
 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Laba 

 

2.1.1 Pengertian Laba 

 

Proses menganalisis perusahaan, disamping dilakukan dengan melihat laporan 

keuangan perusahaan, juga bisa dilakukan dengan menggunakan analisis rasio 

keuangan. Dari sudut pandangan investor, salah satu indikator penting untuk menilai 

prospek perusahaan di masa yang akan datang adalah dengan melihat sejauh mana 

pertumbuhan profitabilitas perusahaan. 

 

Laba merupakan pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki 

berbagai macam kegunaan dalam berbagai konteks, pengertian laba itu sendiri 

merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan. 

 

Laba perusahaan dalam hal ini dapat dilakukan dijadikan sebagai ukuran dari efisiensi 

dan efektifitas dalam sebuah unit kerja dikarenakan tujuan utama dari pendirian 

perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, laba suatu perusahaan khususnya 

pada pusat laba atau unit usaha yang menjadikan laba sebagai tujuan utamanya 

merupakan alat yang baik untuk mengukur prestasi pimpinan atau manajer atau 
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dengan kata lain efisiensi dan efektifitas dari perusahaan dapat dilihat dari laba yang 

diraih unit tersebut. 

 

Laba merupakan tujuan perusahaan, dimana dengan laba perusahaan dapat 

memperluas usahanya. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba merupakan 

salah satu petunjuk tentang kualitas manajemen serta operasi perusahaan tersebut, 

yang berarti mencerminkan nilai perusahaan.  

 

Tampubolon (2005:42) menyatakan bahwa :“Laba atau korporasi diperoleh dari 

penjualan dikurangi semua biaya operasional”  

 

Definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa laba diperoleh dari hasil penjualan 

setelah dikurangi semua biaya. Jadi untuk meningkatkan laba, perusahaan harus 

mampu meningkatkan penjualan, atau menekan biaya, atau kalau sanggup kedua 

faktor tersebut diusahakan secara bersama-sama.  

 

Laba didefinisikan oleh Stice-Stice (2001:51) sebagai berikut :  “ Ukuran dari kinerja 

suatu perusahaan sama dengan pendapatan dikurangi biaya-biaya tersebut”. 

 

Pengerian laba menurut Safri (2001:115) adalah  : 

“Gains (laba) adalah naiknya nilai equity dari transaksi yang sifatnya 

insidentil dan bukan kegiatan utama entity dan dari transaksi atau kejadian 

lainnya yang mempengaruhi entity selama satu periode tertentu kecuali yang 

berasal dari hasil atau investasi dari pemilik”. 

 

 

Laba menurut Soemarsono (2000:234) adalah : Laba adalah selisih antara penerimaan 

atau pendapatan total dan jumlah seluruh biaya”.  
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2.1.2 Tujuan Perhitungan Laba 

 

Perhitungan laba pada umumnya mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu: 

1. Tujuan Internal 

Yaitu berhubungan dengan manajemen untuk mengarahkan pada kegiatan yang 

lebih menguntungkan dan mengevaluasi usaha yang telah dicapai. 

2. Tujuan External 

Yaitu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada para pemegang saham 

untuk keperluan pajak atau tujuan lainnya, misalnya untuk permohonan kredit. 

 

2.1.3 Jenis Laba 

1. Laba Kotor, yaitu penghasilan penjualan dikurangi dengan harga pokok produksi. 

2. Laba Bersih Usaha (Laba Operasional), yaitu laba kotor yang dikurangi dengan 

biaya Komersial, yaitu biaya distribusi (Pemasaran) dan Biaya Administrasi dan 

Umum. 

3. Laba Bersih Sebelum Pajak, yaitu Laba Bersih Usaha ditambah hasil di luar 

operasi atau usaha, dikurangi biaya kerugian yang terjadi di luar aktivitas normal 

perusahaan. 

4. Laba Bersih Sesudah Pajak (Laba Bersih), yaitu laba bersih sebelum pajak 

dikurangi pajak penghasilan. 

 

Jenis laba yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah laba bersih sesudah 

pajak dan bunga. Skounce Stice-Stice (2001:53) berpendapat bahwa laba kotor 
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adalah: “ Kelebihan dari pendapatan penjualan bersih melebihi harga pokok 

penjualan “.  

