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ABSTRAK 

Mochamad Fazrin Ganafi, 2019 NIM : 4122.4.15.12.0036, Judul: “Pengaruh 

Penagih Piutang Usaha Terhadap Perputaran Piutang di CV Mitra Jaya 

Cabang Bandung”. Pembimbing: Bapak Nana Suhana, SE., MM. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh 

penagihan piutang usaha terhadap perputaran piutang di CV.Mitra Jaya Cabang 

Bandung. 

 Metode yang digunakan adalah metode analisis koefisien korelasi rank 

spearman. Metode ini digunakan karena data yang diperoleh berupa data ordinal 

berbentuk ranking dengan menggunakan skala likert dalam melakukan 

perhitungannya. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui 

wawancara, observasi, dan dilengkapi dengan kajian pustaka yang berkaitan 

dengan yang diteliti. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada  staf 

Administrasi,Kacab dan Suvervisor Marketing dengan 10 pertanyaan untuk 

Penagihan Piutang Usaha dan 10 Perputaran Piutang. 

 

Dari perhitungan yang dilakukan terdapat hasil koefisien korelasi r sebesar 

0,939 yang termasuk kedalam pengaruh yang sangat kuat serta nilai Koefisien 

Determinasi (KD) sebesar 88,2% dan sisanya 11,8% dipengaruhi oleh faktor lain 

dan nilai Uji Statistik t sebesar 7,747. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penagihan piutang usaha 

dengan peputaran piutang. 

 

Kata Kunci : Pengaruh Penagihan Piutang Usaha, Perputaran Piutang.



 

ABSTRACT 

Mochamad Fazrin Ganafi, 2019 NIM: 4122.415120036, Title: “The Effect Of 

Billing Receivables On Receivables in CV. Mitra Jaya Branch Of Bandung”. 

Advisor: Mr. Nana Suhana, SE., MM. 

 

 This study aims to determine the extent of the influence of accounts 

receivable collection on accounts receivable turnover in CV.Mitra Jaya Bandung 

Branch. 

The method used is the Spearman rank correlation coefficient analysis method. 

This method is used because the data obtained in the form of ordinal data in the 

form of ranking by using a Likert scale in doing calculations. The data collection 

method used is through interviews, observations, and is equipped with a literature 

review related to what was studied. Questionnaires were distributed to the 

Administration, Head of Staff and Marketing Suvervisor staff with 10 questions 

for Collection of Accounts Receivable and 10 Accounts Receivable Turnover. 

 

 From the calculations performed there is a correlation coefficient r of 

0.939 which is included in a very strong influence and the value of the Coefficient 

of Determination (KD) of 88.2% and the remaining 11.8% is influenced by other 

factors and the Statistical Test value of t is 7,747. Thus it can be concluded that 

there is a positive and significant relationship between the collection of accounts 

receivable and accounts receivable loans. 

 

Keywords: Effect of Accounts Receivable Collection, Accounts Receivable 

Turnover
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri otomotif telah dikembangkan selama lebih dari 30 tahun dan telah 

turut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian 

nasional. Pengembangan industri kendaraan bermotor perlu untuk terus dilakukan 

karena industri kendaraan bermotor memiliki keterkaitan yang luas dengan sektor 

ekonomi lainnya dan juga memiliki potensi pasar dalam negeri yang cukup besar. 

Indonesia merupakan pasar terbesar produk otomotif di Asia Tenggara dengan 

jumlah penjualan tahun 2011 sebesar 894.164 unit. Jika dibandingkan dengan 

rasio jumlah penduduknya, maka pasar Indonesia masih terbuka sangat luas.  

 Dalam dunia otomotif, penjualan kendaraan, jasa service serta penjualan 

spare part merupakan hal yang paling utama dalam mendukung kelancaran 

jalannya bisnis otomotif yang sedang dijalankan. Karena dari hasil penjualan 

tersebut dapat dilihat sejauh mana kemajuan perusahaan otomotif  dapat bersaing 

dengan para pesaingnya dan seberapa besar keuntungan yang didapat dari hasil 

penjualan tersebut. Metode yang digunakan perusahaan otomotif dalam menjual 

produknya dilakukan dengan dua cara yaitu secara Tunai dan secara Kredit. Akan 

tetapi kebanyakan perusahaan menawarkan penjualan produknya dengan cara 

kredit karena dengan hal tersebut keuntungan yang didapat jauh lebih besar 

daripada dijual secara Tunai.  
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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. Penjualan kredit 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 

kebijakan pengumpulan piutang yang diatur dengan cara seefisien mungkin.Tetapi 

ada perkiraan-perkiraan karena alasan tertentu tidak dibayarkan dengan kas kecil, 

walaupun jumlahnya relatif kecil. Dalam sebuah perusahaan yang sudah besar, 

fungsi dana kas kecil sangatlah penting untuk menunjang kelancaran aktivitas dari 

perusahaan, karena dari pengeluaran yang relatif kecil tidak efektif jika dilakukan 

dengan menggunakan cek disebabkan penarikan cek membutuhkan waktu yang 

lama. 

