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ABSTRAK 

 
Keputusan pendanaan merupakan suatu tindakan 

dimana perusahaan memanfaatkan hutang sebagai 
sumber dana untuk mencapai laba dan nilai perusahaan 
yang optimum. Dalam hal ini, hutang jangka pendek dan 
jangka panjang merupakan salah satu sumber dana yang 
terpenting dalam setiap jenis usaha. Perusahaan 
memilih menggunakan hutang sebagai sumber dana 
karena pada umumnya bunga yang dibayarkan oleh 
perusahaan dapat digunakan untuk mengurangi pajak 
penghasilan, sehingga pajak penghasilan yang harus 
dibayarkan oleh perusahaan lebih kecil. Selain itu, 
hutang jangka panjang yang digunakan perusahaan 
dapat dijadikan modal bagi perusahaan untuk 
melakukan ekspansi. Tetapi hal terpenting yang perlu 
diingat oleh setiap perusahaan adalah bahwa 
penggunaan hutang jangka pendek dan jangka panjang 
akan menimbulkan kewajiban finansial.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh 
pemahaman mendalam mengenai apakah hutang jangka 
panjang dapat mempengaruhi kemampulabaan.  

Hasil penelitian didasarkan pada pengujian asumsi 
klasik menunjukan bahwa hutang jangka panjang 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
kemampulabaan. Hal ini terlihat dari salah satu 
pengujian, yaitu uji f, yaitu nilai p-value dari f atau 
tingkat signifikasi adalah 0.000 ≤ α = 5%,. 

Uji statistik terhadap pengaruh variabel hutang 
jangka panjang terhadap ROA, berpengaruh secara 
signifikan. hutang jangka panjang memiliki pengaruh 
negatif terhadap ROA. 
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PENDAHULUAN 

Pada masa sekarang ini dengan semakin ketatnya 
persaingan antar dunia usaha, maka untuk 
meningkatkan volume penjualan, perusahaan melakukan 
penjualan secara kredit.  Hal ini dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa melalui penjualan secara kredit 
maka pembeli akan memperoleh keringanan di dalam 
melakukan pembayaran, sehingga akan lebih menarik 
para pelanggan. 

Penjualan kredit selain mendatangkan keuntungan 
juga bisa mendatangkan kerugian bagi perusahaan.  
Penjualan kredit akan menguntungkan bagi perusahaan 
karena lebih menarik bagi calon pembeli sehingga 

volume penjualan meningkat yang berarti kenaikan 
pendapatan bagi perusahaan.  Di lain pihak penjualan 
kredit seringkali mendatangkan kerugian bagi 
perusahaan, apabila debitur tidak mampu melaksanakan 
kewajibannya.  Kerugian ini dalam akuntansi dikenal 
dengan berbagai nama seperti kerugian piutang, biaya 
piutang tak tertagih, biaya piutang ragu-ragu.  
Perusahaan berupaya membatasi nilai piutang tak 
tertagih dengan menerapkan berbagai perangkat 
pengendalian.  Pengendalian yang paling penting disini 
berhubungan dengan pengesahan kredit.  Pengendalian 
ini biasanya melibatkan penyelidikan atas kredibilitas 
pelanggan, dengan menggunakan referensi dan 
pemeriksaan atas latar belakang.  Setelah piutang jatuh 
tempo, perusahaan akan menggunakan prosedur-
prosedur untuk memaksimumkan penagihan piutang 
tersebut.  Jika setelah upaya berulang-ulang ternyata 
gagal, perusahaan mungkin perlu memindahkan tugas 
penagihan ke agen penagihan, hal ini dilakukan untuk 
mengurangi resiko kerugian piutang yang besar. 

Biasanya perusahaan yang kegiatan utamanya 
penjualan secara kredit menetapkan berapa besarnya 
penyisihan piutang tak tertagih pada setiap periode 
akuntansi.  Perusahaan perlu melakukan penyisihan 
piutang tak tertagih untuk mengetahui atau 
memprediksi adanya masalah pembayaran yang macet, 
piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih.  Untuk 
menentukan besarnya piutang tak tertagih, terdapat 
dua cara, yaitu (1) persentase piutang tak tertagih dari 
penjualan (2) persentase piutang tak tertagih dari saldo 
piutang dagang.  Pencatatan piutang dan pengontrolan 
terhadap piutang harus dapat berjalan dengan baik 
karena akan menunjang efektifitas kegiatan penagihan 
catatan yang sangat penting yang harus diinformasikan 
kepada pihak-pihak yang terkait sehingga diharapkan 
tidak adanya pos-pos piutang yang belum tertagih. 

Suatu pencatatan piutang yang baik dan 
menunjukan status dari tiap-tiap piutang pelanggan 
akan sangat membantu bagian kredit untuk dapat 
mengikuti bagaimana pelunasan dilakukan oleh 
pelanggan sehingga apabila pembayaran belum diterima 
pada waktu yang telah ditentukan, maka tindak lanjut 
piutang dapat dilakukan oleh bagian kredit.  Laporan 
catatan piutang yang baik diharapkan juga dapat 
menunjukan jumlah saldo piutang kepada tiap-tiap 
pelanggan sehingga langganan akan cukup mudah untuk 
melakukan pembayaran.  Selain itu pencatatan laporan 
piutang yang dapat disusun secara rapi diharapkan dapat 
mengetahui sejarah kredit tiap-tiap pelanggan serta 
keterangan-keterangan lain yang diperlukan.  
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Perputaran dan penyusunan laporan piutang 
perusahaan memerlukan penanganan khusus karena 
piutang merupakan suatu elemen modal kerja yang 
selalu berputar secara terus menerus dan 
mempengaruhi suatu neraca, sehingga dapat diketahui 
bahwa apakah perusahaan tersebut cukup liquid atau 
tidak. 

Jumlah piutang dagang yang akan dilaporkan pada 
laporan keuangan adalah sebesar nilai bersih yang dapat 
direalisasi, yaitu nilai piutang dagang dikurangi dengan 
penyisihan piutang tak tertagih.  Setiap piutang yang 
material jumlahnya harus dicatat dan dilaporkan secara 
terpisah di dalam neraca.  Piutang dagang yang 
diharapkan dapat ditagih atau diterima pembayarannya 
dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal neraca 
atau dalam siklus operasi perusahaan harus disajikan  di 
dalam neraca sebagai aktiva lancar. 

Identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana pencatatan piutang dagang di PT. Fajar 

Harapan  ? 
2. Bagaimana penentuan penyisihan piutang tak 

tertagih pada PT Fajar Harapan?  
3. Bagaimana pengelolaan piutang dagang dan 

penyajiannya di Laporan Keuangan PT. Fajar 
Harapan ? 

 
 
 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Fajar Harapan 
yang berlokasi di Komp. V’ Point Jl. Pajajaran No. 1 ZF 
Bogor. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Maret 
sampai dengan April 2009. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan metode deskriptif analitik dengan studi 
komparatif serta metode penelitian secara tindakan. 
Indikator dari Variabel Pengelolaan Piutang terdiri dari 
Pengakuan Piutang, Penerimaan Piutang, Penentuan 
Piutang Tak Tertagih dan Penghapusan Piutang. 
Sedangkan variabel Laporan Keuangan memiliki 
indikator Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan 
Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas 
Laporan Keuangan.  