 

Menurut Kasmir (2008 : 199) Rasio profitabilitas (laba) yang dipergunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan. Rasio profitabilitas yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Rasio margin laba atas penjualan (Profit Margin On Sales) 

Yaitu perbandingan antara laba bersih (EAT) dengan penjualan. Rasio ini 

mengukur tingkat laba bersih yang diperoleh dari penjualan. 

2. Return On Investment (ROI) 

Adalah rasio antara laba setelah pajak (EAT) dengan total aktiva. Rasio ini 

mengukur tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh investasi total. Rasio yang 

lebih rendah dapat disebabkan karena Net Profit Margin yang rendah atau karena 

perputaran total aktiva yang rendah atau keduanya. 

3. Rasio Kemampuan dasar menghasilkan laba (Basic Earning Power Ratio) 

Yaitu perbandingan antara Laba Sebelum Bunga dan Pajak (EBIT) dengan total 

aktiva. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan aktiva 

perusahaan menghasilkan laba operasi. 

 

2.2 Pengertian Kebijakan piutang 

Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu 

terhadap suatu produk untuk memperoleh keuntungan. Sofyan Assauri (1999.22) 

mengemukakan bahwa kegiatan penjualan merupakan kegiatan pelengkap dan 

pembelian, untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi kegiatan pembelian dan 
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penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat terlaksananya transaksi, oleh karena 

itu kegiatan penjualan terdiri dan serangkaian kegiatan yang meliputi permintaan. 

menemukan pembeli, negosiasi harga dan syarat-syarat pembayaran. 

 

Penjualan mempunyai arti yang sangat penting bagi perusahaan dalam meningkatkan 

hasil penjualannya dan dalam pengembangan usahanya. Menurut Basu dan Irawan 

(2003: 18) definisi penjualan adalah “ilmu dan seni yang mempengaruhi pribadi yang 

di lakukan oleh pihak penjualan untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli 

barang-barang atau jasa yang ditawarkan”. 

 

Dengan demikian fungsi penjualan sangat berperan penting dalam kegiatan 

pemasaran dimana orang-orang yang menjalankannya berusaha meyakinkan orang 

untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. 

 

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa penjualan 

merupakan suatu usaha dalarn rangka mewujudkan terjadinya transaksi fisik yang 

dapat saling memberikan kepuasan antara penjualan yang menerima imbalan dan 

pembeli yang menerima barang atau jasa. 

 

Kosasih (1995: 69) memberikan definisi kebijakan piutang sebagai penjualan yang 

dilakukan dengan cara mengirimkan barang terlebih dahulu kepada pembeli 

sedangkan pembayarannya dilaksanakan dikemudian hari sesuai dengan perjanjian 

kredit. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan piutang 

adalah penjualan barang yang mana pembayarannya menyusul setelah beberapa hari 
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barang tersebut tiba ditangan pembeli. Dalam era globalisasi dimana makin kuat dan 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan dalam melakukan 

penjualan memilih. 

 

Unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2000: 314) adalah:  

1. Kepercayaan 

Yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik itu 

berbentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam 

jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. 

2. Prestasi atau obyek kredit 

Objek kredit itu dapat berupa uang, barang dan jasa 

3. Waktu 

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 

kontraprestasi yang akan diterimanya di masa yang akan datang 

4. Tingkat resiko 

Yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu 

yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan dengan kontraprestasi 

(bunga) yang akan diterima di kemudian hari. 

 

2.3 Piutang  

 

2.3.1 Pengertian Piutang  

 

Dalam pengertian luas istilah piutang dapat dipakai bagi semua pihak atas uang, 

barang dan jasa. Namun demikian untuk tujuan akuntansi istilah ini pada umumnya 
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diterapkan dalam pengertian yang lebih sempit yaitu untuk menjelaskan hak-hak yang 

diharapkan dapat dipenuhi dengan pengertian kas. Piutang adalah salah satu aktiva 

perusahaan yang dikelompokkan dalam aktiva lancar. 

 

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 dagang 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 pada waktu. 

Dengan demikian dibutuhkan kebijaksanaan pengumpulan piutang yang diatur 

dengan cara seefisien mungkin. 
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Menurut tujuan akuntansi, istilah piutang pada umumnya diterapkan dalam 

pengertian yang sempit yaitu berupa klaim yang diharapkan akan diselesaikan 

melalui penerimaan kas. Semua piutang yang diharapkan akan tertagih menjadi kas 

dalam jangka waktu yang tidak lebih dalam 1 tahun. 

