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BAB II

TELAAH PUSTAKA

II.1 Piutang

II.1.1 Pengertian Piutang

Pada dewasa ini, dengan semakin tingginya tingkat persaingan antar

perusahaan, akan memaksa perusahaan untuk memberikan pelayanan yang

maksimal kepada para pelangganya. Pembayaran tunai yang ditawarkan oleh

suatu perusahaan akan menjadi suatu yang sangat mustahil, sebab pesaing akan

memberikan kemudahan prasayarat pembayaran. Oleh karena itu, penjualan

secara kredit menjadi suatu kebutuhan bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan

volume penjuaan. Dengan penjualan secara kredit, maka akan muncul piutang

dagang dan dengan munculnya piutang berarti perusahana harus menyisihkan

sejumlah dana yang akan diinvestasikan kedalam piutang tersebut. Piutang adalah

klaim uang, barang atau jasa kepada pelangan atau pihak-pihak lainya (Kieso,

Weygandt, Warfield(2002:386)).

Menurut Subramanyam dan Jhon J. Wild (2010:274) piutang merupakan

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

pemberian pinjaman uang. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari

aktivitas seperti sewa dan bunga. Menurut Sutrisno (2007:55) piutang adalah

tagihan perusahaan kepada pihak lain sebagai akibat penjualan secara kredit.

Menurut Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso dan Paul D. Kimmel

(2009:512) piutang didefinisikan sebagai jumlah yang dapat ditagih dalam bentuk
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tunai dari seseorang atau perusahaan lain. Dari beberapa definisi yang telah

diungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan piutang

adalah semua tuntutan atau tagihan kepada pihak lain dalam bentuk uang atau

barang yang timbul dari adanya penjualan secara kredit.

II.1.2 Klasifikasi Piutang

Piutang merupakan aktiva lancar yang diharapkan dapat dikonversi

menjadi kas dalam waktu satu tahun atau dalam satu periode akuntansi. Piutang

pada umumnya timbul dari hasil usaha pokok perusahaan. Namun selain itu,

piutang juga dapat ditimbulkan dari adanya usaha dari luar kegiatan pokok

perusahaan. Menurut Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso dan Paul D. Kimmel

(2009:512) klasifikasi piutang terbagi atas:

1. Piutang Usaha (account receivable)

Piutang usaha adalah jumlah pembelian secara kredit dari pelanggan.

Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini

biasanya akan tertagih dalam waktu 30 sampai 60 hari. secara umum, jenis

piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki oleh perusahaan.

2. Wesel Tagih (notes receivable)

Wesel tagih adalah surat utang formal yang diterbitkan sebagai bentuk

pengakuan utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90

hari atau lebih lama serta mewajibkan pihak yang berhutang untuk

membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena

transaksi penjualan biasa disebut dengan piutang dagang.
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3. Piutang Lain-lain (other receivable )

Piutang Lain-lain mencakup selain piutang dagang. Contoh piutang lain-

lain adalah piutang bunga, piutang karyawan, uang muka karyawan, dan

restitusi pajak penghasilan. Oleh sebab itu, piutang jenis ini akan

diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang terpisah pada neraca.

II.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Piutang

Piutang merupakan aktiva yang penting dalam perusahaan dan dapat

menjadi bagian yang besar dari likuiditas perusahaan. Besar kecilnya piutang

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bambang Riyanto dalam buku karangan Dewi

astuti (2004:176-177) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besar

kecilya investasi dalam piutang adalah:

1. Volume Penjualan Kredit

Makin besar proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan

memperesar jumlah investasi dalam piutang. Dengan makin besarnya

volume penjualan kredit dari setiap tahunnya berarti bahwa perusahaan itu

harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi dalam piutang. Makin

besarnya jumlah piutang berarti makin besarnya risiko, tetapi bersamaan

dengan itu juga memperbesar “profitabilitas”.