Data-data tersebut merupakan data Primer yang 
diperoleh langsung dari sumbernya dan sebagian lagi 
merupakan data Sekunder. Kedua data dikumpulkan 
dengan cara Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan.  
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif yaitu mengumpulkan data 
secara teoritis untuk menilai suatu implementasi yang 
nyata sebagai praktek yang sesungguhnya. 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Sistem Penjualan pada PT. Fajar Harapan  

Pada dasarnya di PT. Fajar Harapan melakukan dua 
cara penjualan, yaitu penjualan secara tunai dan 
penjualan secara kredit, lebih khusus melakukan 
penjualan kredit, namun ada juga beberapa pembeli 
yang melakukan pembayaran tunai jika jumlah 
pembeliannya sedikit atau nilainya relatif rendah.  
Berikut ini penjelasan lebih lengkap dari kedua cara 
penjualan di atas : 

1. Penjualan Tunai, yaitu cara pengiriman barang 
sesuai dengan pesanan yang diterima dari pembeli 
dan setelah pesanan diterima maka pembeli 
tersebut langsung melunasi pembayarannya.  
Penjualan dengan cara ini tergantung dari 
pembelinya itu sendiri, kebanyakan apabila 
harganya relatif kecil maka pembelinya membayar 
secara tunai.  

2. Penjualan Kredit, yaitu penjualan dengan cara 
membayar barang yang dipesan pembeli dalam 
jangka waktu tertentu, berkisar satu bulan atau 
dalam arti lain yaitu penjualan yang tidak segera 
menghasilkan penerimaan kas bagi perusahaan 
melainkan menimbulkan piutang dan barulah di 
kemudian pada hari jatuh temponya terjadi aliran 
kas masuk yang berasal dari pengumpulan piutang. 

   
Penjualan dengan cara ini digunakan PT. Fajar 

Harapan untuk memperluas pangsa pasar sebab di dalam 
kondisi seperti saat ini banyak pembeli yang 
mengharapkan dapat melakukan pembelian dengan cara 
kredit. Dengan cara penjualan secara kredit dapat 
menarik minat pembeli dan dengan adanya pangsa pasar 
yang luas dapat menaikkan volume penjualan sehingga 
akan menambah pendapatan atas penjualan yang telah 
dilakukan. Bagian-bagian yang saling terkait dalam 
melaksanakan prosedur penjualan pada PT. Fajar 
Harapan  adalah sebagai berikut : 
1. Bagian Pemasaran  

Bertugas untuk memasarkan produk kepada pembeli 
baik yang sudah jadi pelanggan atau pembeli baru, 
mengawasi pesanan yang diterima, meminta 
persetujuan untuk setiap pesanan yang masuk dari 
pembeli, membuat catatan atas setiap pesanan-
pesanan yang hendak diambil, mengawasi 
pengiriman barang-barang untuk contoh dan yang 
paling penting adalah mengadakan hubungan baik 
dengan setiap pembeli, agar pembeli mau 
berlangganan terus dengan PT. Fajar Harapan. 

2. Bagian Penjualan 
Melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi 
penjualan yang terjadi baik secara kredit maupun 
tunai, membuat formulir-formulir yang 
berhubungan dengan penjualan seperti DO (Delivery 
Order), SJ (Surat Jalan), Faktur Penjualan beserta 
tembusan-tembusannnya dan melakukan penagihan 
atas piutang pembeli. 

3. Bagian Akuntansi 
Mengawasi pembayaran dari pembeli melalui bank, 
mencatat penjualan yang terjadi guna mengetahui 
piutang pembeli. 

4. Bagian Pengiriman 
Memiliki tugas dalam kegiatan pengiriman barang 
atas semua barang yang dipesan oleh pembeli, 
menerbitkan SKBM (Surat Keterangan Barang Masuk) 
sebagai pencatatan masuknya barang, memeriksa 
barang-barang yang hendak dikirim apakah telah 
sesuai dengan yang tertera di DO. 
Formulir-formulir yang digunakan PT. Fajar 

Harapan  dalam proses penjualan antara lain adalah : 
1. DO (Delivery Order), yaitu Formulir yang dibuat 

oleh PT. Fajar Harapan  sebagai alat pengantar 
pengiriman barang kepada pembeli.  Formulir ini 
dibuat oleh bagian penjualan isinya perihal 
keterangan : 
a. Tanggal pengiriman 
b. Nomor Do 
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c. Nomor PO 
d. Kode barang 
e. Nama barang 
f. Banyaknya barang 
g. Harga satuan 
h. Jumlah harga 
i. Tanda tangan bagian penjualan, gudang dan 

pembeli 
2. SJ (Surat Jalan) yaitu Formulir yang dibuat PT. 

Fajar Harapan  sebagai lampiran di faktur.  Isinya 
hampir sama dengan DO. 

3. Faktur Penjualan, yaitu Formulir yang dibuat PT. 
Fajar Harapan  sebagai alat dalam melakukan 
penagihan terhadap jumlah yang harus dibayar oleh 
pembeli.  Formulir ini dibuat oleh bagian penjualan, 
isinya perihal yang dilakukan pembeli seperti 
jumlah tagihan dan juga nomor rekening bank 
tempat dimana pembayaran dapat dilakukan. 

4. Faktur Pajak, Dibuat oleh PT. Fajar Harapan  
sebagai kewajiban yang harus dibayar berkenaan 
dengan barang yang dibeli oleh pembeli.  Dimana 
barang kena pajak sebesar 10% yang harus 
ditanggung pembeli.  Faktur pajak dibuat oleh 
bagian penjualan yang berisikan : 
a. Kode dan nomor seri faktur pajak 
b. Nama, alamat dan tanggal pengukuhan PKP 

(Pengusaha Kena Pajak) 
c. Nama barang kena pajak (BKP) 
d. Harga dalam rupiah atau dollar 
e. Harga jual 
f. Potongan harga 
g. Jumlah uang muka yang telah diterima 
h. Tarif PPN 
i. Tempat dan tanggal transaksi 
j. Tanda tangan bagian penjualan 

5. PO (Purchase Order) yaitu Formulir digunakan oleh 
PT. Fajar Harapan  sebagai dasar pelaksanaan 
penjualan barang kepada pembeli.  PO diterima 
oleh bagian pemasaran atas pesanan barang dari 
pembeli. 
Bagian-bagian yang terkait dalam proses 

penerimaan pembayaran piutang adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagian Penjualan 

a. mengecek jumlah tagihan yang harus dibayar 
oleh pembeli  

b. melakukan penagihan membuat catatan 
piutang yang dapat menunjukkan  jumlah 
piutang kepada tiap-tiap pembeli.  Hal tersebut 
dilakukan sebagai informasi khususnya sejarah 
kredit dari semua pembeli 

c. membuat daftar analisa umur piutang dari 
setiap pembeli karena daftar ini akan berfungsi 
sebagai pengendalian terhadap keberhasilan 
kebijakan pemberian kredit kepada pembeli. 