 

Pengertian piutang menurut Indriyo dan Basri (2002;81) adalah meliputi semua klaim 

dalam bentuk uang terhadap perorangan, organisasi, badan atau debitur lainnya. 

Piutang juga timbul dari beberapa jenis transaksi, yang paling umum adalah 

penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. 

 

Piutang merupakan suatu pos yang terdapat dalam kegiatan aktiva lancar yang dapat 

dengan cepat diuangkan menjadi kas. Dalam hal ini pemberian piutang ini akan 

banyak hal yang perlu diperhatikan yang sangat mempengaruhi utang dagang. 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan tuntutan yang 

diharapkan dapat diterima dalam bentuk tunai berupa uang atau dapat disamakan 

dengan uang. 

 

2.3.2 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 
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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 

invesatasinya. 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. 

5. Kebiasaan membayar dari para langganan, apabila sebagian besar pelanggan 

membayar pada masa diskon (termin 2/10;n/30), maka membutuhkan investasi 



 

19 

lebih kecil, tetapi jika pelanggan membayar pada hari ke 30 atau bahkan 

menunggak, perlu investasi yang besar 

 

2.3.3 Prosedur Penagihan Piutang 

 

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. 
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Menurut Kasmir (2003;95) 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. 

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. 
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4. Tindakan Yuridis 

Bilamana ternyata pelanggan tidak mau membayar kewajibannya maka 

perusahaan dapat menggunakan tindakan-tindakan hukum dengan mengajukan 

gugatan perdata melalui pengadilan. 

 

2.3.4 Prosedur Penyisihan Piutang 

 

Dalam mengantisipasi jumlah piutang yang tidak dapat ditagih, perusahaan 

melakukan estimasi atau taksiran piutang yang tidak dapat ditagih setiap akhir 

periode. Menurut Kasmir (2003;71) ada beberapa metode penyisihan piutang antara 

lain: 

a. Pendekatan Laporan Laba Rugi  

Menurut metode ini penyisihan piutang ragu-ragu dihitung dengan cara 

mengalikan taksiran persentase yang tidak terbayar dengan jumlah penjualan 

periode tertentu. Dalam menaksir jumlah persentase ini biasanya didasarkan atas 

pengalaman masa lalu. Dari pengalaman ini dapat diketahui rata-rata persentase 

yang tidak terbayar dari jumlah penjualan periode tersebut. Hasil dari perkalian 

ini merupakan beban dari satu perusahaan untuk periode tersebut dan ini dapat 

dilakukan dengan mendebet perkiraan biaya piutang dan mengkredit penyisihan 

piutang. 

b. Pendekatan Neraca 

Menurut metode ini penyisihan piutang ragu-ragu dihitung dengan menggunakan 

saldo piutang usaha. Dengan metode ini jumlah dari piutang tak tertagih adalah 

dengan mengalikan saldo piutang usaha dengan persentase piutang tak tertagih. 



 

22 

2.3.5 Prosedur Penghapusan Piutang 

 

Apabila piutang yang telah dicadangkan sebelumnya benar-benar sudah tidak dapat 

ditagih dan kemungkinan disebabkan oleh karena debitur melarikan diri atau 

meninggal dunia dan atau sebab lain maka dilakukan penghapusan piutang. 

Penghapusan piutang usaha yang tidak dapat tertagih harus ada persetujuan dari 

kantor pusat atau Direktur Utama. Setelah adanya persetujuan dari Direktur Utama 

maka bagian administrasi akan mengirimkan nota penghapusan ke bagian akuntansi 

untuk penghapusan piutang. 

 

2.3.6 Sistem Pengawasan Intern Piutang 

 

Pengawasan piutang sangat penting dilakukan karena tanpa pengawasan perusahaan 

akan menanggung resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam mengadakan investasi 

dalam bentuk piutang. Resiko-resiko yang timbul antara lain: 

1. Kemungkinan terjadinya kelambatan dalam penerimaan piutang. 

2. Kemungkinan piutang tidak dapat dibayar sekaligus. 

3. Kemungkinan piutang tidak dapat dibayar seluruhnya. 

4. Resiko yang mungkin timbul karena tertanamnya modal dalam piutang dalam 

jangka waktu lama. 

