
II. LANDASAN TEORI, KERANGKA PIKIR DAN PENGAJUAN
HIPOTESIS

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Piutang

Piutang merupakan suatu proses yang penting, yang dapat menunjukkan satu

bagian yang besar dari harta likuid perusahaan.Menurut Dwi Martini., dkk.

(2012:193), piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain.

Artinya hampir semua entitas memiliki piutang kepada pihak lain baik yang

terkait dengan transaksi penjualan atau pendapatan maupun merupakan

piutang yang berasal dari transaksi lainnya.

Menurut Hery, (2011:36), piutang adalah sejumlah tagihan yang akan

diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari pihak lain, baik

sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit (untuk piutang

pelanggan yang terdiri atas piutang usaha dan memungkinkan piutang wesel),

memberikan pinjaman (untuk piutang karyawan, piutang debitur yang

biasanya langsung dalam bentuk piutang wesel, dan piutang bunga), maupun

sebagai akibat kelebihan pembayaran kas kepada pihak lain (untuk piutang

pajak).
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Sedangkan Horngren., dkk. (2006:418) mengemukakan : “Piutang adalah

klaim keuangan terhadap perusahaan atau perorangan”.Menurut Warren

Reeve dan Fess, (2005:404), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

piutang adalah sebagai berikut : ”Piutang meliputi semua klaim dalam bentuk

uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan atau organisasi

lainnya”.Menurut Muslich, (2003:109), mengemukakan yang dimaksud

dengan piutang adalah sebagai berikut : ”Piutang terjadi karena penjualan

barang dan jasa tersebut dilakukan secara kredit yang umumnya dilakukan

untuk memperbesar penjualan”.Sedangkan menurut Munandar, (2006:77),

yang dimaksud dengan piutang adalah sebagai berikut : ”Piutang adalah

tagihan perusahaan kepada pihak lain yang nantinya akan dimintakan

pembayarannya bilamana telah sampai jatuh tempo”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas bahwa piutang timbul ketika sebuah

perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit dan berhak atas

penerimaan kas di masa mendatang, yang prosesnya dimulai dari

pengambilan keputusan untuk memberikan kredit kepada langganan,

melakukan pengiriman barang, penagihan dan akhirnya menerima

pembayaran, dengan kata lain piutang dapat juga timbul ketika perusahaan

memberikan pinjaman uang kepada perusahaan lain dan menerima promes

atau wesel, melakukan suatu jasa atau transaksi lain yang menciptakan suatu

hubungan dimana satu pihak berhutang kepada yang lain.

Piutang merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar

secara terus menerus dalam rantai perputaran modal kerja.
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2. Klasifikasi Piutang

Pengklasifikasian piutang dilakukan untuk memudahkan pencatatan transaksi

yang mempengaruhinya.

Hery, (2011:36), mengemukakan bahwa dalam praktek, piutang pada

umumnya diklasifikasikan menjadi.

A. Piutang Usaha (Accounts Receivable)

Menurut Hery, (2011:36), piutang usaha adalah jumlah yang akan ditagih dari

pelanggan sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang

usaha memiliki saldo normal disebelah debet sesuai dengan saldo normal

untuk aktiva. Piutang usaha biasanya diperkirakan akan dapat ditagih dalam

jangka waktu yang relatif pendek, biasanya dalam waktu 30 hingga 60 hari.

Setelah ditagih, secara pembukuan, piutang usaha akan berubah disebelah

kredit. Piutang usaha diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar

(current asset).

B. Piutang Wesel (Notes Receivable)

Menurut Hery, (2011:36), piutang wesel adalah tagihan perusahaan kepada

pembuat wesel. Pembuat wesel disini adalah pihak yang telah berhutang

kepada perusahaan baik melalui pembelian barang atau jasa secara kredit

maupun melalui peminjaman sejumlah uang. Janji pembayaran tersebut

ditulis secara formal dalam sebuah wesel atau promes. Perhatikanlah baik-

baik bahwa piutang wesel mengharuskan debitur untuk membayar bunga.

Piutang wesel diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar atau aktiva
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tidak lancar, tergantung pada lamanya jangka waktu pinjaman. Piutang wesel

yang bersifat lancar, yang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau

jasa secara kredit, merukan pengganti dari piutang usaha yang belum juga

diterima pembayarannya hingga batas waktu kredit berakhir.