2. Bagian Akuntansi 
a. Mengelola bukti-bukti terkait mengenai 

penerimaan pembayaran piutang dari pembeli 
b. Melakukan pengecekan di bank atas setiap 

transaksi yang masuk di bank yang merupakan 
pembayaran piutang 

3. Bank. 
Menerima uang transfer dari pihak pembeli atas 
pembayaran piutangnya. Pihak bank akan 
mengkonfirmasi bahwa ada pembayaran yang masuk 
ke dalam rekening PT. Fajar Harapan  

 

Pada PT. Fajar Harapan terjadi bermacam-macam 
penjualan, yaitu sebagai berikut: 
1. Penjualan barang dimana barang milik PT. Fajar 

Harapan dan tersedia di gudang. Penjualan barang 
ini terjadi, apabila barang yang di pesan oleh 
pembeli merupakan barang milik PT. Fajar Harapan 
dan barang juga ready stock atau tersedia di 
gudang.  Dengan begitu proses penjualan akan 
mudah terjadi.  Berikut ini proses penjualannya : 
a. Biasanya pembeli sebelum menurunkan PO 

terlebih dahulu menghubungi bagian 
pemasaran, untuk memastikan barang yang 
akan dibeli. 

b. Pembeli akan menjelaskan barang-barang yang 
akan dibeli, mulai dari nama barangnya, 
ukuran, warna, dan lain-lain.  Hal ini dilakukan 
guna memastikan bahwa barang yang akan 
dibeli sesuai dengan yang diinginkan oleh 
pembeli.  Kemudian negosiasi harga antara 
bagian pemasaran dengan pembeli, pembeli 
dapat menawar harga yang ditawarkan oleh 
bagian pemasaran sejauh itu masih bisa 
dilakukan.  Setelah barang dan harga sesuai 
dengan yang diinginkan oleh pembeli dan 
disetujui bagian pemasaran, barulah pembeli 
memberikan PO pada PT. Fajar Harapan 
melalui fax atau bisa juga melalui telepon, 
sejauh keterangan barang-barang yang akan 
dibeli jelas.  

c.  PO dari bagian pemasaran diberikan kepada 
bagian penjualan, bagian pemasaran juga 
menentukan kapan barang akan dikirim.  
Setelah itu, bagian penjualan memasukkan 
pesanan sesuai PO ke dalam program DO. 
Kemudian masing-masing fungsi seperti DO, SJ, 
Faktur dicetak yang terdiri beberapa rangkap, 
sebagai berikut : 
 DO sebagai bukti bahwa PT. Fajar Harapan 

telah melakukan pengiriman barang, 
terdiri dari 5 rangkap yaitu : 
a) Putih : untuk pembeli (diberikan pada 

saat pelunasan piutang) 
b) Merah : untuk arsip 
c) Kuning : untuk pembeli (diberikan 

pada saat pengiriman barang) 
d) Hijau : untuk Gudang 
e) Biru : untuk bagian persediaan 

 SJ adalah lampiran bersama faktur, tapi 
tidak diberikan kepada pembeli hanya 
untuk intern perusahaan, yang terdiri dari 
5 rangkap yaitu : 
a) Putih : untuk bagian penjualan 
b) Merah, Kuning, Hijau : untuk bagian 

keuangan 
c) Biru : untuk bagian persediaan 

 Faktur  merupakan tagihan untuk pembeli, 
terdiri dari 4 rangkap yaitu : 
a) Lembar 1 : untuk pembeli 
b) Lembar 2 : untuk arsip 
c) Lembar 3 dan 4 : untuk bagian 

keuangan 
 DO yang berwarna hijau diberikan kepada 

gudang kemudian di tanda tangani bagian 
penjualan dan gudang sebagai bukti 
pengeluaran barang dari gudang. 
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 DO yang berwarna putih, merah muda, dan 
kuning dibawa bersama barang oleh supir ke 
tempat pembeli. 

 Terakhir,  pembeli menanda tangani DO 
tersebut, kemudian yang warna kuning 
diberikan kepada pembeli sebagai bukti telah 
diterimanya barang dan DO yang berwarna 
merah dan putih dibawa kembali untuk bagian 
penjualan sebagai bukti lampiran faktur pada 
saat penagihan. 
Untuk proses penagihan dilakukan melalui 

telepon langsung kepada bagian keuangan pembeli, 
bila sudah melewati jatuh tempo penagihan 
dilakukan berulang-ulang supaya pembayaran 
dilakukan lebih cepat.  Setelah pembeli melunasi 
pembayarannya, maka DO berwarna putih dan 
faktur lembar 1 dikirimkan kepada pembeli melalui 
pos atau di fax. 

2. Penjualan barang dimana barang tidak tersedia di 
PT. Fajar Harapan, dan mengambil dari supplier 
(contohnya barang impor) 
Penjualan ini terjadi apabila barang yang dipesan 
oleh pembeli tidak tersedia di gudang (habis) atau 
barang impor khusus dari luar negeri maka PT. Fajar 
Harapan akan mengambil barang dari pemasok yang 
mempunyai barang-barang impor tersebut tetapi 
proses penjualan dan penagihan tetap dilakukan 
oleh PT. Fajar Harapan .   
Berikut ini proses penjualannya : 
a. Biasanya pembeli sebelum menurunkan PO 

terlebih dahulu menghubungi bagian 
pemasaran, untuk memastikan barang yang 
akan dibeli. 

b. Pembeli akan menjelaskan barang-barang yang 
akan dibeli, mulai dari nama barangnya, 
ukuran, warna, dan lain-lain.  Hal ini dilakukan 
guna memastikan bahwa barang yang akan 
dibeli sesuai dengan yang diinginkan oleh 
pembeli.  Kemudian negosiasi harga antara 
bagian pemasaran dengan pembeli, pembeli 
dapat menawar harga yang ditawarkan oleh 
bagian pemasaran sejauh itu masih bisa 
dilakukan.  Setelah barang dan harga sesuai 
dengan yang diinginkan oleh pembeli dan 
disetujui bagian pemasaran, barulah pembeli 
memberikan PO melalui fax atau bisa juga 
melalui telepon, sejauh barang-barang yang 
akan dibeli jelas.  Karena barangnya tidak 
tersedia di gudang PT. Fajar Harapan   maka 
bagian pemasaran yang bersangkutan 
menerbitkan PO kepada pemasok, berhubung 
gudang pemasok dekat dengan gudang PT. 
Fajar Harapan maka proses pengiriman 
barangnya pun cepat.  Setelah barang sampai 
di gudang dibuatkan SKBM (Surat Keterangan 
Barang Masuk) oleh gudang, untuk pencatatan 
ada barang-barang yang masuk atau bertambah 
di gudang PT. Fajar Harapan setelah itu 
diberikan kepada bagian penjualan untuk 
dimasukkan ke dalam persediaan barang.  

c. PO dari bagian pemasaran diberikan kepada 
bagian penjualan, bagian pemasaran juga 
menentukan kapan barang akan dikirim.  
Setelah itu, bagian penjualan memasukkan 
pesanan sesuai PO  ke dalam program DO. 
 