Saat ini banyak perusahaan menaruh perhatian yang besar terhadap 

permasalahan penjualan credit dan collection. Karena penjualan tinggi tidak akan 

berarti apa-apa apabila tidak dapat tertagih. Perusahaan dituntut untuk mampu 

menganalisa dengan baik calon pelanggan dan pelanggan tetap. Bagaimana 
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karakter pelanggan untuk meminimalisir kerugian atas penjualan yang tidak 

tertagih. Dengan pengelolaan yang lebih profesional dan manusiawi, diharapkan 

akan mengatasi kredit dan penagihan tanpa menciptakan masalah baru. 

Rumitnya permasalahan kredit membutuhkan penanganan khusus. Dengan 

melakukan penjualan barang dan jasa secara kredit kepada konsumen maka akan 

menimbulkan piutang usaha yang berarti merupakan bagian dan investasi dalam 

modal kerja dan akan menghadapi resiko baru yaitu piutang tak tertagih, tidak 

berputarnya modal kerja yang tertanam dan juga menimbulkan biaya baru guna 

mengumpulkan atau menagih piutang tersebut. Oleh sebab itu pengelolaan 

piutang harus dilakukan sebaik-baiknya, jangan sampai investasi terlalu lama dan 

besar mengendap dalam piutang, sebab akan mengganggu kelancaran aktivitas 

perusahaan. 

Mitra Jaya Group merupakan dealer resmi Motor Honda yang berdiri sejak 

tahun 1996 dan memiliki total 34 Cabang Dealer Resmi Honda yang tersebar di 

pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, Bali. Cv.Mitra Jaya Bandung yanng ber 

alamatkan di Jl.Phh Mustofa No.27 bandung adalah Perusahaan yang melayani 

penjualan cash maupun kredit motor baru. Oleh sebab itu, sistem penagihan 

piutang yang didalamnya terdapat suatu prosedur penagihan piutang harus 

dilakukan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan.  

Suatu perusahaan otomotif sebaiknya mempunyai prosedur penagihan 

piutang yang baik dan benar. Untuk menghindari kecurangan yang sebenarnya 
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bisa dihindari. Oleh karena itu, suatu perusahaan otomotif memang membutuhkan 

prosedur penagihan piutang yang teratur dan rapih agar lebih mudah untuk 

melakukan penagihan kepada para customer dan menyediakan data-data yang 

lebih akurat untuk pengambilan keputusan. Sehingga jelas bahwa prosedur 

penagihan piutang yang baik dan menurut sesuai dengan aturan yang telah 

ditentukan perusahaan berperan sangat penting bagi perusahaan dan para customer 

itu sendiri. 

Tahun Piutang Tak Tertagih Piutang 

2016 120.300.000 1.343.550.000 

2017 33.500.000 1.764.625.000 

2018 28.400.000 1.342.493.380 

Tabel 1 .1 Saldo Piutang 

Berdasarkan table diatas dapat di lihat bahwa pitang Cv. Mitra Jaya pada 

tahun 2016 sebesar 1.343.550.000 tetapi piutang tak tertagih pada tahun 2016 

senilai 120.300.000 dan pada tahun 2017 piutang mengalami kenaikan sebesar 

1.764.625.000 tetapi piutang tak tertagih pada tahun 2017 senilai 33.500.000 dan 

pada tahun 2018 piutang mengalami penurunan sebesar 1.342.493.380 tetapi 

piutang tak tertagih pada tahun 2018 senilai 28.400.000. 

 Besar kecilnya piutang dalam suatu perusahaan dapat dijadikan dasar 

untuk menilai efisiensi pengelolaannya. Jumlah piutang yang terlalu besar 

merupakan salah satu akibat dari terlalu longgarnya kebijakan kredit yang 



5 
 

 
 

diberikan oleh perusahaan dan belum maksimalnya pelaksanaan prosedur 

penagihan yang nantinya akan memperlambat perputaran piutang. 

Meninjau dari permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis 

tertarik mengambil permasalah sebagai bahan dalam menyusun skripsi yang 

berjudul “PENGARUH PENAGIHAN PIUTANG USAHA TERHADAP 

PERPUTARAN PIUTANG DI CV.MITRA JAYA BANDUNG CABANG 

BANDUNG”. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi  

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, identifikasi masalah 

dari penelitian ini antara lain: 

1. Munculnya Piutang tak tertagih 

2. Prosedur penagihan piutang yang belum maksimal di karenakan masih 

adanya kekurangan dalam kelengkapan data 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, identifikasi masalah 

dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana pelaksanaan penagihan pitang usaha di CV.Mitra Jaya Cabang 

Bandung? 