C. Piutang Lain-Lain (Other Receivables)

Piutang lain-lain umumnya diklasifikasikan dan dilaporkan secara terpisah

dalam neraca.Contohnya adalah piutang bunga, piutang dividen, piutang

pajak, dan tagihan kepada karyawan. Jika piutang dapat ditagih dalam jangka

waktu satu tahun atau sepanjang siklus normal operasional perusahaan, maka

piutang lain-lain ini akan diklasifikasikan sebagai aktiva lancar.

3. Pengakuan Piutang pada PT.PLN (Persero) Rayon Bukit Kemuning

Piutang merupakan komponen aktiva lancar perusahaan yang paling besar

setelah kas.Salah satu karyawan PT. PLN (Persero) yang bersangkutanEko

mengemukakan “Piutang mengalami kenaikan dan penurunan dari bulan ke

bulan.Piutang meningkat disebakan oleh pelanggan yang tidak tepat waktu

dalam membayar sehingga terjadi tunggakan pelanggan”.

4. Piutang Lancar Sudah Jatuh Tempo

Jenis piutang listrik ada 2, yaitu.

1. Piutang lancar, pelanggan yang tepat waktu membayar paling lambat

tanggal Dua Puluh (20).

2. Piutang tunggakan, pelanggan yang belum melunasi tunggakan sampai

batas waktu yang ditentukan (lebih dari tanggal 20).
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Reeve., dkk.(2009:439), menyatakan saat piutang sudah jatuh tempo,

pertama-tama perusahaan harus menghubungi pelanggan dan mencoba

menagihnya.Jika setelah dihubungi beberapa kali pelanggan tetap tidak

membayar, maka perusahaan dapat menyewa jasa agensi penagihan (debt

collector).Setelah melakukan upaya penagihan, seluruh saldo piutang

dianggap tidak tertagih.

5. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Piutang Usaha

Piutang merupakan aktiva yang penting dalam perusahaan dan dapat menjadi

bagian yang besar dari likuiditas perusahaan. Besar kecilnya piutang

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah

sebagai berikut :

a. Volume Penjualan Kredit

Makin besar proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan

memperbesar jumlah investasi dalam piutang. Dengan makin besarnya

volume penjualan kredit setiap tahunnya bahwa perusahaan itu harus

menyediakan investasi yang lebih besar lagi dalam piutang. Makin

besarnya jumlah piutang berarti makin besarnya resiko, tetapi bersamaan

dengan iu juga memperbesar profitability.
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b. Syarat Pembayaran Penjualan Kredit

Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak.

Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat berarti

bahwa perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit daripada

pertimbangan profitabilitas. Syarat yang ketat misalnya dalam bentuk

batas waktu pembayaran yang pendek, pembebanan bunga yang berat pada

pembayaran piutang yang terlambat.

c. Ketentuan Tentang Pembatasan Kredit

Berdasarkan penjualan kredit perusahaan dapat menetapkan batas

maksimal atau plafond bagi kredit yang diberikan kepada para

langganannya. Makin tinggi plafond yang ditetapkan bagi masing-masing

langganan berarti makin besar pula dana yang diinvestasikan dalam

piutang. Sebaliknya, jika batas maksimal plafond lebih rendah, maka

jumlah piutang pun akan lebih kecil.

d. Kebijaksanaan dalam Mengumpulkan Piutang

Perusahaan dapat menjalankan kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang

secara aktif atau pasif. Perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan secara

aktif, maka perusahaan harus mengeluarkan uang yang lebih besar untuk

membiayai aktivitas pengumpulan piutang, tetapi dengan menggunakan

cara ini, maka piutang yang ada akan lebih cepat tertagih, sehingga akan

lebih memperkecil jumlah piutang perusahaan. Sebaliknya, jika

perusahaan menggunakan kebijaksanaan secara pasif, maka pengumpulan

piutang akan lebih lama, sehingga jumlah piutang perusahaan akan lebih

besar.
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e. Kebiasaan Membayar dari Para Langganan

Kebiasaan para langganan untuk membayar dalam periode cash discount

akan mengakibatkan jumlah piutang lebih kecil, sedangkan langganan

membayar periode setelah cash discount akan mengakibatkan jumlah

piutang lebih besar karena jumlah dana yang tertanam dalam piutang lebih

lama untuk menjadi kas.