Kemudian masing-masing fungsi seperti DO, SJ, 
dan Faktur di cetak yang terdiri beberapa 
rangkap, sebagai berikut : 
1) DO sebagai bukti bahwa PT. Fajar Harapan 

telah melakukan pengiriman barang, 
terdiri dari 5 rangkap yaitu : 
a) Putih : untuk pembeli (diberikan pada 

saat pelunasan piutang) 
b) Merah : untuk arsip 
c) Kuning : untuk pembeli (diberikan 

pada saat pengiriman barang) 
d) Hijau : untuk Gudang 
e) Biru : untuk bagian persediaan 

2) SJ lampiran bersama faktur sebagai bukti 
pengiriman, tapi tidak diberikan kepada 
pembeli hanya untuk intern perusahaan, 
yang terdiri dari 5 rangkap yaitu : 
a) Putih : untuk bagian penjualan 
b) Merah, Kuning, Hijau : untuk bagian 

keuangan 
c) Biru : untuk bagian persediaan 

3) Faktur  merupakan tagihan untuk pembeli, 
terdiri dari 4 rangkap yaitu : 
a) Lembar 1 : untuk pembeli 
b) Lembar 2 : untuk arsip 
c) Lembar 3 dan 4 : untuk bagian 

keuangan 
d. DO yang berwarna hijau diberikan kepada 

gudang kemudian di tanda tangani bagian 
penjualan dan gudang sebagai bukti 
pengeluaran barang dari gudang. 

e. DO yang berwarna putih, merah, dan kuning 
dibawa bersama barang oleh supir ke tempat 
pembeli. 

f. Terakhir,  pembeli menanda tangani DO 
tersebut, kemudian yang warna kuning 
diberikan diambil pembeli sebagai bukti telah 
diterimanya barang dan DO yang berwarna 
merah dan putih dibawa kembali oleh supir 
untuk bagian penjualan sebagai bukti lampiran 
nanti di faktur saat penagihan. 
Sedangkan proses penagihan atau pembayaran 

sama seperti penjualan langsung barang milik PT. 
Fajar Harapan, namun karena pemasok masih satu 
perusahaan dengan PT. Fajar Harapan maka 
dianggap kompensasi hutang, karena pemasok yang 
bersangkutan juga sering mengambil barang milik 
PT. Fajar Harapan tapi kalau PT. Fajar Harapan 
mengambil barang lebih banyak daripada pemasok, 
maka sisa dari kompensasi hutang tersebut akan 
tetap dibayar ataupun sebaliknya jika pemasok 
mengambil barang milik PT. Fajar Harapan lebih 
banyak, sisa kompensasi harus tetap dibayar.  
Setelah pembeli melunasi pembayarannya, maka DO 
berwarna putih dan faktur lembar 1 dikirimkan 
kepada pembeli melalui pos atau difax. 

 
3. Penjualan barang dimana barang tidak tersedia di 

PT. Fajar Harapan, kemudian barang di kirim oleh 
pemasok. 
Kadang kala, ada beberapa barang yang dipesan 
pembeli namun tidak tersedia di gudang atau PT. 
Fajar Harapan memang tidak memiliki sama sekali, 
barang tersebut harus dikirim langsung dari gudang 
pemasok ke pembeli namun proses penjualan dan 
penagihan dilakukan oleh PT. Fajar Harapan dan 
penawaran harga untuk pembeli pun dilakukan oleh 
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bagian pemasaran PT. Fajar Harapan, harga antara 
PT. Fajar Harapan dengan pemasok itu hanya pihak 
dalam yang tahu.   
 
Berikut ini proses penjualannya : 
a. Biasanya pembeli sebelum menurunkan PO 

terlebih dahulu menghubungi bagian 
pemasaran, untuk memastikan barang yang 
akan dibeli. 

b. Pembeli akan menjelaskan barang-barang yang 
akan dibeli, mulai dari nama barangnya, 
ukuran, warna, dan lain-lain.  Hal ini dilakukan 
guna memastikan bahwa barang yang akan 
dibeli sesuai dengan yang diinginkan oleh 
pembeli.  Kemudian negosiasi harga antara 
bagian pemasaran dengan pembeli, pembeli 
dapat menawar harga yang ditawarkan oleh 
bagian pemasaran sejauh itu masih bisa 
dilakukan.  Setelah barang dan harga sesuai 
dengan yang diinginkan oleh pembeli dan 
disetujui bagian pemasaran, barulah pembeli 
memberikan PO pada PT. Fajar Harapan 
melalui fax atau bisa juga melalui telepon, 
sejauh barang-barang yang akan dibeli jelas.   

c.  Setelah PO diberikan ke bagian pemasaran, lalu 
bagian pemasaran itu  membuat PO kepada 
pemasok yang bersangkutan sesuai dengan 
barang-barang yang diinginkan oleh pembeli. 

d.  Setelah pemasok menerima PO dari PT. Fajar 
Harapan, pemasok mengirimkan barang kepada 
pembeli langsung dari gudang pemasok, pada 
saat pengiriman bersertakan juga surat jalan 
dari pemasok.  Pemasok juga memberikan 
tembusan surat jalan untuk PT. Fajar Harapan 
itu menjadi bukti bahwa pemasok sudah 
mengirimkan barang ke pembeli. 

e.  Surat jalan dari pemasok diberikan ke bagian 
penjualan, lalu dibuatkan DO, SJ, dan Faktur  
yang terdiri beberapa rangkap, sebagai berikut: 
1) DO sebagai bukti bahwa PT. Fajar Harapan 

telah melakukan pengiriman barang, 
terdiri dari 5 rangkap yaitu : 
a) Putih : untuk pembeli (diberikan pada 

saat pelunasan piutang) 
b) Merah : untuk arsip 
c) Kuning : untuk pembeli (diberikan 

pada saat pengiriman barang) 
d) Hijau : untuk Gudang 
e) Biru : untuk bagian persediaan 

2) SJ sebagai lampiran bersama faktur sebagi 
bukti pengiriman barang, tapi tidak 
diberikan kepada pembeli hanya untuk 
intern perusahaan, yang terdiri dari 5 
rangkap yaitu : 
a) Putih : untuk bagian penjualan 
b) Merah, Kuning, Hijau : untuk bagian 

keuangan 
c) Biru : untuk bagian persediaan 

3) Faktur  merupakan tagihan untuk pembeli, 
terdiri dari 4 rangkap yaitu : 
a) Lembar 1 : untuk pembeli 
b) Lembar 2 : untuk arsip 
c) Lembar 3 dan 4 : untuk bagian 

keuangan 
f. Setelah pembuatan DO, SJ, dan faktur lalu 

dilakukan kontra bon, yaitu penukaran faktur 
asli dengan tanda terima kwitansi  dari 

pembeli, sebagai bukti sudah terjadi 
penerimaan faktur untuk pembayaran. 
Untuk penagihan dilakukan oleh PT. Fajar 

Harapan terhadap pembelli biasanya melalui 
telepon bila pembeli sudah melunasi tagihannya, 
selanjutnya PT. Fajar Harapan membayar ke 
pemasok. 