2. Syarat Pembayaran Penjulan Kredit

Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Apabila

perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat berarti bahwa

perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit dari pada

pertimbangan profitabilitas. Syarat yang ketat misalnya dalam bentuk batas
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waktu pembayaran yang pendek, pembebanan bunga yang berat pada

pembayaran piutang yang terlambat.

3. Ketentuan Tentang Pembatasan kredit

Dalam penjualan kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atau

plafond bagi kredit yang diberikan kepada para pelangan. Makin tinggi

plafond yang ditetapakan bagi masing-masing pelangan berarti makin besar

pula dana yang diinvestasikan dalam piutang. Demikian pula, ketentuan

mengenai siapa yang akan diberi kredit. Makin selektif para pelangan yang

dapat diberi kredit akan memperkecil jumlah investasi dalam piutang.

Dengan demikian, maka pembatasan kredit disini bersifat baik kuantitatif

maupun kualitatif.

4. Kebijakan Dalam Pengumpulan Piutang

Perusahaan dapat menjalankan kebijakan dalam pengumpulan piutang

secara aktif atau pasif. Perusahaan yang menjalankan kebijakan secara aktif

dalam pengumpulan piutang akan mempunyai pengeluaran uang yang lebih

besar untuk membiayai aktivitas pengumpulan piutang, tetapi dengan

mengunakan cara ini maka piutang yang ada akan lebih cepat tertagih.

Sebaliknya jika perusahaan mengunakan kebijakan secara pasif maka

pengumpulan piutang akan lebih lama, sehingga jumlah piutang perusahaan

akan lebih besar.

5. Kebiasaan Membayar dari Para Langganan

Kebiasaan para langganan untuk membayar dalam periode cash discount

akan mengakibatkan jumlah piutang lebih kecil. Sedangkan langganan
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membayar periode setelah cash discount akan mengakibatkan jumlah

piutang lebih besar karena jumlah dana yang tertanam dalam piutang lebih

lama untuk menjadi kas.

Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi besar kecilnya piutang adalah semakin besar volume penjualan

kredit dari keseluruhan penjualan semakin besar piutang yang timbul dan semakin

besar pula kebutuhan dana yang ditanamkan dalam piutang.

II.1.4 Analisa Kredit

Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi

dalam piutang yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Oleh karena

itu, sebelum perusahaan memutuskan untuk menyetujui permintaan atau

penambahan kredit oleh para pelanggan, perlu diadakan evaluasi kredit terlebih

dahulu. Menurut Bambang Riyanto dalam buku karangan Dewi Astuti (2004:175)

dalam melaksanakn penilaian kredit dapat memperhatikan 5C, yaitu:

1. Character (kepribadian), menunjukan kemungkinan atau probabilitas dari

pelanggan untuk secara jujur berusaha untuk memenuhi kewajiban-

kewajibanya.

2. Capacity (kemampuan), ialah pendapat subjektif mengenai kemampuan

dari pelanggan untuk memenuhi kewajiban-kewajibanya.

3. Capital (modal), yaitu menunjukan kepada kekuatan finansial calon

pelanggan terutama dengan melihat modal sendiri yang dimilikinya.
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4. Collateral (jaminan), dicerminkan oleh aktiva dari pelanggan yang

diikatkan, atau dijadikan jaminan bagi keamanan kredit yang diberikan

kepada pelanggan tersebut.

5. Condition (kondisi), menunjukan pengaruh langsung dari tren ekonomi

pada umumnya terhadap perusahaan yang bersangkutan atau perkembangan

khusus dalam suatu bidang ekonomi tertentu yang mungkin mempunyai

efek terhadap kemampuan pelanggan untuk memenuhii kewajibanya.

II.1.5 Biaya-biaya yang Timbul atas Piutang

Dengan dilaksankanya penjualan secara kredit yang kemudian

menimbulkan piutang maka perusahaan sebenarnya tidak terlepas dari

penanggungan resiko berupa biaya. Biaya-biaya yang timbul akibat dari adanya

piutang antara lain:

1. Biaya Penghapusan Piutang

Biaya penghapusan piutang/piutang ragu-ragu(bad debt) terhadap tidak

tertagihnya sejumlah tertentu dari piutang akan dimasukan sebagai biaya

bad debt atau piutang ragu-ragu yang nantinya akan diadakan penghapusan

piutang. Oleh karena itu perlu diperhitungkan pada setiap periode.