2. Bagaimana perputaran piutang usaha yang terjadi di CV.Mitra Jaya 

Cabang Bandung? 
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3. Seberapa besar pengaruh penagihan piutang usaha terhadap perputaran 

piutang di CV. Mitra Jaya Cabang Bandung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan penagihan piutang usaha yang di tetapkan 

oleh CV.Mitra Jaya Cabang Bandung. 

2. Untuk mengetahui perputaran piutang usaha di CV.Mitra Jaya Cabang 

Bandung. 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penagihan piutang usaha terhadap 

perputaran pitang di CV.Mitra Jaya Cabang Bandung. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

 1. Dapat berguna bagi penulis 

 2.Dapat Berguna Bagi Peneliti yang akan datang 

 3.Organisasi tempat penelitian 

 4.Universitas 

1.4.2 Secara Praktis 

1. Dalam penulisan ini, penulis dapat memeperoleh pengetahuan 

baru dan bermanfaat bagi penulis yang berkaitan dengan 

bidang akuntansi dalam dunia kerja sesungguhnya khususnya 
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tentang prosedur penagihan piutang usaha yang ditetapkan oleh 

perusahaan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan untuk melakukan penagihan piutang usaha lebih 

baik lagi agar dapat dilakukan dengan efektif dan efisien 

sehingga tidak terjadi penumpukan piutang di para customer. 

3. Sebagai salah satu sumber untuk menjadi bahan referensi atau 

perbandingan terhadap masalah yang sama yaitu mengenai 

prosedur penagihan piutang usaha. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Pengaruh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:894), “Pengaruh adalah daya 

yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang.” 

Berdasarkan pengertian di atas bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau 

kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala 

sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada disekitarnya. 

2.1.2 Pengertian Piutang 

 Piutang (Bahasa Inggris: accounts receivable, AR) adalah salah satu jenis 

transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang pada 

seseorang, suatu perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang 

telah diberikan pada konsumen tersebut. Pada sebagian besar entitas bisnis, hal ini 

biasanya dilakukan dengan membuat tagihan dan mengirimkan tagihan tersebut 

kepada konsumen yang akan dibayar dalam suatu tenggang waktu yang disebut 

termin kredit atau pembayaran. 

 Piutang juga disajikan dalam keuangan negara sejak penerapan sistem 

akuntansi berbasis akrual pada pelaporan keuangan negara berdasarkan Undang-

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen
http://id.wikipedia.org/wiki/Tagihan
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Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Definisi "Piutang 

Negara" diketahui terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

melalui Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan 

Piutang Negara yang hingga saat ini (November 2012 masih berlaku). 

Selanjutnya, setelah Republik Indonesia menganut otonomi daerah, "Piutang 

Negara" memperoleh definisi yang berbeda dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan perspektif pelaksanaan 

otonomi daerah. 

 Piutang juga merupakan komponen aktiva lancar yang penting dalam 

aktivitas ekonomi suatu perusahaan karena merupakan aktiva lancar perusahaan 

yang paling besar setelah kas. Piutang timbul karena adanya penjualan barang 

atau jasa secara kredit, bisa juga melalui pemberian pinjaman. Adanya piutang 

menunjukkan terjadinya penjualan kredit yang dilakukan perusahaan sebagai 

salah satu upaya perusahaan dalam menarik minat beli konsumen untuk 

memenangkan persaingan. Kebijakan piutang yang efektif dan prosedur 

penagihan yang tepat waktu sangat penting untuk ditetapkan, sehingga dapat 

mengurangi resiko terganggunya likuiditas perusahaan akibat adanya piutang tak 

tertagih. Kebijakan piutang yang baik adalah kebijakan piutang yang bisa 

mengoptimalkan trade-off keuntungan dan kerugian dari piutang. 

 Beberapa definisi piutang menurut para pakar, Menurut Mardiasmo (2016: 

51), “Piutang adalah tagihan yang timbul dari penjualan barang dagangan dan jasa 

secara kredit”. Menurut Efraim (2012: 129), “Piutang adalah tuntutan kepada 

pelanggan dan pihak lain untuk memperoleh uang, barang, dan jasa (aset) tertentu 
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pada masa yang akan datang, sebagai akibat penyerahan barang atau jasa yang 

dilakukan saat ini”. Sedangkan menurut Warren dkk (2014: 448), “Piutang 

mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, 

perusahaan, dan organisasi lain. Piutang-piutang ini biasanya merupakan bagian 

yang signifikan dari total aset lancar”. 