B. Penjualan Barang Menggunakan Jasa 
Pengangkutan (Jasa Ekspedisi)   
Banyak pembeli yang berasal dari luar daerah, 

seperti daerah Malang, Solo, Medan dan lain-lain.  Hal 
tersebut tidak memungkinkan supir langsung 
mengantarkan barang sampai ke tempat pembeli.  
Biasanya PT. Fajar Harapan  menggunakan jasa 
ekspedisi, ada beberapa jasa ekspedisi yang biasa 
digunakan, antara lain: 
1. S.A. Cepat 
2. Nusantara 
3. JNE/Tikki 
4. Lorena 
5. Wibowo 
6. Bima Putra 
7. Elteha 
8. Djasa Autotrans 
9. Dakota 
10. M. Jaya 

Prosedur penjualan menggunakan jasa 
pengangkutan (jasa ekspedisi) 
1.  Biasanya pembeli sebelum menurunkan PO terlebih 

dahulu menghubungi  bagian pemasaran, untuk 
memastikan barang yang akan dibeli. 

2. Pembeli akan menjelaskan barang-barang yang akan 
dibeli, mulai dari nama barangnya, ukuran, warna, 
dan lain-lain.  Hal ini dilakukan guna memastikan 
bahwa barang yang akan dibeli sesuai dengan yang 
diinginkan oleh pembeli.  Kemudian negosiasi harga 
antara bagian pemasaran dengan pembeli, pembeli 
dapat menawar harga yang ditawarkan oleh bagian 
pemasaran sejauh itu masih bisa dilakukan.  Setelah 
barang dan harga sesuai dengan yang diinginkan 
oleh pembeli dan disetujui bagian pemasaran, 
barulah pembeli memberikan PO pada PT. Fajar 
Harapan melalui fax atau bisa juga melalui telepon, 
sejauh barang-barang yang akan dibeli jelas. 

3. PO dari bagian pemasaran diberikan kepada bagian 
penjualan, bagian pemasaran juga menentukan 
kapan barang akan dikirim.  Setelah itu, bagian 
penjualan memasukanpesanan sesuai PO ke dalam 
program DO. 
Kemudian masing-masing fungsi seperti DO, SJ, 
Faktur di cetak yang terdiri beberapa rangkap, 
sebagai berikut : 
a. DO sebagai bukti bahwa PT. Fajar Harapan 

telah melakukan pengiriman barang, terdiri 
dari 5 rangkap yaitu : 
1) Putih : untuk pembeli (diberikan pada saat 

pelunasan piutang) 
2) Merah : untuk arsip 
3) Kuning : untuk pembeli (diberikan pada 

saat pengiriman barang) 
4) Hijau : untuk Gudang 
5) Biru : untuk bagian persediaan 

b. SJ sebagai bukti pengiriman barang dilampirkan 
bersama faktur, tapi tidak diberikan kepada 
pembeli hanya untuk intern perusahaan, yang 
terdiri dari 5 rangkap yaitu : 



EFRIANTI. Pengelolaan Piutang Dagang 

  66   Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 1 Volume 14, April 2012  

1) Putih : untuk bagian penjualan 
2) Merah, Kuning, Hijau : untuk bagian 

keuangan 
3) Biru : untuk bagian persediaan 

c. Faktur merupakan tagihan untuk pembeli, 
terdiri dari 4 rangkap yaitu : 
1) Lembar 1 : untuk pembeli 
2) Lembar 2 : untuk arsip 
3) Lembar 3 dan 4 : untuk bagian keuangan 

5. DO yang berwarna hijau diberikan oleh bagian 
penjualan untuk dibawa oleh gudang untuk 
menyiapkan barang yang akan dikirim dan sebagai 
bukti keluar barang dari gudang. 

6. DO yang berwarna putih, merah, dan kuning dibawa 
bersama barang oleh supir ke tempat jasa 
ekspedisi. 

7. Di tempat ekspedisi, pihak ekspedisi 
menandatangani DO yang dibawa oleh supir, 
kemudian warna kuning di lampirkan pada barang 
yang akan dikirim sedangkan warna putih dan 
merah dibawa kembali oleh supir.  
Biasanya hari itu juga barang langsung dikirim, dan 
sampai tempat pembeli keesokan harinya. 

8. Supir membawa resi atau bukti ekpedisi pengiriman 
barang yang berisikan sebagai berikut : 
a. Tanggal pengiriman 
b. Alamat pengiriman 
c. Biaya pengiriman 

9. Resi diberikan kepada bagian penjualan untuk 
dibuatkan kwitansi biaya ekspedisi untuk 
penagihan. 
Untuk biaya pengangkutan diakui oleh PT. Fajar 

Harapan sebagai perangko atau alamat gudang penjual 
(FOB-Shipping Point) yaitu biaya pengangkutan diakui 
setelah barang keluar dari gudang penjual.  Kebanyakan 
biaya pengangkutan di tanggung oleh pembeli tapi ada 
beberapa yang ditanggung oleh PT. Fajar Harapan bila 
harga barang sudah termasuk ongkos kirim, tetapi biaya 
pengangkutan ini tidak diakui dalam jurnal melainkan 
dibuatkan kwitansi sebagai pengakuan biaya 
pengangkutan , nilai piutang diakui dalam neraca senilai 
jumlah yang tertera di faktur.   Penagihan dilakukan via 
telepon, biasanya apabila sudah mendekati batas waktu 
pembayaran. 

C. Pencatatan Piutang Dagang pada PT. Fajar 
Harapan   
PT. Fajar Harapan mencatat dan mengakui 

penjualan kredit saat barang dikirim.  Piutang diakui 
sesuai dengan nilai yang tertera pada faktur penjualan. 
Berikut ini beberapa contoh transaksi yang terjadi di PT. 
Fajar Harapan : 
1. Transaksi Penjualan Kredit 

Pada tanggal 21 April 2009 PT. Fajar Harapan 
menjual barang-barang ke PT. Adiputro Wirasejati, 
dengan spesifikasi barang-barang yang tertera di 
faktur sebagai berikut : 
 

No Nama Barang Byk 
Harga 
Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

1 Bansbach 60 cm – 
650 N 

500 
pcs 

96.500 48.250.000 

 Jumlah   48.250.000 
 
PT. Fajar Harapan mengirimkan pesanan barang 

kepada PT. Adiputro Wirasejati dengan membuat DO 

(Delivery Order), SJ (Surat Jalan) dan Faktur Penjualan. 
PT. Fajar Harapan mencatat transaksi tersebut sebagai 
berikut : 

 
Tanggal Perkiraan Ref Debit Kredit 
21/4/09 Piutang 

Dagang 
     Penjualan 

 48.250.000 
 
 

 
48.250.000 

 
Piutang di atas dicatat ke dalam laporan piutang 

bulan Juni 2009 dengan batas waktu pembayaran sampai 
30 hari.  