2. Biaya Pengumpulan Piutang

Dengan adanya piutang maka timbul kegiatan penagihan piutang yang akan

mengeluarkan biaya disebut sebagai biaya pengumpulan piutang.

3. Biaya Administrasi

Terhadap piutang diperlukan kegiatan administrasi yang akan

mengeluarkan biaya.
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4. Biaya Sumber Dana

Dengan terjadinya piutang maka diperlukan dana dari dalam maupun dari

luar perusahaan untuk menjaganya. Dana tersebut diperlukan untuk sumber

dana untuk cadangan maupun pengumpulan.

II.1.6 Piutang Tak Tertagih (Bad Debt)

Setelah piutang tercatat dalam catatan akuntansi, pertanyaan berikutnya

adalah bagaimana piutang tersebut dilaporkan dalam laporan keuangan? Piutang

akan dilaporkan sebagai bagian dari asset di neraca. Tetapi menentukan nilai yang

akan dilaporkan kadang kala menyulitkan, hal ini disebabkan sebagian dari

piutang tersebut tidak dapat ditagih.

Menurut Niswonger. Dkk (1999:326-332), terdapat dua metode yang

digunakan dalam akuntansi untuk piutang tak tertagih, yaitu:

1. Metode Penyisihan

Metode ini dilakukan dengan cara mengestimasi jumlah piutang

yang tidak tertagih pada akhir setiap periode. Hal ini akan memberikan

kesesuaian pembebanan dilaporan laba rugi dan memastikan penilaian

piutang berdasarkan nilai realisasi kas(bersih) di neraca. Nilai realisasi kas

(bersih) adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat diterima

secara tunai. Jumlah tersebut dapat diketahui melalui pengurangan akun

piutang tak tertagih dari nilai piutang.

1. Penghapusan Akun Penyisihan

Apabila piutang usaha dari pelanggan dapat dipastikan tak

tertagih sama sekali maka piutang tersebut dihapuskan dari akun
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penyisihan. Jumlah total akun penyisihan yang dihapus selama suatu

periode jarang sekali dapat sama dengan jumlah akun penyisihan pada

awal periode.

2. Mengestimasi Piutang tak Tertagih

Bagaimana jumlah piutang tak tertagih diestimasi? Estimasi

piutang tak tertagih pada ahir periode fiscal didasarkan pada

pengalaman bagian perusahaan dimasa lalu dan prediksi kegiatan

perusahaan dimasa depan. Jika perekonomian secara umum berkinerja

baik, jumlah beban piutang tak tertagih biasanya lebih rendah

dibandingkan jika perekonomian sedang mengalami resesi.

Untuk menentukan jumlah estimasi piutang tak tertagih dapat

ditetapkan atas dasar :

a. Estimasi berdasarkan Penjualan

Piutang terjadi karena akibat dari penjualan kredit maka

taksiran menggunakan jumlah penjualan selama periode

bersangkutan. Yaitu dengan membandingkan kerugian piutang

yang sebenarnya terjadi dengan total pejualan kemudian dilakukan

perubahan-perubahan atas kemungkinan yang akan datang,

biasanya dalam bentuk persentase.

b. Estimasi berdasarkan Analisis Piutang

Jumlah ini dihitung dengan cara mengalikan suatu

persentase tertentu dengan saldo piutang pada akhir periode.

Dengan demikian yang dijadikan dasar adalah jumlah piutang
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dagang yang dimiliki perusahaan pada akhir periode. Jadi kita bisa

mendasarkan estimasi piutang tak tertagih pada seberapa lama

piutang tersebut telah beredar. Dalam hal ini, kita dapat

mengunakan proses yang dinamakan penentuan umur piutang

usaha. Metode ini dikelompokan menjadi kelompok piutang yang

belum jatuh tempo, dan kelompok yang telah jatuh tempo.