 Piutang tidak tertagih dapat mengakibatkan rencana investasi yang 

diharapkan tidak akan terlaksana. Menurut M. Manullang (2005:4) pedoman 

dalam menentukan bahwa piutang benar-benar tidak tertagih dapat digunakan hal-

hal sebagai berikut : 

a. Bila Failsemen pelanggan telah selesai untuk pelunasan dan tidak ada 

lagi bagian harta yang diterima untuk pelunasan piutang. 

b. Bila usaha pelanggan terhenti, pelanggan menghilang tanpa diketahui 

alamatnya atau telah meninggal dunia tanpa meninggalkan harta. 

c. Bila penagihan dibatasi karena adanya peraturan khusus. 

d. Bila saldo piutang sudah lama terbuka dan surat tagihan tidak pernah 

dibalas. 

e. Bila agen atau badan perantara inkaso tidak mampu menagihnya, 

 Warren dkk (2014: 448) mengatakan, “Piutang mencakup seluruh uang 

yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan 

organisasi lain. Piutang-piutang ini biasanya merupakan bagian yang signifikan 

dari total aset lancar”. 

 Pengertian piutang secara umum adalah tuntutan atau klaim antara pihak 

yang akan memperoleh pembayaran dengan pihak yang akan membayar 



11 
 

 
 

kewajibannya, atau dapat disebutkan sebagai tuntutan kreditur kepada debitur 

yang pembayarannya biasanya dilakukan dengan uang. Pengelolaan piutang 

secara efisien sangat diperlukan karena akan berpengaruh langsung terhadap 

peningkatan pendapatan. Meningkatnya proporsi piutang dalam laporan keuangan 

perusahaan akan membuat piutang menjadi bagian yang harus ditangani secara 

seksama. 

 Dalam mengantisipasi jumlah piutang yang tidak dapat ditagih, 

perusahaan melakukan estimasi atau taksiran piutang yang tidak dapat ditagih 

setiap akhir periode. Menurut Martani dkk (2014: 217) yang disesuaikan dengan 

SAK (2011:55), konsep penyisihan piutang dilakukan karena perusahaan dalam 

laporan keuangan harus menyajikan piutang sebesar jumlah yang dapat direalisasi. 

Untuk itu diperlukan estimasi jumlah yang tidak dapat ditagih di masa depan. Ada 

dua metode estimasi yang digunakan yaitu:  

1. Metode Berdasarkan Penjualan  

Metode ini menghitung jumlah beban piutang tak tertagih dari penjualan 

periode tertentu. Nilai penyisihan piutang akhir periode dihitung dari saldo 

awal penyisihan piutang ditambah penyisihan piutang periode berjalan, 

dikurangi penghapusan piutang dan ditambah jika ada piutang yang 

recovery.  

2. Metode Berdasarkan Nilai Piutang  

Metode ini menggunakan pendekatan neraca karena perhitungan 

menggunakan nilai piutang dan jumlah yang dihitung adalah nilai 

penyisihan piutang pada akhir periode. Metode ini menghitung berapa 
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jumlah penyisihan piutang dari saldo piutang akhir periode, beban 

penyisihan akan ditambahkan atau dikurangkan untuk mendapatkan saldo 

penyisihan piutang yang diinginkan. 

 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. 

2.1.3 Jenis-jenis Piutang 

 Sebelum suatu transaksi penjualan dilakukan, biasanya terlebih dahulu ada 

kesepakatan mengenai cara pembayaran transaksi tersebut apakah secara tunai 

atau kredit. Apabila pembayaran dilakukan secara tunai maka perusahaan akan 

langsung menerima kas. Namun apabila pembayaran dilakukan secara kredit 

maka perusahaan akan menerima piutang.  

 Pengklasifikasian piutang dilakukan untuk memudahkan pencatatan 

transaksi yang mempengaruhinya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007 : 451) 

mengemukakan bahwa menurut sumber terjadinya, piutang digolongkan ke dalam 

dua (2) kategori yaitu: piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha timbul 

karena penjualan produk atau jasa dalam rangka kegiatan normal usaha, sementara 

piutang yang timbul di luar kegiatan normal usaha digolongkan sebagai piutang 

lain-lain.  
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Berikut adalah pengelompokan piutang secara umum:  

1. Piutang Dagang (Trade Receivable)  

 Piutang dagang merupakan jumlah tagihan perusahaan kepada 

pelanggan yang berasal dari penjualan barang dan jasa yang merupakan 

kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang dagang merupakan tipe 

piutang yang paling lazim ditemukan dan umumnya mempunyai jumlah 

yang paling besar. Piutang ini dapat dibagi menjadi piutang usaha dan 

wesel tagih. 