Pada tanggal 10 Mei 2009, PT. Fajar Harapan 
menerima pembayaran dari PT. Adi Putro Wirasejati 
untuk melunasi utangnya.  Atas transaksi tersebut, PT. 
Fajar Harapan mencatatnya sebagai berikut : 

Tanggal Perkiraan Ref Debit Kredit 
10/5/09 Kas/Bank 

     Piutang 
Dagang 

 48.250.000 
 
 

 
48.250.000 

 
Penjualan dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 

Ada beberapa penjualan kredit yang dikenakan PPN 
oleh PT. Fajar Harapan.  Pengenaan PPN ini tergantung 
dari keinginan pembeli.  PT. Fajar Harapan menerima 
PO (Purchase Order) dari pembeli dimana dalam PO 
tersebut nilai penjualan dikenakan PPN sebesar 10%. 

Salah satu transaksi penjualan yang dikenakan PPN 
yaitu pada tgl 22 April 2009 PT. Fajar Harapan menjual 
barang kepada PT. Sentral Sinar Matahari dengan 
spesifikasi barang sebagai berikut : 

No Nama Barang Byk 
Harga 
Satuan 
(Rp) 

Jumlah Harga 
(Rp) 

1 
2 

Karpet Grabo 
Supreme 
Karpet Grabo Elite 
Wood 

210 
m2 
480 
m2 

335.000 
335.000 

70.350.000 
160.800.000 

 Jumlah   231.150.000 
 
Penjualan di atas dikenakan PPN maka PT. Fajar 
Harapan mencatat  transaksi sebagai berikut : 

Tanggal Perkiraan Ref Debit Kredit 
29/4/2009 Piutang 

Dagang 
     PPN 
Keluaran 
     
Penjualan 

 254.265.000 
 
 

 
23.115.000 

231.150.000 

 
Untuk penjualan dengan PPN, PT. Fajar Harapan akan 
melaporkannya dalam laporan penjualan PPN. 
 
2. Transaksi Pengembalian Barang atas Barang yang 

telah Dijual (Retur Penjualan) 
PT. Fajar Harapan  juga memberikan 

kelonggaran kepada para pembeli untuk 
mengembalikan barang-barang yang sudah mereka 
beli.  Biasanya pengembalian barang tersebut 
dikarenakan barang mengalami kerusakan pada saat 
barang sampai ditempat pembeli, atau barang 
sudah rusak ketika masih di gudang karena bagian 
gudang tidak melakukan pengecekan terhadap 
barang yang akan dikirim.  Ada juga barang yang 
dikembalikan pembeli karena tidak sesuai dengan 
spesifikasi barang yang diinginkan.  PT. Fajar 
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Harapan bertanggung jawab atas setiap barang yang 
dikembalikan, baik diretur ataupun tidak jadi 
dibeli.  Ketika PT. Fajar Harapan menerima 
pengembalian barang dari pembeli dan terjadi 
pembatalan transaksi pembelian dari pihak 
pembeli, maka PT. Fajar Harapan perlu mencatat 
adanya retur penjualan 

Retur penjualan harus dikurangkan dari hasil 
penjualan.  Adanya retur penjualan mengakibatkan 
tidak seluruh jumlah harga yang dibebankan kepada 
pembeli di dalam transaksi penjualan secara kredit 
akan dapat direalisasikan.  Dalam arti lain dengan 
adanya retur penjualan itu akan mengurangi nilai 
yang tertera pada faktur, serta nilai piutangnya. 
 Sebagai contoh kasus retur penjualan yang 
disebabkan barang yang dikirim oleh PT. Fajar 
Harapan tidak sesuai dengan spesifikasi yang 
diinginkan oleh pembeli, yaitu pada tanggal 29 April 
2009 PT. Fajar  Harapan mengakui piutang dagang 
kepada PT. Selecta Grage Jaya sebesar                  
Rp. 2.500.000 atas transaksi penjualan sebagai 
berikut : 

No Nama Barang Byk 
Harga 
Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

1 
2 

Gagang Spion 
Bus Way 
Switch 
Dashboard 
Taiwan 

1 pcs 
1 pcs 

2.250.000 
250.000 

2.250.000 
250.000 

 Jumlah   2.500.000 
 
 Kemudian pada tanggal 30 April 2009 PT. 
Selecta Grage Jaya mengembalikan 1 pcs Gagang 
Spion Bus Way yang telah dibelinya.  Barang 
dikembalikan karena ketidaksesuaian spesifikasi 
barang yang diinginkan oleh pembeli.  Barang yang 
diterima tersebut dimasukkan kembali ke dalam 
gudang dan harus dibuatkan SKBM (Surat 
Keterangan Barang Masuk) sehingga menambah 
persediaan kembali.  Dengan pengembalian barang 
tersebut merubah nilai piutang PT. Selecta Grage 
Jaya yang awalnya sebesar Rp 2.500.000 menjadi 
Rp 250.000.   
Atas transaksi tersebut, PT. Fajar Harapan 
membuat jurnal sebagai berikut :  

Tanggal Perkiraan 
R
e
f 

Debit Kredit 

30/4/09 Retur Penjualan  
     Piutang 
dagang 

 2.250.000 
 
 

 
2.250.000 

 
Setelah barang retur diterima dan dicatat oleh 

PT. Fajar Harapan maka nilai piutang PT. Selecta 
Grage menjadi Rp 250.000 dan dilunasi satu bulan 
kemudian yaitu  pada tanggal 24 Mei 2009.  PT. 
Fajar Harapan mencatat pembayaran yang 
dilakukan oleh PT. Selecta Grage Jaya pada tanggal 
tersebut adalah sebagai berikut : 

Tanggal Perkiraan Ref Debit Kredit 
24/5/09 Kas/Bank 

     Piutang Dagg 
 250.000 

 
 

 
250.000 

 

3. Transaksi Penjualan Kredit dengan Menggunakan 
Uang Muka Penjualan 

Kadang kala PT. Fajar Harapan  meminta 
pembayaran uang muka  kepada pelanggan 
tertentu.  Besarnya uang muka bisa bervariasi yaitu 
15%, 30% sampai dengan 50%.  Transaksi penjualan 
dengan uang muka ini adalah untuk penjualan 
berdasarkan pesanan dan dalam jumlah yang besar. 