Sedangkan kelompok yang telah jatuh tempo dikelompokkan atas

dasar lamanya jatuh tempo. Lamanya tunggakan, dihitung dari

tanggal jatuh tempo piutang sampai tanggal 31 Desember.

2. Metode Penghapusan Langsung

Dalam metode ini, jika piutang tersebut telah dipastikan tidak dapat

ditagih maka baru diangap sebagai piutang tak tertagih dan kerugian dapat

dibebankan ke beban piutang tak tertagih. Ketika metode ini digunakan,

maka akun beban piutang tak tertagih hanya akan menunjukan kerugian

sebenarnya dari piutang yang tidak tertagih. Piutang usaha akan dilaporkan

dalam nilai kotor. Walaupun metode ini relatif mudah, namun pengunaan

metode ini dapat mengurangi kegunan laporan laba rugi dan neraca.

Penggunaan metode penghapusan langsung, beban piutang tak

tertagih sering kali dicatat pada periode yang berbeda dengan pencatatan

pendapatan. Sehingga tidak ada kesesuaian pembebanan beban piutang tak

tertagih dengan pendapatan dilaporan laba rugi. Jika tidak dapat

menunjukan jumlah piutang yang seharusnya dapat ditagih pada akun

piutang usaha di neraca. Oleh karena itu, metode penghapusan langsung
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tidak dapat diterima untuk melaporkan piutang pada laporan keuangan,

kecuali nilai piutang tak tertagihnya sangat kecil.

II.1.7 Rasio-rasio dalam Piutang

Penjualan secara kredit akan mengakibatkan atau mempengaruhi kinerja

keuangan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, manajemen perlu

menilai kinerja dari sisi piutangnya. Alat ukur untuk menilai kinerja ini dapat

dilakukan dengan mengunakan rasio-rasio keuangan yang berhubungan dengan

piutang tersebut. Menurut Kasmir (2010:247), rasio-rasio keuangan yang

berhubungan dengan piutang antara lain:

a. Perputaran Piutang (Receivable Turnover)

Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Atau berapa

kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode.

Makin tinggi rasio menunjukan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam

piutang makin rendah dan tentunya kondisi ini baik bagi perusahaan.

Sebaliknya, jika rasio makin rendah, maka ada over investmen dalam

piutang. Rasio perputaran piutang memberikan pemahaman tentang kualitas

piutang dan kesuksesan penagihan piutang.

Perputaran yang dimiliki oleh suatu perusahaan mempunyai

hubungan yang erat dengan volume penjualan kredit. Posisi piutang dari

taksiran waktu pengumpulanya dapat dinilai dengan menghitung tingkat

perputaran piutang tersebut, yaitu dengan membagi total penjualan kredit

netto dengan rata-rata piutang.
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Rumus untuk mencari receivable trunover adalah sebagai berikut:

Receivable Trunover = Penjualan KreditRata − rata Piutang
Rata − rata Piutang = Piutang Awal + Piutang Akhir2

Sebagai catatan, apabila data mengenai penjualan kredit tidak

ditemukan, maka dapat digunakan angka penjualan total.

b. Hari Rata-rata Penagihan Piutang (Days of Receivable)

Bagi bank/perusahaan yang akan memberikan kredit perlu juga

menghitung hari rata-rata penagihan piutang (Days of Receivable). Hasil

perhitungan ini menunjukan jumlah hari piutang tersebut rata-rata tidak

dapat ditagih dan rasio ini juga sering disebut days sales uncollected.

Semakin besar Days of Receivable suatu perusahaan semakin besar pula

risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang, dan jika perusahaan tidak

membuat cadangan terhadap kemungkinan kerugian yang timbul karena

tidak tertagihnya piutang (allowance for bad debt) berarti perusahaan telah

memperhitungkan labanya terlalu besar.

Untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang (Days of

Receivable) dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Day of Receivable = Piutang rata − rata x 360Penjualan kredit
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II.1.8 Piutang dalam Perspektif Islam

Dalam al-quran dijelaskan tentang etika bertransaksi dalam bentuk utang

piutang atau transaksi yang dilakukan secara tidak tunai. Adapun hal tersebut

dijelaskan dalam surat al-baqarah ayat 282-283:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,

meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada

Allah tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya

jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau

dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan

dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki

(di antaramu) jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa

maka yang seorang mengingatkannya janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi
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keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang

itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya yang demikian

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu (tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika

mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya dan persaksikanlah

apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit

menyulitkan jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu

adalah suatu kefasikan pada dirimu dan bertakwalah kepada Allah, Allah

mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jika kamu dalam

perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak

memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang

dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai

sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya dan janganlah

kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang

menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya

dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Adapun kesimpulan dari ayat tersebut adalah:

1. Apabila melakukan utang piutang atau jual beli tidak tunai seharusnya kita

menuliskanya dan ditulis dengan benar.
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2. Sebaiknya orang yang berhutang tersebut mendiktekan apa yang akan

ditulis tersebut dengan jujur, tanpa menambah atau mengurangi dalam hal

sekecil apapun.

3. Apabila yang berhutang tersebut tidak dalam keadaan sehat, seperti lemah

akal atau lemah keadaanya, maka walinya dapat mendiktekannya.

4. Dalam utang piutang harus ada saksi yang terdiri dari dua saksi laki-laki.

Namun jika tidak ada dua saksi laki-laki maka dapat diganti oleh satu orang

laki-laki dan dua orang perempuan.

5. Apabila dalam bertransaksi jual beli itu dilakukan secara tunai, maka boleh

untuk tidak ditulis.

II.2 Profitabilitas

Menurut Dewi Astuti (2004:177), profitabilitas adalah kemampuan suatu

perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas merupakan salah satu

pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan

menunjukan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama

periode tertentu pada tingkat penjualan, aktiva dan modal saham tertentu.

Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung

pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya.

II.2.1 Rasio Profitabilitas

Profitabilitas sendiri, dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap profitabilitas suatu
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perusahaan, dapat digunakan rasio keuangan. Menurut J. Fred Weston & Thomas

E. Copeland (1995:237), rasio profitabilitas (profitability rations) mengukur

efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari

penjualan dan investasi. Sedangkan menurut I Made Sudana (2011:22-23),

profitability ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba

dengan mengunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva,

modal atau penjualan perusahaan. Terdapat beberapa cara untuk menggukur besar

kecilnya profitabilitas, yaitu:

1. Retrun on Assets (ROA)=
ROA menunjukan kemampuan perusahaan dengan mengunakan seluruh

aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar

ROA berarti semakin efisien pengunaan aktiva perusahaan atau dengan

kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih

besar.

2. Retrun on Equity (ROE)=
ROE menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah

pajak dengan mengunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan.

Semakin tingi rasio ini berarti semakin efisien pengunaan modal sendiri

yang dilakukan oleh pihak perusahaan.
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3. Profit Margin Ratio

Profit Margin Ratio merupakan kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan laba dengan mengunakan penjualan yang dicapai perusahaan.

Semakin tinggi rasio menunjukan bahwa perusahaan semakin efisien dalam

menjalankan operasinya. Profit Margin Ratio dibedakan menjadi:

a. Net Profit Margin=
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba

bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini

mencerminkan efisiensi seluruh bagian yaitu produksi, personalia,

pemasaran, dan keuangan yang ada dalam perusahaan.

b. Operating Profit Margin=
Rasio ini mengukur kemampuan untuk menghasilkan laba sebelum

bunga dan pajak dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Rasio ini

menunjukan efisiensi bagian produksi, personalia serta pemasaran

dalam menghasilkan laba.

c. Gross Profit Margin=
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba

kotor dengan penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini

mengambarkan efisiensi yang dicapai oleh bagian produksi.