(http://vangaliputra.blogspot.com/2011/05/piutang.html)

6. Manajemen Piutang

Menurut Keown, dkk.(2008: 11), Kebijaksanaan kredit (standar
kredit/kualitas rekening yang diterima, jangka waktu/periode kredit yang
diberikan, discount/potongan tunai yang diberikan untuk pembayaran yang
lebih awal.Kebijaksanaan pengumpulan piutang, dan faktor-faktor lain yang
relevan.Keputusan kredit ini menyangkut tradeoff antara keuntungan
(marginal profit) dan biaya tambahan (marginal cost) yang disebabkan oleh
perubahan dalam salah satu atau kombinasi elemen-elemen tersebut.Faktor-
faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang.

1. Volume kebijakan piutang, semakin besar volume kebijakan piutang,
makin besar investasi yang tertanam dalam piutang.

2. Syarat pembayaran (termin),semakin lama masa kredit, semakin besar
investasinya.
Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak.Apabila
perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat berarti perusahaan
lebih mengutamakan keselamatan kredit dari pada pertimbangan
profitabiitas.Syarat yang ketat dalam bentuk batas waktu pembayaran yang
pendek, pembebanan bunga yang berat pada pembayaran piutang yang
terlambat.

3. Ketentuan tentang pembatasan kredit, batasan kredit dapat berupa
kuantitatif (plafon kredit, semakin besar plafon kredit perpelanggan makin
besar investasi yang diperlukan) dan kualitatif (selektif terhadap pelanggan
kredit, makin ketat seleksi akan semakin memperkecil investasi dalam
piutang).

4. Kebijakan pengumpulan piutang, pengumpulan piutang dapat bersifat aktif
(menggunakan debt collector) pengumpulan piutang lebih tepat waktu
tetapi perlu tambahan biaya pengumpulan piutang, atau pasif yaitu
keyakinan bahwa debitur menepati janji, maka resiko tertunggaknya
piutang lebih besar.
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5. Kebiasaan membayar dari para langganan, apabila sebagian besar
pelanggan membayar pada masa diskon (termin 2/10;n/30), maka
membutuhkan investasi lebih kecil, tetapi jika pelanggan membayar pada
hari ke 30 atau bahkan menunggak, perlu investasi yang besar.

7. Kebijakan Pengumpulan atau Penagihan Piutang

Pada umumnya sebuah perusahaan terlibat dalam penjualan barang dan

jasa.Cara pembayaran barang dan jasa tersebut yaitu dengan penjualan tunai

dan juga sebagian besar secara kredit. Jika penjualan dilakukan dalam bentuk

kredit maka akan meningkatkan piutang bagi perusahaan tersebut.

Bagaimana cara perusahaan mengelola piutang pada dasarnya bergantung

pada tingkat kebijakan piutang perusahaan. Penjualan secara kredit dilakukan

untuk mempertahankan pelanggan-pelanggan yang sudah ada dan juga untuk

menarik pelanggan baru bagi perusahaan.Persyaratan-persyaratan kredit

mungkin berbeda dari satu jenis usaha ke jenis usaha lainnya. Tetapi untuk

perusahaan-perusahaan dalam jenis usaha yang sama biasanya memberikan

persyaratan yang tidak jauh berbeda. Namun tentu saja dalam hal ini masih

terdapat pengecualian karena seringkali supplier memberikan persyaratan

yang begitu gampang kepada pelanggan tertentu baik dalam rangka

membantu pelanggan tersebut maupun menariknya agar mau menjadi

langganan tetap perusahaan.

Kebijakan piutang yang pada akhirnya akan menimbulkan hak penagihan atau

piutang kepada langganan, sangat erat hubungannya dengan persyaratan

kredit yang diberikan. Selain itu pengumpulan piutang juga sering tidak tepat

waktu. Dengan demikian dibutuhkan kebijaksanaan pengumpulan piutang

yang diatur dengan cara seefisien mungkin.
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Pada tahap berikutnya setelah terjadi piutang maka akan dilakukan penagihan

terhadap para debitur. Penagihan sebaiknya dilakukan oleh petugas yang

khusus ditunjuk untuk itu, yang disebut dengan kolektor. Adapun proses

penagihan piutang menurut Indriyo dan Basri, (2002: 83), adalah:

1. Bagian piutang menyusun daftar tagihan piutang yang jatuh tempo. Daftar
tersebut akan diserahkan kepada penagih beserta kuitansi penjualan asli.