Hal ini dikarenakan barang yang dipesan 
pembeli harus dibuat terlebih dahulu dan 
membutuhkan waktu dalam proses pengerjaannya, 
juga untuk memastikan bahwa pembeli benar-benar 
pasti membeli barang tersebut.  Hal ini juga 
dilakukan untuk menghindari resiko kalau pembeli 
pembeli tiba-tiba membatalkan pembeliannya.  
Untuk barang yang dipesan terlebih dahulu, PT. 
Fajar Harapan bekerjasama dengan pemasok 
lainnya.  Misalkan untuk pembelian bangku bis yang 
diinginkan oleh pembeli, maka PT. Fajar Harapan 
memesan bangku bis tersebut kepada pemasok yang 
memproduksi khusus bangku bis. 
Sebagai contoh untuk transakasi ini adalah pada 
tanggal 10 April 2009 PT. Fajar Harapan menerima 
pesanan barang dari PT. Bianglala Metropolitan 
dengan spesifikasi barang sebagai berikut : 

No 
Nama 

Barang Byk 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

1 Jok fainsa + 
safety Belt 

21 
pcs 

2.705.000 56.805.000 

 Jumlah   56.805.000 
 
 Atas transaksi ini, PT. Fajar Harapan meminta 
pembayaran uang muka sebesar 30% kepada PT. 
Bianglala Metropolitan dari nilai penjualannya. 
 Pada tanggal 12 April 2009 PT. Fajar Harapan  
menerima uang muka penjualan sebesar 30% dari 
PT. Bianglala Metropolitan.  Proses pembuatan 
barang-barang tersebut kurang lebih memerlukan 
waktu selama 1 sampai 2 bulan.   
PT. Fajar Harapan mencatat uang muka penjualan  
sebagai berikut : 

Tanggal Perkiraan Ref Debit Kredit 
12/4/09 Kas/Bank 

     Uang muka 
penjualan 

 17.041.500 
 
 

 
17.041.500 

 
Setelah 1 bulan proses pembuatan bangku-

bangku pesanan selesai dilakukan oleh pemasok, 
kemudian PT. Fajar Harapan mengirimkan bangku-
bangku tersebut sampai ke tempat pembeli. 

Untuk itu PT. Fajar Harapan mengakui nilai 
penjualan PT. Bianglala Metropolitan sebagai 
berikut : 

Tanggal Perkiraan Ref Debit Kredit 
15/5/09 Uang Muka 

Penjualan 
Piutang 
dagang 
     
Penjualan 

 17.041.500 
39.763.500 

 
 

 
 

56.805.000 

 
 Kemudian pada tanggal 30 Juni 2009 PT. 
Bianglala melunasi utangnya, maka jurnal yang 
dicatat oleh PT. Fajar Harapan pada saat menerima 
pembayaran adalah 
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Tanggal Perkiraan Ref Debit Kredit 
30/5/09 Kas/ Bank 

     Piutang 
Dagang 

 39.763.500 
 
 

 
39.763.500 

 
4. Transaksi Penjualan dengan Menggunakan Jasa 

Pengiriman 
Pelanggan PT. Fajar Harapan tidak hanya 

berasal dari Kota Bogor saja, tetapi ada juga dari 
luar Kota Bogor.  Untuk pengiriman barang yang 
berada di luar kota, PT. Fajar Harapan 
menggunakan jasa pengiriman, ada beberapa jasa 
pengiriman yang menjadi langganan PT. Fajar 
Harapan, tergantung daerah mana yang akan dituju 
dan ada pula jasa pengiriman yang memberikan 
diskon. 

Untuk biaya pengiriman tidak diakui dalam 
faktur penjualan, faktur penjualan hanya 
melampirkan jumlah harga barang sebenarnya.  Ada 
beberapa penjualan yang biaya pengirimannya 
ditanggung oleh PT. Fajar Harapan dan ditanggung 
oleh pembeli.  Untuk biaya pengiriman yang 
ditanggung PT. Fajar Harapan dilaporkan ke dalam 
kelompok biaya pengiriman di Laporan Laba Rugi 
PT. Fajar Harapan dan apabila biaya pengiriman 
ditanggung pembeli maka dilaporkan ke dalam 
piutang lain-lain di neraca. 

Contoh atas transaksi biaya pengiriman yang 
ditanggung oleh PT. Fajar Harapan yaitu pada 
tanggal 28 April 2009 PT. Fajar Harapan menjual 
barang-barang kepada PT. Karya Tugas Anda dengan 
rincian barang seperti dibawah ini : 

No Nama Barang Byk 
Harga 
Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

1 Bansbach 60 – 
750 N 

100pcs 155.000 15.500.000 

 Jumlah   15.500.000 
 

Pengiriman barang dilakukan pada tanggal 28 
April 2009 dengan menggunakan jasa pengiriman 
S.A. Cepat dan diperkirakan sampai di tempat 
pembeli antara 1 sampai 2 hari.  PT. Fajar Harapan 
menyerahkan barang yang sudah terbungkus rapi 
kepada jasa pengiriman S.A. Cepat dengan 
melampirkan alamat dan DO.  

Atas transaksi penjualan kepada PT. Karya 
Tugas Anda tersebut PT. Fajar Harapan 
mencatatnya sebagai berikut : 

 
Tanggal Perkiraan Ref Debit Kredit 
28/4/09 Beban 

pengiriman 
Piutang 
Dagang 
     Kas 
     
Penjualan 

 140.000 
15.500.000 

 
 

 
 

140.000 
15.500.000 

 
 Contoh atas transaksi biaya pengiriman yang 
ditanggung oleh pembeli yaitu pada tanggal 8 April 2009 
PT. Fajar Harapan menjual barang kepada PT. Menara 
Multi Megah dengan spesifikasi barang sebagai berikut : 

No Nama Barang Byk Harga 
Satuan 

Jumlah Harga 
(Rp) 

(Rp) 
1 
2 

Door Lock 508i + 
Handle 
Door Lock 508i 
tanpa Handle 

3 set 
15 set 

840.000 
595.000 

2.520.000 
8.925.000 

 Jumlah   11.445.000 
 Pengiriman barang dilakukan pada tanggal 8 April 
2009 dengan menggunakan jasa pengiriman Dakota 
Cargo dan diperkirakan sampai di tempat pembeli 
antara 1 sampai 2 hari.  Untuk pengiriman diatas 
dikenakan biaya pengiriman sebesar Rp. 66.000. 
Atas transaksi penjualan kepada PT. Menara Multi Megah 
tersebut PT. Fajar Harapan mencatatnya sebagai 
berikut: 

Tanggal Perkiraan Ref Debit Kredit 

8/4/09 Piutang 
Dagang 
Piutang 
lain-lain 
     
Penjualan 

 11.445.000 
66.000 

 
 

 
 

11.511.000 
 

  Setiap akhir bulan PT. Fajar Harapan membuat 
laporan penjualan dan laporan piutang.  Contoh kasus 
yang penulis peroleh dari PT. Fajar Harapan merupakan 
transaksi bulan April 2009.  Transaksi bulan April 
tersebut akan dilaporkan pada laporan penjualan dan 
laporan piutang bulan April 2009. 
 Laporan penjualan dan laporan piutang dibagi 
menjadi dua kelompok, yaitu Grup dan Non Grup.  Grup 
untuk kelompok dimana penjualan dilakukan kepada 
perusahaan yang masih satu perusahaan atau masih 
sama pemilik perusahaannya dan transaksi penjualan 
yang terjadi antar Grup dianggap kompensasi hutang 
sedangkan Non Grup adalah penjualan oleh PT. Fajar 
Harapan kepada perusahaan lain dan tidak sama 
pemiliknya. 
 Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses 
pencatatan penjualan, jadi PT. Fajar Harapan bisa 
mengetahui seberapa besar penjualan kepada Grup 
ataupun penjualan kepada Non Grup. 
Laporan penjualan dibuat dalam beberapa kriteria, 
menurut : 
1. Tanggal terjadinya transaksi penjualan 
2. Per customer/pembeli (karena dalam satu bulan 

PT. Fajar Harapan dapat melakukan penjualan lebih 
dari satu kali dengan pembeli yang sama), disusun 
berdasarkan abjad 

3. Slow atau Fast (Cepat atau Lambat) 
Penjualan dikelompokkan berdasarkan barang-

barang yang dijual terjadi cepat atau lambat.  Hal ini 
juga untuk mengetahui barang apa saja yang banyak 
terjual.  Dengan begitu perusahaan akan menyediakan 
persediaan untuk barang-barang yang banyak dipesan 
oleh pelanggan. 