4. Basic Earning Power=
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Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba

sebelum bunga dan pajak dengan mengunakan total aktiva yang dimiliki

perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif dan efisien

pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan

laba sebelum bunga dan pajak.

II.2.2 Profitabilitas Menurut Perpeksif Islam

Diantara tujuan dagang yang terpenting adalah meraih laba, yang

merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran

modal dan pengoperasionalnya dalam aksi-aksi dagang dan moneter. Laba ialah

pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai

tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekpedisi perdagangan.

Didalam islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana telah

dijelaskan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf. Hal ini terlihat ketika mereka telah

menetapkan dasar-dasar perhitungan laba serta pembagianya dikalangan mitra

usaha. Mereka juga menjelaskan kapan laba itu digunakan kepada modal pokok

untuk tujuan perhitungan zakat, bahkan mereka juga menetapkan kriteria-kriteria

yang jelas untuk menentukan kadar dan nisbah zakat itu, seperti yang terdapat

dalam khasanah islam, yaitu tentang metode-metode akuntansi perhitungan zakat.

Firman Allah dalam Al-quran surat An-nisaa’ ayat 29 yaitu:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh

dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah melarang manusia

menggambil keuntungan dengan jalan yang lain kecuali perniagaan tersebut

apabila ingin mengambil keuntungan hendaknya sesuai dengan apa yang

diajarkan oleh islam.

II.3 Hubungan Antara Piutang dengan Profitabilitas

Besarnya Profitabilitas dipengaruhi oleh tingkat perputaran aktiva yang

digunakan untuk operasi. Salah satu dari perputaran aktiva ini adalah perputaran

piutang. Perusahaan dapat meningkatkan penjualan dengan cara melakukan

penjualan kredit yang lebih memudahkan pelanggannya mendapatkan barang atau

jasa. Dengan meningkatnya penjualan, tentu akan meningkatkan laba perusahaan.

Walau bagaimanapun juga kebijakan secara kredit tidak dapat dipandang hanya

dari satu sisi yakni untuk tujuan peningkatan laba melalui peningkatan penjualan.

Menurut Bambang Riyanto yang dikutip oleh Dewi Astuti (2004:176)

menyimpulkan bahwa semakin besar jumlah piutang berarti semakin besar tingkat

profitabilitas-nya, namun bersamaan itu juga semakin besar resiko yang mungkin
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terjadi atas likuiitasnya. Dengan bertambahnya proporsi penjualan kredit dari

keseluruhan penjualan maka akan bertambah pula jumlah investasi dalam bentuk

piutang yang juga akan mempertinggi resiko tidak terbayarnya piutang dimasa

yang akan datang.

II.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh:

a. Rina Yuliani (2013) dengan judul “Pengaruh Perputaran Piutang terhadap

Profitabilitas pada perusahaan PT. Unilever Indonesia tbk. Tahun 2005-

2012”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif

eksplanatori dan bersifat replika yang terdiri dari dua variabel yaitu

perputaran piutang sebagai variabel independen dan ROA sebagai variabel

dependen. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan sumber data

yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data ini adalah

teknik dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah analisis regresi sederhana dan diuji dengan Uji-t. Hasil pengujian

menunjukkan bahwa tingkat perputaran piutang memiliki pengaruh

signifikan terhadap profitabilitas. Hasil ini dapat dilihat pada R Square

sebesar 0,795 yang berarti hubungan antara perputaran piutang dengan

profitabilitas mempunyai hubungan yang sangat kuat. Hasil penelitian ini

diperkuat dengan hasil pengujian hipotesis melalui Uji-t yang menunjukkan

signifikansi tingkat perputaran piutang sebesar 0,018 berada dibawah 0,05

yang berarti tingkat perputaran piutang berpengaruh signifikan terhadap

profitabilitas (ROA).
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b. Imam Sulthani (2012), dengan judul “Pengaruh Beban Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih Terhadap Laba Operasional Perusahaan pada PD. Putra