Untuk menghindari atau paling tidak memperkecil resiko yang akan timbul maka 

diperlukan pengawasan terhadap piutang.  
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2.3.7 Pengawasan Terhadap Pemberian Kredit 

 

Dalam menilai resiko pemberian kredit dapat dilakukan seperti cara-cara yang 

umumnya dilakukan oleh bank ataupun perusahaan lain yaitu 5C dari calon 

pelanggan antara lain: 

a. Character 

Meneliti dan memperhatikan sifat-sifat pribadi, cara-cara hidup dan status sosial 

dari pemohon kredit. Hal ini penting karena berkaitan dengan kemauan para 

pelanggan untuk membayar.  

b. Capacity 

Meneliti kemampuan pemohon kredit dalam memperoleh penjualan ataupun 

pendapatan yang dapat diukur dari penjualan yang dicapai pada masa lalu dan 

juga keahlian yang dimiliki dalam bidang usahanya. 

c. Capital 

Mengukur posisi keuangan perusahaan secara umum dengan memperhatikan 

modal yang dimiliki perusahaan, juga perbandingan hutang dan modal. 

d. Collateral 

Mengukur besarnya aktiva perusahaan yang dijadikan sebagai agunan atau 

jaminan atas kredit yang diberikan. 

e. Condition 

Memperhatikan pengaruh langsung dari keadaan ekonomi pada umumnya 

terhadap perusahaan yang bersangkutan terhadap kemampuan untuk memenuhi 

kewajibannya.  
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Dengan adanya pengawasan diharapkan resiko yang mungkin timbul karena 

kesalahan pemberian piutang dapat dicegah. 

 

2.3.8 Pengawasan Penagihan 

 

Pengawasan penagihan dimaksudkan untuk mengetahui apakah penagihan piutang 

dilakukan dengan semestinya. Selain itu bagian penagihan mempunyai beberapa 

tujuan penagihan selain pengumpulan piutang, yaitu menjaga nama baik para 

pelanggan. Dengan cara-cara penagihan piutang seperti di atas diharapkan agar dapat 

memperoleh hasil pelunasan piutang. Hasil penagihan ini akan menunjukkan berhasil 

tidaknya bagian penagihan melaksanakan tugasnya dalam mengelola piutang yang 

dapat diukur dengan menggunakan analisa rasio.  

 

Tingkat perputaran piutang penting diperhatikan untuk membandingkan hasil kerja 

pengumpulan piutang dalam jangka waktu kredit yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Apabila hasil kerja pengumpulan piutang selalu lebih besar dari batas 

kredit yang telah ditetapkan tersebut maka cara pengumpulan piutang dinilai kurang 

efisien. Ini berarti bahwa banyak pelanggan yang tidak memenuhi batas waktu kredit 

yang telah ditetapkan. 

 

2.3.9 Penyelenggaraan Pengawasan Intern yang Memadai 

 

Pengawasan intern atas piutang dimulai sejak pemberian kredit. Pengawasan interen 

piutang mengharuskan adanya persetujuan pembelian, baik mengenai perencanaan, 

penyiapan dan pemberian faktur verifikasi dan berakhir dengan penagihan piutang. 
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Pemberian persetujuan pinjaman sebaiknya dilakukan oleh suatu bagian yang berdiri 

sendiri, bukan bagian pemasaran. Karena dalam upaya untuk mempersingkat jumlah 

aktifitas kerja usaha mungkin akan memberikan pinjaman tanpa memperhatikan 

kriteria pemberiannya. 

 

Prosedur penerimaan kredit dan penyiapan faktur pelaksanaan akan membantu 

karyawan mencatat piutang segera. Untuk mengecek keberadaan faktur pelaksanaan 

sebaiknya ditunjuk orang yang bukan bertugas mengecek keberadaan jumlah, harga 

dan perhitungan ada tidaknya potongan dan syarat pemberian pinjaman. Copy faktur 

pelaksanaan dan memo penagihan dikirimkan ke bagian pencatatan piutang, yang 

akan dicatat dalam buku pembantu untuk kemudian melaksanakan pencatatan jurnal 

ke dalam buku pembantu. 