2. Penagih langsung mendatangi pelanggan ke alamat masing-masing dan
menagih piutang yang tercantum pada daftar tagihan. Setiap pelunasan
yang dilakukan pelanggan akan diberikan kuitansi penjualan yang asli
yang dicap lunas.

3. Uang hasil penagihan yang diperoleh akan diserahkan kepada kasir serta
daftar tagihannya.

4. Kasir menghitung uang tagihan dan apabila sudah cocok dengan daftar
tagihan maka daftar tagihan tersebut akan diberikan cap dimana tagihan
tersebut telah diterima oleh kasir. Setelah dicap daftar tagihan tersebut
akan diserahkan kembali kepada penagih atau kolekor.

5. Selanjutnya bagian penagihan akan menyerahkan daftar tagihan ke bagian
piutang dan akuntansi, penagihan piutang yang diterima pada buku
tambahan dan bagian akuntansi mencatat ke buku kasir dan buku besar.

MenurutSyamsuddin, (2007:273), ada beberapa cara yang dilakukan untuk

melakukan penagihan piutang yaitu.

1. Melalui Surat

Jika pembayaran hutang dari pelanggan sudah lewat beberapa hari tetapi

belum dilakukan pembayaran maka perusahaan dapat mengirim surat untuk

mengingatkan atau menegur pelanggan yang belum membayar hutangnya

yang jatuh tempo. Apabila hutang tersebut belum juga dibayar setelah

beberapa hari surat dikirimkan maka dapat dikirimkan lagi surat dengan

teguran yang lebih keras.
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2. Melalui Telepon

Apabila setelah pengiriman surat teguran ternyata tagihan tersebut belum juga

dibayar maka bagian kredit dapat menelepon pelanggan dan secara pribadi

memintanya untuk segera melakukan pembayaran. Kalau dari hasil

pembicaraan tersebut ternyata pelanggan mempunyai alasan yang dapat

diterima maka mungkin perusahaan dapat memberikan perpanjangan sampai

jangka waktu tertentu.

3. Kunjungan Personal

Melakukan kunjungan secara personal atau pribadi ke tempat pelanggan

sering kali digunakan karena dirasakan sangat penting dalam usaha-usaha

pengumpulan piutang.

4. Tindakan Yuridis

Jika ternyata pelanggan tidak mau membayar kewajibannya maka perusahaan

dapat menggunakan tindakan-tindakan 20embe dengan mengajukan gugatan

perdata melalui pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut dalam melakukan upaya penagihan disebut

TUL(VI01) yaitu petugas PLN datang ke rumah pelanggan.

Petugas menyampaikan berupa surat tagihan yang berisi jumlah tunggakan

pelanggan dan memberi batas waktu kepada pelanggan untuk membayar.

Apabila pelanggan belum dapat melunasi tunggakan sampai batas waktu yang

telah ditentukan. Petugas memberikan lagi surat kedua yang disebut dengan

TUL(VI03) berisi tentang sanksi pemutusan atau pembongkaran aliran listrik.
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Adapun prosedur menurut Husnan, (2004:481), terhadap pelanggan yang

telah terlambat membayar hutangnya, umumnya dilakukan beberapa prosedur

sebagai berikut.

1. Mengirim surat teguran yang menjelaskan bahwa pelanggan telah
terlambat untuk melunasi hutangnya.

2. Menghubungi pelanggan tersebut melalui via telepon secara langsung.
3. Menggunakan bantuan perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang jasa

pengumpulan piutang.
4. Menempuh jalur hukum atas pelanggan yang telah terlambat atau tidak

membayar hutang.

8. Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer

Sistem komputerisasi akuntansi merupakan suatu dampak perkembangan

ilmu dan teknologi, dimana pencatatan akuntansi secara manual kini

digantikan oleh komputer, hal ini tentunya memberikan dampak yang positif

dan dampak negatif bagi perusahaan dan sumber daya manusia, yaitu

pekerjaan akuntansi menjadi lebih mudah dan cepat serta dapat

meminimalisasi kesalahan dalam menyusun laporan keuangan, disisi lain

membawa dampak negatif yaitu terjadinya pengurangan tenaga kerja.

Kemajuan teknologi di dunia usaha yang terus menerus, Sistem Informasi

Akuntansi yang dikerjakan secara manual sekarang dapat dilakukan dengan

bantuan komputer yaitu Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer.