2. Piutang Usaha (account receivable)  

 Piutang usaha yang berasal dari penjualan kredit jangka pendek 

dan biasanya dapat ditagih dalam waktu 30 sampai 60 hari. Biasanya 

piutang usaha tidak melibatkan bunga, meskipun pembayaran bunga atau 

biaya jasa dapat saja ditambahkan bilamana pembayarannya tidak 

dilakukan dalam periode tertentu. 

3. Wesel Tagih (notes receivable)  

 Wesel tagih adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang 

tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Wesel tagih dapat berasal 

dari penjualan, pembayaran atau transaksi lainnya. Wesel tagih bisa 

bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang. Wesel tagih dapat 

digolongkan menjadi dua jenis, yaitu : 

a. Wesel tagih berbunga (interest bearing notes)  



14 
 

 
 

Wesel tagih berbunga ditulis sebagai perjanjian untuk membayar 

pokok atau jumlah nominal dan ditambah dengan bunga yang 

terhutang pada tingkat khusus.  

b. Wesel tagih tanpa bunga (non-interest bearing notes)  

Pada wesel tagih tanpa bunga tidak dicantumkan persen bunga, tetapi 

jumlah nominalnya meliputi beban bunga. 

4. Piutang Lain-lain (Non Dagang)  

 Piutang lain-lain merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan 

atau pihak lain akibat dari transaksi yang secara tidak langsung 

berhubungan dengan kegiatan normal usaha perusahaan. Piutang lain-lain 

meliputi piutang pegawai, piutang dari perusahaan afiliasi,piutang dividen, 

piutang bunga, dan lain-lain.  

 Sedikit berbeda dengan pendapat Niswonger (2005 : 392), jenis 

piutang dibedakan atas tiga (3) jenis, yaitu:  

1. Piutang Usaha, merupakan jenis piutang yang diperkirakan dapat 

ditagih antara 30 - 60 hari.  

2. Piutang Wesel / Wesel Tagih, merupakan jenis piutang yang 

periode kreditnya lebih dari 60 hari.  

3. Piutang Lain-lain, merupakan jenis piutang yang jika dapat ditagih 

dalam waktu 1 tahun diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Namun 

jika piutang tersebut tidak dapat ditagih dalam waktu 1 tahun 

diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar. 
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2.1.4 Pengertian Penagihan Piutang 

 Menurut Baridwan (2013:124), “Piutang dagang (piutang usaha) 

menunjukkan piutang yang timbul dari penjualan barang-barang atau jasa-jasa 

yang dihasilkan perusahaan”.  

 Di dalam usaha pengumpulan piutang, perusahaan haruslah berhati-hati agar 

tidak terlalu agresif dalam usaha-usaha menagih piutang dari para pelanggan. 

Bilamana langganan tidak dapat membayar tepat pada waktunya maka sebaiknya 

perusahaan menunggu sampai jangka waktu tertentu yang dianggap wajar 

sebelum menerapkan prosedur-prosedur penagihan piutang yang sudah 

ditetapkan. 

 Kebijaksanaan pengumpulan piutang suatu perusahaan merupakan prosedur 

yang harus diikuti dalam mengumpulkan piutang-piutangnya bilamana sudah 

jatuh tempo. “Perusahaan dapat menjalankan kebijakan dalam pengumpulan 

piutangnya secara aktif maupun pasif dengan terlebih dahulu melihat latar 

belakang kemampuan finansial pelanggan yang diberikan kredit, sehingga dapat 

diputuskan cara penagihan yang tepat” (Syamsuddin, 2000 : 272).  

 Sejumlah teknik penagihan piutang yang biasanya dilakukan oleh 

perusahaan bilamana langganan atau pembeli belum membayar sampai dengan 

waktu yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:  

1. Melalui surat  

 Bila mana waktu pembayaran hutang dari langganan sudah lewat 

beberapa hari tetapi belum juga dilakukan pembayaran, maka perusahaan 

dapat mengirimkan surat dengan nada “mengingatkan” (menegur) 
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langganan tersebut bahwa hutangnya sudah jatuh tempo. Apabila hutang 

tersebut belum juga dibayar setelah beberapa hari surat dikirimkan, maka 

dapat dikirimkan surat kedua yang nadanya lebih keras.  

2. Melalui telepon  

 Apabila setelah dikirimkan surat teguran ternyata hutang-hutang 

tersebut belum juga dibayar, maka bagian kredit dapat menelepon  

langganan dan secara pribadi memintanya untuk segera melakukan 

pembayaran. Kalau dari hasil pembicaraan tersebut ternyata misalnya 

pelanggan mempunyai alasan yang dapat diterima maka mungkin 

perusahaan dapat memberikan perpanjangan sampai suatu jangka waktu 

tertentu.  