 

Ketika bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah, bank tentu saja 

mengharapkan uangnya kembali. Karenanya, untuk memperkecil risiko (uangnya 

tidak kembali, sebagai contoh), dalam memberikan kredit bank harus 

mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (willingness to pay) 

dan kemampuan membayar (ability to pay) nasabah untuk melunasi kembali 

pinjaman beserta bunganya. Hal-hal tersebut terdiri dari Character (kepribadian), 

Capacity (kapasitas), Capital (modal), Colateral (jaminan), dan Condition of 

Economy (keadaan perekonomian), atau sering disebut sebagai 5C (panca C). 

 

Watak, sifat, kebiasaan debitur (pihak yang berutang) sangat berpengaruh pada 

pemberian kredit. Kreditur (pihak pemberi utang) dapat meneliti apakah calon debitur 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bank
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masuk ke dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak. Untuk itu kreditur juga 

dapat meneliti biodatanya dan informasi dari lingkungan usahanya. Informasi dari 

lingkungan usahanya dapat diperoleh dari supplier dan customer dari debitur. Selain 

itu dapat pula diperoleh dari Informasi Bank Sentral, namun tidak dapat diperoleh 

dengan mudah oleh masyarakat umum, karena informasi tersebut hanya dapat di 

akses oleh pegawai Bank bidang perkreditan dengan menggunakan password dan 

komputer yang terhubung secara on-line dengan Bank sentral. 

 

Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk 

mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan 

debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain. 

 

2.3.10 Modal 

 

Dengan melihat banyaknya modal yang dimiliki debitur atau melihat berapa banyak 

modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, kreditur dapat menilai modal 

debitur. Semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin 

serius dalam menjalankan usahanya. 

 

2.3.11 Jaminan 

 

Jaminan dibutuhkan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat 

mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah 

pinjaman. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen
http://id.wikipedia.org/wiki/Keuangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan
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2.3.12 Kondisi ekonomi 

 

Keadaan perekonomian di sekitar tempat tinggal calon debitur juga harus 

diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa 

datang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli 

masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar 

modal, dan lain sebagainya. 

 

Hal-hal yang Diperjanjikan Dalam Perjanjian Kredit 

1. Jangka waktu kredit 

2. Suku bunga 

3. Cara pembayaran 

4. Agunan/jaminan kredit 

5. Biaya administrasi 

6. Asuransi jiwa dan tagihan 

 

2.4 Pengaruh Kebijakan piutang Terhadap Laba 

 

Dalam dunia usaha yang semakin berkembang, perusahaan dituntut untuk terus 

menerus beradaptasi secara dinamis agar dapat mempertahankan kelangsungan 

usahanya. Untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan serta mengetahui 

kondisi keuangan perusahaan dapat kita ketahui dari laporan keuangan perusahaan 

yang bersangkutan. Salah satu informasi yang dapat dipeloreh dari laporan keuangan 

perusahaan terutama dari  kebijakan piutang (piutang).  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_modal
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_modal
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_modal
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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 pada waktu. 

Dengan demikian dibutuhkan kebijaksanaan pengumpulan piutang yang diatur 

dengan cara seefisien mungkin. Dalam hal kekayaan yang dimiliki perusahaan harus 

dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh perusahaan sehingga menghasilkan 

keuntungan (profit) bagi perusahaan. Pengertian Laba menurut Harahap (2004) dalam 

buku Analisa Kritis atas Laporan Keuangan yaitu: Laba adalah kemampuan 

perusahaan mendapatkan laba melalui semua resorsis yang ada, penjualan, kas, aset, 

dan modal. 

 

Beberapa risiko kredit tak dapat dihindari, karena tanpa risiko tidak akan ada 

pendapatan. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan dengan diimbangi pengelolaan 

terhadap risiko yang baik akan menentukan keuntungan perusahaan. Namun di sisi 

lain, kredit juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rapuhnya usaha 



 

29 

perusahaan yaitu apabila kredit tersebut dinyatakan bermasalah. Perusahaan dapat 

mengkompensasikan pemberian kredit yang mempunyai risiko tinggi diimbangi 

dengan pendapatan yang lebih tinggi melalui penetapan suku bunga di atas normal. 

Namun, pemberian putusan kredit harus dapat dijamin, apakah akan lebih banyak 

memberikan kredit dengan tingkat pendapatan dan pengembalian tinggi, atau terlalu 

berisiko, karena dapat mengakibatkan risiko potensial dalam bisnis (Coyle, 2006) 

 

 