Madani Cikoneng Ciamis Periode 2005 – 2011” Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui (1) Beban penyisihan piutang tidak tertagih dan laba

operasional pada PD. Putra Madani, (2) Pengaruh beban penyisihan piutang

tidak tertagih terhadap laba operasional pada PD. Putra Madani. Metode

yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan

pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui

observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Alat analisis yang digunakan

adalah analisis regresi sederhana. Pengujian hipotesis dengan menggunakan

uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara beban

penyisihan piutang tidak tertagih terhadap laba operasional, yang mana

diketahui bahwa t hitung adalah sebesar 4,477. Dengan tingkat kesalahan

α= 0,05 dan n=7 diperoleh nilai t tabel sebesar 1,89.

c. Mitra Hersandy (2012) dengan judul “Pengaruh Hutang Jangka Pendek dan

Perputaran Piutang terhadap Profitabilitas pada PT. Inducement Tunggal

Prakasa Tbk.” menunjukan bahwa secara parsial pengunaan Hutang jangka

pendek berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada PT. indocement

tunggal prakasa Tbk. Hal ini di buktikan dengan thitung> ttabel yaitu 2,327 >

2,074. Sedangkan perputaran piutang secara parsial tidak berpengaruh

signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Indocement Tunggal Perkasa

Tbk. Hal ini terbukti dengan thitung< ttabel yaitu -1,073 < 2,074. Demikian

juga dengan hasil uji f atau secara simultan diperoleh hasil bahwa tidak



31

terdapat pengaruh yang signifikan antara Hutang jangka Pendek dan

Perputaran Piutang terhadap Profitabilitas pada PT. Indocement Tunggal

Perkasa, Tbk yang dibuktikan dengan fhitung< ftabel yaitu 2,872 < 3,47.

Sedangkan nilai dari Koefisien Determinasi ( ) sebesar 0,223 yang berarti

bahwa sebesar 22,3% variabel Profitabilitas dapat dijelaskan oleh Hutang

jangka Pendek dan Perputaran Piutang. Sedangkan sisanya sebesar 77,7%

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian.

d. Ahmad Widodo (2012) dengan judul “ Pengaruh Current Ratio, Inventory

Turnover, Receivable Trunover terhadap Pertumbuhan Profitabilitas pada

PT. Hero Supermarket Tbk”. Berdasarkan perhitungan secara Parsial yaitu

dengan mengunakan uji t, diketahui untuk Curren Ratio (X1) thitung (-

3,189) < ttabel (2,10092) hal ini menunjukan bahwa Curren Ratio tidak

berpengaruh terhadap pertumbuhan Return On Asset. Untuk Inventory

turnover (X2) thitung(5,051) > ttabel(2,10092), sehingga hal ini menunjukan

bahwa Inventory Turnover memberikan pengaruh yang signifikan yang

positif terhadap pertumbuhan Retun On Asset. Sedangkan Receivable

Trunover (X3) thitung(-0,018) < ttabel(2,10092), hal ini menunjukan bahwa

Receivable Trunover tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan Return On

Asset. Untuk hasil pengujin hipotesis secara simultan yaitu dengan uji F,

diperoleh fhitung(16,037) > ftabel(3,23887), yang berarti bahwa secara

simultan Curren Ratio, Inventory Trunover dan Receivable Trunover

bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan Return On Asset.

Sedangkan nilai dari Koefisien Determinasi ( ) sebesar 0,0750. Hal ini
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menunjukan bahwa curren ratio, inventory turnover dan receivable

trunover memberikan pengaruh sebesar 75% terhadap pertumbuhan Return

on Asset pada PT. Hero Supermarket Tbk.