Proses dalam akuntansi secara manual dan berbasis komputer tidak jauh beda,

yang membedakan dalam Sistem Informasi berbasis komputer dapat

dilakukan dengan sekali entry (input) data atau transaksi saja, hal ini dalam

buku besar akan berubah dan secara langsung dapat merubah Financial
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Report juga.(https://aminahhumairoh.wordpress.com/2010/11/22/audit-

sistem-informasi-akuntansi-berbasis-komputer.html)

9. Payment Point Online Bank (PPOB)

Sistem PPOB ini adalah layanan pembayaran listrik pelanggan PLN secara

online melalui jasa bank (http:adilhadiputra.wordpress.com).

PPOB (Payment Point Online Bank) adalah sistem pembayaran online dengan

memanfaatkan fasilitas perbankan, Seperti pembayaran tagihan PLN,

TELKOM, PDAM, cicilan motor dan lain-lain. PPOB tidak hanya melibatkan

jasa perbankan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga melibatkan lembaga

switcing sebagai pengatur lalu lintas data, dan terakhir outlet-outlet atau

loket-loket PPOB yang melayani langsung ke pelanggan.

Kehadiran PPOB memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan

pembayaran, dan pelanggan pun dapat melakukan pembayaran dimana saja

dan kapanpun 24 jam nonstop.

(http://ppob.interpay.biz/2012/08/pengertian-ppob.html)

Sistem PPOB sendiri merupakan pengembangan dari SOPP (Semi Online
Payment Point), dimana transaksi berlangsung secara semi Online, dan
memiliki delay (jeda waktu) sehingga update data dan arus keuangan
memerlukan waktu. Sedangkan pada sistem PPOB, semua berlangsung secara
Online, dimana transaksi manual hanya terjadi pada pelanggan dan loket
PPOB, sehingga update data dan arus keuangan berlangsungreal time.

(http://www.bangancis.web.id/2011/07/pengertian-ppob-payment-point-
online.html)
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10. Hubungan PPOB dengan Piutang

Mengingat semua wilayah tempat tinggal dan industri membutuhkan energi

listrik, maka cakupan operasi PLN sangatlah luas meliputi hampir seluruh

wilayah Indonesia.Luasnya wilayah operasi inilah yang menyebabkan PLN

merasa perlu adanya suatu sistem pelayanan pembayaran tagihan listrik yang

beriorientasi pada pelanggan melalui kerjasama dengan berbagai pihak.

Adanya perkembangan tekhnologi komputer dan jaringan telekomunikasi,

maka dibuatlah berbagai macam aplikasi yang dapat membantu perusahaan

melaksanakan kegiatan bisnisnya.Salah satu aplikasi tersebut adalah Payment

Point Online Bank (PPOB).

Diterapkannya PPOB dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan

pembayaran tagihan listriknya karena pembayaran dapat dilakukan kapan dan

dimana saja, serta dapat menggunakan semua fasilitas yang ditawarkan pihak

perbankan.PPOB diselenggarakan di perusahaan-perusahaan seperti PLN

yang bekerjasama dengan pihak perbankan. Pelanggan dapat membayar

dimana saja, kapan saja dan dengan cara apa saja melalui delivery channel

(ATM, TELLER, Autodebet, Internet Banking, Mobile Banking, loket-loket

pembayaran di bawah binaan mitra PLN, dan lain-lain).

PPOB merupakan suatu sistem dari penyempurnaan dari sistem sebelumnya,

yaitu payment point konvensional, karena sistem konvensional ini memiliki

kekurangan berupa cash in transit, kesulitan rekonsiliasi, jasa penagihan yang

kurang menarik, bahkan tidak memberikan kemudahan bagi pelanggan yang

ingin membayar tagihan secara praktis.
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Adanya PPOB, PLN berharap proses pembayaran listrik menjadi mudah dan

dengan kemudahan proses pembayaran tersebut, tunggakan atau piutang

perusahaan dapat berpotensi untuk menurun. Sehingga PLN akan

meringankan beban pemerintah dalam hal ini penurunan subsidi listrik.