Laporan piutang merupakan suatu laporan yang 
menunjukkan penjualan kredit dan penerimaan 
pelunasan piutang.  Dari laporan piutang tersebut,            
PT. Fajar Harapan membuat daftar umur piutang yang 
menggambarkan rincian saldo piutang dari pelanggan 
perusahaan berdasarkan jangka waktu piutangnya.  
Tujuan PT. Fajar Harapan membuat daftar piutang 
adalah untuk memantau piutang dari pelanggan mana 
yang akan segera jatuh tempo atau yang belum diterima 
pembayarannya.  Untuk piutang-piutang perusahaan 
yang sudah lewat jatuh tempo, perusahaan akan 
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melakukan penagihan kepada pelanggan agar mereka 
segera melunasi utangnya kepada PT. Fajar Harapan. 

Perusahaan yang menjual barang-barangnya secara 
kredit harus menanggung resiko bahwa tidak seluruhnya 
piutang dapat ditagih atau diterima pembayarannya.  
Jika piutang tidak dapat ditagih maka perusahaan akan 
menderita kerugian yang disebut piutang tak tertagih. 

Piutang tak tertagih umumnya terjadi pada setiap 
perusahaan, untuk itu ada dua metode yang dapat 
digunakan dalam menentukan piutang tak tertagih yaitu 
yang pertama menggunakan metode penghapusan 
langsung dimana biaya kerugian pada metode ini 
didasarkan pada fakta yang sesungguhnya terjadi dan 
tidak berdasarkan taksiran.  Kedua, menggunakan 
metode cadangan atau penyisihan yaitu dengan cara 
mengestimasi jumlah piutang tak tertagih pada setiap 
akhir periode.  

PT. Fajar Harapan tidak menggunakan metode 
apapun dalam menentukan piutang tak tertagih, selama 
ini PT. Fajar Harapan tidak mencadangkan piutang tak 
tertagih dan tidak melakukan penghapusan terhadap 
piutangnya. PT. Fajar Harapan masih tetap mengakui 
piutang yang sudah lewat jatuh tempo, bahkan ada 
piutang perusahaan yang berumur lebih dari 120 hari.  
Hal ini dilakukan karena adanya kemungkinan PT. Fajar 
Harapan akan menerima pembayaran dari piutang yang 
sulit ditagih, walaupun piutang tersebut sudah jatuh 
tempo.  Berdasarkan pengamatan penulis atas piutang-
piutang perusahaan ternyata cukup banyak piutang-
piutang perusahaan yang tidak dapat ditagih tepat 
waktu. 

D. Penyajian Piutang pada Laporan Keuangan PT. 
Fajar Harapan 
Piutang merupakan salah satu elemen asset 

perusahaan.  Piutang dapat dikelompokkan sebagai asset 
lancar apabila piutang tersebut diharapkan dapat 
diterima pelunasannya dalam satu siklus periode 
akuntansi atau dikelompokkan sebagai asset tidak 
lancar, apabila penerimaan kas dari piutang lebih dari 
satu siklus periode akuntansi. 

Piutang merupakan akun riil yaitu saldonya akan 
terbawa dari satu periode ke periode selanjutnya.  
Piutang akan dilaporkan di Laporan Keuangan Neraca 
sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi yaitu piutang 
dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.  PT. 
Fajar Harapan tidak mencadangkan piutang tak tertagih, 
oleh karena itu PT. Fajar Harapan melaporkan nilai 
realisasi bruto.                                                                                                  

Ada 3 jenis piutang yang dilaporkan PT. Fajar 
Harapan yaitu Piutang Dagang, Piutang Affiliasi dan 
Piutang Lain-lain.  Piutang dagang merupakan piutang 
yang timbul dari penjualan barang dagang PT. Fajar 
Harapan kepada Grup dan Non Grup.  Piutang affiliasi 
merupakan piutang yang timbul dari transaksi penjualan 
kepada Grup namun tidak dianggap kompensasi hutang.  
Piutang lain-lain merupakan piutang yang timbul dari 
luar transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT. Fajar 
Harapan yang terdiri dari piutang karyawan yaitu 
piutang yang timbul atas pinjaman karyawan kepada PT. 
Fajar Harapan dan piutang atas biaya pengiriman pada 
saat transaksi penjualan. 
 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan 

1. PT. Fajar Harapan merupakan perusahaan yang 
awalnya bergerak sebagai agen penjualan sparepart 
untuk otomotif seperti bus dan kereta api.  Saat ini 
PT. Fajar Harapan merambah penjualan sparepart 
untuk gedung, rumah sakit dan perkapalan. 

2. PT. Fajar Harapan melakukan 2 cara penjualan 
yaitu penjualan tunai dan kredit, namun PT. Fajar 
Harapan lebih mengutamakan penjualan kredit guna 
memperluas pangsa pasar dan menaikkan volume 
penjualan sehingga akan menambah pendapatan 
atas penjualan yang telah dilakukan.  Tempo 
pembayaran untuk penjualn kredit rata-rata adalah 
30 hari. 

3. Bagian-bagian yang terlibat dalam transaksi 
penjualan kredit di PT. Fajar Harapan adalah bagian 
pemasaran, bagian penjualan, bagian pengiriman, 
bagian akuntansi. 

4. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam transaksi 
penjualan kredit di PT. Fajar Harapan adalah DO 
(Delivery Order), SJ (Surat Jalan), Faktur 
Penjualan, PO (Purchase Order) dan Faktur Pajak 
Standar. 

5. PT. Fajar Harapan mengakui dan mencatat 
penjualan pada saat perusahaan mengirimkan 
barang-barang yang dijual kepada pembeli. PT. 
Fajar Harapan membuat laporan penjualan dan 
laporan piutang setiap akhir bulan. 

6. PT. Fajar Harapan membuat daftar umur piutang 
setiap akhir bulan untuk memantau piutang dari 
pelanggan mana yang akan segera jatuh tempo atau 
yang belum diterima pembayarannya. PT. Fajar 
Harapan tidak mencadangkan piutang tak tertagih , 
sehingga piutang dagang yang dilaporkan di neraca 
sebesar nilai realisasi bruto. 

 
Rekomendasi  

Sebaiknya PT. Fajar Harapan membuat cadangan 
piutang tak tertagih, sehingga dapat melaporkan 
sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi di neraca.  
Hal ini dikarenakan, terdapat piutang dagang 
perusahaan sudah lewat jatuh tempo tetapi belum 
diterima pembayarannya. 
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