II.5 Kerangka Variabel Penelitian

Untuk mengetahui hubungan antara variabel Independen (X) dengan

variabel Dependen (Y) yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibuat suatu

kerangka model penelitian yaitu:

Gambar II.1: Model Penelitian

Variabel Independen (X) Variabel Dependen (Y)

Account Receivable

ReceivableTurnover

Return on Asset

Day of Receivable

Allowance for Bad Debt
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Keterangan :

= Secara parsial

= Secara simultan

II.6 Hipotesis

Menurut Sugiono (2010:70), hipotesis merupakan jawaban sementara

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan

penelitian, belum jawaban yang empirik.

II.6.1 Pengaruh Account Receivable terhadap Profitabilitas (ROA)

Piutang terjadi karena karena penjualan barang dan jasa yang dilakukan

secara kredit yang umumnya dilakukan untuk memperbesar penjualan. Piutang

merupakan klaim terhadap pihak lain, semakin besar jumlah piutang maka

semakin besar tingkat profitabilitas.

H1 : Diduga Account Receivable memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

Profitabilitas (ROA).

II.6.2 Pengaruh Receivable Turnover terhadap Profitabilitas (ROA)

Perputaran piutang ini memberikan wawasan tentang kualitas piutang

perusahaan (piutang dagang) dan kesuksesan perusahaan dalam mengumpulkan
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piutang dagang tersebut. Rasio ini menunjukan berapa cepat penagihan piutang.

Semakin besar semakin baik karena penagihan piutang dilakukan dengan cepat.

H2 : Diduga Account Receivable memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

Profitabilitas (ROA).

II.6.3 Pengaruh Day of Receivable terhadap Profitabilitas (ROA)

Hari rata-rata penagihan piutang dihitung dengan cara membagi rasio

piutang rata-rata dan jumlah hari dalam setahun dengan total penjualan kredit,

hasilnya menunjukan jumlah hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih

yang umumnya antara 1,2 sampai 3 bulan. Semakin besar Days of Receivable

suatu perusahaan semakin besar pula risiko kemungkinan tidak tertagihnya

piutang.

H3 : Diduga Days of Receivable memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

Profitabilitas (ROA).

II.6.4 Pengaruh Allowance for Bad Debt terhadap Profitabilitas (ROA)

Dalam penjualan kredit resiko kerugian akibat piutang yang tidak dapat

diterima pembayarannya selalu ada. Penyisihan piutang tak tertagih ini diadakan

untuk mengantisipasi jika terjadi piutang tidak dapat tertagih. Semakin besar

piutang tak tertagih maka akan mempengaruhi laba perusahaan.

H4 : Diduga Allowance for Bad Debt memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

Profitabilitas (ROA).

II.6.5 Pengaruh Account Receivable, Receivable Turnover, Day of Receivable

dan Allowance for Bad Debt terhadap Profitabilitas (ROA)



35

Dalam rasio perputaran piutang, semakin tinggi rasionya menunjukan

bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah (bandingkan

dengan rasio tahun sebelumnya), sehingga ini merupakan keuntungan bagi

perusahaan dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan semakin baik. Sebaliknya

semakin rendah rasio ini maka perputaran piutang memberikan pemahaman

tentang kualitas piutang.

Rasio hari rata-rata penagihan piutang ini menunjukan rata-rata hari

piutang tersebut dapat tertagih. Semakin besar rasio hari rata-rata penagihan

piutang suatu perusahaan semakin besar pula risiko kemungkinan tidak

tertagihnya piutang.

Setelah piutang tercatat dalam catatan akuntansi pertanyaan berikutnya

adalah bagaimana piutang tersebut dilaporkan dalam laporan keuangan. Untuk

menentukan nilai yang akan dilaporkan kadang kala menyulitkan, hal ini

disebabkan sebagaian dari piutang tersebut tidak dapat ditagih. Piutang tak

tertagih diadakan untuk mengantisipasi jika ada kemungkina piutang tidak dapat

tertagih.

H5 : Diduga Account Receivable, Receivable Turnover, Day of Receivable  dan

Allowance for Bad Debt memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

Profitabilitas (ROA).