3. Kunjungan Personal  

 Teknik penagihan piutang dengan jalan melakukan kunjungan 

personal atau pribadi ke tempat langganan sering kali digunakan karena 

dirasakan sangat efektif dalam usaha penagihan piutang.  

4. Tindakan Yuridis  

 Bilamana ternyata langganan tidak mau membayar hutang-

hutangnya makan perusahaan dapat menggunakan tindakan-tindakan 

hukum dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan. 

2.1.5 Pengertian Perputaran Piutang 

 Perputaran piutang mengukur hubungan antara jumlah piutang dalam sebuah 

perusahaan dengan kebijakan dalam pemberian piutang serta keberhasilan bagian 

penagihan dalam menagih piutang. Hal tersebut ditunjukkan dengan rasio berapa 
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lama waktu yang diperlukan bagi rata-rata piutang yang ada dapat berubah 

menjadi kas. Tingkat perputaran piutang dapat dirumuskan sebagai berikut :  

    

 Menurut Hadi Widjya (1996:77) menyatakan bahwa perputaran piutang 

tinggi apabila > 6 kali perputaran dalam 1 (satu) tahun, dikatakan perputaran 

rendah apabila < 6 kali perputaran dalam 1 (satu) tahun.  

 Menurut Hery (2016:178) bahwa perputaran pitang usaha merupakan usaha 

yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam piutang 

usaha akan berputar dalam suatu periode.  

 Tingkat perputaran piutang diukur dengan membandingkan antara penjualan 

kredit dengan rata-rata piutangnya. Jadi, tingkat perputaran piutang yang tinggi 

berarti semakin cepat dana yang diinvestasikan pada piutang dapat ditagih 

menjadi uang tunai atau menunjukkan modal kerja yang ditanam dalam piutang 

rendah. Sebaliknya jika jika tingkat perputaran rendah berarti piutang 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat ditagih dalam bentuk uang 

tunai atau menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang besar 

(Kasmir, 2012:176).  

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila prosedur 

penagihan piutang dilakukan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap 

perputaran piutang, sehingga saldo piutang usaha akan semakin menurun. 

Sebaliknya apabila prosedur penagihan piutang tidak dilakukan dengan baik maka 

perputaran piutang semakin lambat dan saldo piutang usaha akan semakin besar. 
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 Apabila perusahaan sanggup mempercepat perputaran piutang, maka kita 

akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Keuntungan pertama adalah modal 

yang terikat dalam piutang dapat lebih efisien atau dengan kata lain kita dapat 

meningkatkan tingkat keuntungan dari modal yang tertanam dalam piutang, 

keuntungan yang kedua adalah waktu terikatnya modal dalam piutang lebih 

pendek hingga resiko diundur, tak terbayar lebih kecil.  

 Adapun teknk-teknik yang perlu dilaksanakan dalam usaha untuk 

mempercepat perputaran piutang antara lain:  

1. Memberikan potongan harga bagi yang membayar kontan atau tempo lebih 

pendek 

 Memberikan potongan harga bertujuan untuk merangsang 

konsumen agar melakukan pembayaran lebih cepat dari transaksi 

penjualan kredit tersebut. Misalnya perusahaan dapat memberikan 

potongan harga dengan syarat, pembayaran 1/3 net 5 artinya bagi pembeli 

yang melaksanakan pembayaran selambat lambatnya 5 hari dari waktu 

pembayaran, maka akan mendapatkan potongan harga sebesar 2 % dari 

harga penjualan, sedangkan pembayaran selambat-lambatnya dalam waktu 

5 hari. 

2. Jangka Waktu Kredit  

 Cara ini pada prinsipnya ditempuh dengan memperpanjang waku 

kredit dengan harapan agar penjualan bisa meningkat. Karena yang 

ditingkatkan hanyalah jangka waktu kreditnya, maka pada umumnya 

resiko tidak terbayarnya piutang tidak berubah. Misalnya semula jangka 
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waktu kredit adalah 6 hari tanpa potongan . kemudian doperpanjang 

menjadi 10 hari, juga tanpa potongan. 