Namun, jumlah tunggakan memang tidak sebesar jumlah pendapatan, akan

tetapi tunggakan merupakan kewajiban pelanggan yang harus diselesaikan

agar jumlah tunggakan tersebut tidak semakin membengkak yang pada

akhirnya dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi PLN. Diterapkannya

sistem tersebut yang beriorientasi pada pelanggan, diharapkan PT PLN

(Persero) Rayon Bukit Kemuning akan lebih cepat menarik piutangnya yang

berada di pelanggan sehingga berpotensi untuk menurunkan piutang usaha.

Selain penurunan tunggakan, tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan

keuntungan atau laba.Seiring dengan perusahaan memaksimalkan upaya

dalam penagihan piutangnya, maka perusahaan pun dapat meningkatkan

keuntungannya. Kebijakan pengumpulan piutang yang diterapkan perusahaan

dalam rangka mengelola piutang akan berpengaruh pada jumlah piutangnya.

B. Penelitian Yang relevan

Tabel 3. Hasil Penelitian Yang Relevan
No. Penulis Judul Hasil Penelitian
1. Duwansyah

Syafuan
Mahfudi, (2006)

Analisi pengaruh
kebijakan piutang
pada laba
perusahaan PT.
Wansa Turga
Citra

Bandarlampung

Berdasarkan Hasil
penelitian didapatkan
variabel volume
penjualan,piutang ragu-
ragu,daninvestasi
padapiutang berpengaruh
signifikan secara
bersama-sama terhadap
laba PT. Wansa Turga
Citra Bandar lampung atau
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Ho ditolak dan Ha
diterima.
Hasil penelitian ini
menunjukkan volume
penjualan,piutang ragu-
ragu, dan
investasi pada piutang
berpengaruh positif
terhadaplaba
perusahaan.
Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
seluruh hipotesis
terbukti.

2. Daryono Toni
Sugiharto,
(2008)

Pengaruh Total
Asset terhadap
Earnings
Management (Studi
terhadap
perusahaan PT.
PLN PERSERO
INDONESIA
periode 2002-2012)

dampak adanya
indikasiterjadinya
Political Cost.
Variabel independent yang
digunakan dalam
penelitian ini adalah
Total Asset. Sedangkan
variable dependent
dalam penelitian
ini adalah Earnings
Management dengan
alat ukurnya adalah
TotalAccruals.
Penelitian ini dengan cara
melakukan pengamatan
terhadap laporan keuangan
tahunan (annual report)
perusahaan PT. PLN
Persero.
Data penelitian ini
berasal dari data sekunder.
Setelah data terkumpul
maka dilakukan analisis
statistik data deskriptif, uji
asumsi klasik, uji hipotesis
serta analisis regresi linier
sederhana. Berdasarkan
hasil
analisisyangdilakukan
menunjukkanbahwaadanya
pengaruh yang cukup
signifikan
antara naiknya
pertumbuhan nilai
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total asset perusahaan
terhadapmenurunnya nilai
total accruals
perusahaan sehingga
terindikasi adanya
tindakan poitical cost pada
perusahaan PT. PLN
Persero Indoneisa di dalam
mengurangi beban politik
yang terjadi akibat tekanan
dari pemerintah atau
negara.

3. Fifip Chopipah
O, (2010)

Pengaruh Kualitas
Layanan Internet
Banking KlikBCA
Terhadap Kepuasan
Nasabah.

Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan
pengaruh kualitaslayanan
internet banking
KlikBCA terhadap
kepuasan nasabah dengan
melalui
penyebaran kuesioner
kepada nasabah konsumen
KlikBCA maka didapat
kesimpulan sebagai
berikut:
1. Hasil pengujian

menunjukkan bahwa
variabel kualitas
layanan internet
banking dengan
dimensiefficiency,
fulfillment, reliability,
danprivacyberpengaruh
signifikan
terhadap kepuasan
nasabah. Dengan nilai
thitung> ttabel,
(13,024> 1,98729).

2. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa
seperti diketahui 65,8%
kepuasan nasabah dapat
dijelaskan oleh variabel
kualitas layanan
internet bankingdengan
dimensi efficiency,
fulfillment, reliability,
dan privacy,artinya

34,2% dipengaruhi oleh
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variabel lain, yang tidak
dalam cakupan penelitian
penulis.

