 

kuantitas produk yang kurang laku 

tersebut. Dan mengalihkan produksi 

yang laku dan tidak laku ke produk 

yang laku di pasaran. 

4. Perusahaan 

terusmelakukananalisaberdasarkanumu

rpiutangterutamadalammenentukanper

sentase piutangyangtidak tertagihagar  

bisa  mengetahui kondisi piutang 

terutamajumlahkerugianyangmungkin 

ditimbulkan oleh piutang tersebut 

ataubiasa disebutcadangan kerugian 

piutang 
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