3. Melaksanakan langkah-langkah pengumpulan Piutang secara Intensif. 

 Untuk dapat melaksanakan pengumpulan piutang secara intensif 

dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:  

a) Pengiriman Nota  

Pengiriman nota hendaknya diusahakan sudah diterima 

konsumen/Leasing kurang lebih 10 hari sebelum jatuh tempo, 

sehingga tidak menyulitkan para langganan dalam menyiapka 

hutangnya. 

b) Pengiriman Surat 

Apabila waktu pembayaran utang dari pada langganan sudah lewat 

beberapa hari tetapi belum juga dilakukan pembayaran maka 

perusahaan dapat mengirim surat dengan nasa “mengingatkan” 

(menegur) langganan yang belum membayar tersebut bahwa 

utangnya sudah jatuh tempo. Apabila hutang tersebut, belum juga 

dibayar setelah beberapa hari surat dikirimkan, maka dapat 

dikirimkan surat kedua yang nadanya lebih keras.  

c) Menyelenggarakan Administrasi piutang dengan baik 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yaitu penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu 

oleh peneliti lain yang dijadikan referensi untuk penelitian yang serupa di waktu 
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yang akan datang. Berikut ini adalah penelitian terkait dahulu yang dijadikan 

referensi oleh penulis : 

Tabel 2.1 

Tabel Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Rendi Kurnia 

Juliansyah 

(2014) 

Pengaruh 

Penagihan Piutang 

Usaha Terhadap 

Perputaran Piutang 

Di Pt. Astra 

International Tbk, 

Metode 

Penelitian 

Asosiatif 

adalah metode 

yang dilakukan 

untuk 

mengetahui 

hubungan 

antara dua 

variabel atau 

lebih. 

Prosedur Penagihan Piutang 

Usaha dapat berpengaruh 

terhadap Perputaran Piutang 

sebesar 88,2% dan sisanya 

yaitu 100% - 88,2% = 

11,8% dipengaruhi oleh 

faktor lainnya. 

Nurjanah 

(2012) 

Analisis Tingkat 

Perputaran Piutang 

Pada PT. Adira 

Finance Makassar 

Rasio, 

Studi 

Kepustakaan, 

Observasi 

Rasio penagihan perusahaan 

Adira finance tidak stabil. 

Semakin besar rasio 

penagihan maka akan 

semakin baik bagi 
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perusahaan karena itu 

berarti semakin besar 

pengembalian modal 

perusahaan, dan sebaliknya 

semakin kecil rasio 

penagihan maka akan 

berakibat buruk bagi 

perusahaan karena semakin 

kecil piutang perusahaan 

yang berubah menjadi kas. 

Muhammad 

Firdaus 

(2013) 

 

 Peranan Internal 

Audit Dalam 

Meningkatkan 

Efektivitas 

Prosedur 

Penagihan Piutang 

(Studi Kasus Pada 

PT Cipaganti Citra 

Graha Divisi Heavy 

Equipment) 

Metode 

deskriptif yang 

bertujuan untuk 

mengetahui 

hubungan atau 

peranan antar 

variabel, 

melalui 

pendekatan 

kuantitatif dan 

tes statistik. 

Data yang 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang 

dilakukan telah didapat hasil 

rs sebesar 0,877 yang 

berarti adanya hubungan 

yang sangat kuat antara 

kedua variabel, dan 

didukung pula oleh 

pengujian hipotesis melalui 

uji t dimana t hitung > t 

tabel (7,298>2,131) dengan 

demikian hasil uji hipotesis 
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dikumpulkan 

dengan 

melakukan 

observasi, 

wawancara, 

menyebarkan 

kuesioner dan 

studi 

kepustakaan. 

Metode analisis 

uang 

digunakan 

adalah 

koefisien 

korelasi Rank 

Spearman, 

Hipotesis 

penelitian akan 

diuji dengan 

menggunakan 

uji t. 

dapat diterima, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa 

internal audit berperan 

terhadap efektivitas 

prosedur penagihan piutang 

usaha. Serta perhitungan 

koefisien determinasi (kd) 

didapat hasil sebesar 

76,90% yang berarti bahwa 

76,90% internal audit 

berperan terhadap 

efektivitas prosedur 

penagihan piutang usaha 

sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti. 

Pipin Rosyadi Peranan Penagihan Metode Dengan adanya prosedur 
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(2008) Piutang Terhadap 

Perputaran Piutang 

di CV. Medalindo 

deskriptif yang 

bertujuan untuk 

mengetahui 

hubungan atau 

peranan antar 

variabel, 

melalui 

pendekatan 

kuantitatif dan 

tes statistik. 

penagihan piutang, 

perputaran piutang jauh 

lebih baik meskipun belum 

berjalan dengan lancar 

karena masih banyaknya 

piutang yang tak tertagih 

yang ada diluar perusahaan. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Pada dasarnya perusahaan yang dalam aktifitas usahanya melakukan 

penjualan akan lebih menyukai melakukan penjualan secara tunai karena uang 

hasil dari penjualan tersebut dapat segera diterima, akan tetapi adanya persaingan 

mengakibatkan adanya kebijakan perusahaan untuk menjual secara kredit dengan 

menetapkan syarat-syarat tertentu. Lukman Syamsudin (2007:226) menyatakan 

bahwa persyaratan kredit tersebut meliputi tiga hal, yaitu : Potongan tunai atau 

cash discount, Periode potongan tunai, dan Periode kredit. 