C. Kerangka Pikir

Menurut Munandar, (2006:77), yang dimaksud dengan piutang adalah

sebagai berikut : ”Piutang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang

nantinya akan dimintakan pembayarannya bilamana telah sampai jatuh

tempo”.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa piutang timbul ketika sebuah

perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit dan berhak atas

penerimaan kas di masa mendatang, yang prosesnya dimulai dari

pengambilan keputusan untuk memberikan kredit kepada langganan,

melakukan pengiriman barang, penagihan dan akhirnya menerima

pembayaran, dengan kata lain piutang dapat juga timbul ketika perusahaan

memberikan pinjaman uang kepada perusahaan lain dan menerima promes

atau wesel, melakukan suatu jasa atau transaksi lain yang menciptakan suatu

hubungan dimana satu pihak berhutang kepada yang lain.

Piutang merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar

secara terus menerus dalam rantai perputaran modal kerja.

Adanya perkembangan tekhnologi komputer dan jaringan telekomunikasi,

maka dibuatlah berbagai macam aplikasi yang dapat membantu perusahaan

melaksanakan kegiatan bisnisnya.Salah satu aplikasi tersebut adalah Payment

Point Online Bank (PPOB).
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PPOB (payment point online bank) adalah sistem pembayaran online dengan

memanfaatkan fasilitas perbankan, Seperti pembayaran tagihan PLN,

TELKOM, PDAM, cicilan motor dan lain-lain.

PPOB tidak hanya melibatkan jasa perbankan sebagai lembaga keuangan,

tetapi juga melibatkan lembaga Switcing sebagai pengatur lalu lintas data, dan

terakhir outlet-outlet atau loket-loket PPOB yang melayani langsung ke

pelanggan.

Kehadiran PPOB memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan

pembayaran, Dan pelanggan pun dapat melakukan pembayaran dimana saja

dan kapanpun 24 jam nonstop.

(http://ppob.interpay.biz/2012/08/pengertian-ppob.html)

PPOB dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan pembayaran tagihan

listriknya karena pembayaran dapat dilakukan kapan dan dimana saja, serta

dapat menggunakan semua fasilitas yang ditawarkan pihak perbankan.PPOB

diselenggarakan di perusahaan-perusahaan seperti PLN yang bekerjasama

dengan pihak perbankan. Pelanggan dapat membayar dimana saja, kapan saja

dan dengan cara apa saja melalui delivery channel (ATM, TELLER,

Autodebet, Internet Banking, Mobile Banking, loket-loket pembayaran di

bawah binaan mitra PLN, dan lain-lain).

Adanya PPOB, PLN berharap proses pembayaran listrik menjadi mudah dan

dengan kemudahan proses pembayaran tersebut, tunggakan atau piutang

perusahaan dapat berpotensi untuk menurun. Sehingga PLN akan

meringankan beban pemerintah dalam hal ini penurunan subsidi listrik.

Namun, jumlah tunggakan memang tidak sebesar jumlah pendapatan,
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akantetapi tunggakan merupakan kewajiban pelanggan yang harus

diselesaikan agar jumlah tunggakan tersebut tidak semakin membengkak

yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi PLN.

Diterapkannya sistem tersebut yang beriorientasi pada pelanggan, diharapkan

PT. PLN (Persero) Rayon Bukit Kemuningakan lebih cepat menarik

piutangnya yang berada di pelanggan sehingga berpotensi untuk menurunkan

piutang usaha.

Selain penurunan tunggakan, tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan

keuntungan atau laba.Seiring dengan perusahaan memaksimalkan upaya

dalam penagihan piutangnya, maka perusahaan pun dapat meningkatkan

keuntungannya. Kebijakan pengumpulan piutang yang diterapkan perusahaan

dalam rangka mengelola piutang akan berpengaruh pada jumlah piutangnya.

Gambar 1. Paradigma teoritis pengaruh bebas X terhadap Y

D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah.

1. H 0 : Tidak terdapat perbedaan nilai penurunan piutang sebelum dan

sesudah  diterapkannya Paymet Point Online Bank(PPOB).

Payment Point Online
Bank(X) Data Piutang Periode

Januari 2012-April
2015( )
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H 1 : Terdapat perbedaan nilai penurunan piutang sebelum dan sesudah

diterapkannya Paymet Point Online Bank (PPOB).

2. H 0 : Tidak ada pengaruh sebelum dan sesudah diterapkannya PPOB

terhadap penurunan piutang pada PT.PLN (Persero) Rayon Bukit

Kemuning.

H 1: Ada pengaruh sebelum dan sesudah diterapkannya PPOB terhadap

penurunan piutang pada PT.PLN (Persero) Rayon Bukit Kemuning.