 Perubahan dari ketiga atau salah satu faktor-faktor di atas akan memberikan 

pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Jika investasi dalam bentuk kredit 

terlalu besar maka perputaran piutang semakin lambat, perputaran piutang yang 
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lambat akan mempengaruhi perputaran modal kerja yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi efektivitas usaha perusahaan. 

 Dengan adanya prosedur penagihan piutang maka diharapkan akan 

mempercepat pembayaran piutang oleh customer sehingga akan mempercepat 

perputaran piutang. 

 Aktivitas yang berhubungan dengan penjualan kredit dimulai dari aliran kas 

keluar untuk mendapatkan inventory untuk kemudian dilakukan penjualan baik 

tunai maupun kredit yang akhirnya akan terjadi aliran kas masuk. Karena dalam 

aktivitas penjualan kredit tidak langsung menghasilkan kas tetapi harus melalui 

piutang usaha. Maka ditetapkan kebijakan kredit atau berupa syarat kredit salah 

satunya yaitu cash discount. 

 Yang menjadi indikator dari perputaran piutang itu sendiri adalah besarnya 

rasio receivable turn over (RTO) yang terjadi dalam perusahaan. Kasmir 

(2016:247) menyatakan, bahwa perputaran piutang (turnover receivable) 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang 

selama satu periode. Definisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan seringkali 

menjual produknya secara kredit, yang mengakibatkan timbulnya piutang bagi 

perusahaan tersebut dalam rangka memperbesar volume penjualan. 

 Piutang usaha juga dapat digolongkan sebagai alat pembayaran yang likuid, 

oleh karena itu likuiditasnya harus pula diuji. Alat untuk menguji piutang usaha 

ini adalah rasio perputaran piutang dan jumlah hari piutang. 

 Perputaran piutang mengukur hubungan antara jumlah piutang dalam sebuah 

perusahaan dengan kebijakan dalam pemberian piutang serta keberhasilan bagian 
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penagihan dalam menagih piutang. Hal tersebut ditunjukkan dengan rasio berapa 

lama waktu yang diperlukan bagi rata-rata piutang yang ada dapat berubah 

menjadi kas. 

 Martono dan Harjito (2011:80) juga menambahkan, perputaran piutang 

adalah periode terikatnya piutang sejak terjadinya piutang sampai piutang tersebut 

dapat ditagih dalam bentuk uang dan kas dan akhirnya dapat dibelikan kembali 

menjadi persediaan dan dijual secara kredit menjadi piutang kembali. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila prosedur 

penagihan piutang dilakukan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap 

perputaran piutang, sehingga saldo piutang akan semakin menurun. Sebaliknya 

apabila prosedur penagihan piutang tidak dilakukan dengan baik maka perputaran 

piutang semakin lambat dan saldo piutang usaha akan semakin besar. Pengaruh 

teoritis antara kedua konsep di atas merupakan kerangka yang dijadikan landasan 

berpikir ilmiah dalam penelitian ini. 

 Pengaruh tersebut di atas secara sederhana dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian 

Keterangan :                    = menunjukkan adanya pengaruh dari penagihan 

piutang terhadap perputaran piutang. 

Penagihan piutang usaha Perputaran Piutang 



26 
 

 
 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo yang artinya dibawah, dan 

thesis yang artinya pendirian, pendapat yang ditegakkan, atau kepastian. Hipotesis 

merupakan langkah pertama sebelum mengadakan penelitian, ini dirumuskan 

terlebih dahulu sebagai pedoman dalam pengambilan kesimpulan. Dan hipotesis 

juga merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-

fakta empiris melalui pengumpulan data. 

 Untuk memberikan pedoman dalam melakukan penelitian, maka diperlukan 

hipotesis seperti yang diungkapkan oleh Yusuf (2014:130) “hipotesis adalah suatu 

dugaan sementara, suatu tesis sementara yang harus dibuktikan kebenarannya 

melalui penyelidikan ilmiah”.. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa peranan hipotesis adalah sebagai petunjuk yang akan memudahkan 

pengumpulan dan analisis data, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

 “penagihan piutang usaha berpengaruh terhadap perputaran piutang.” 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

3.1 Metode Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2017 : 2) yang dimaksud dengan metode penelitian 

adalah sebagai berikut  "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu." Dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian 

deskriptif dan analisis asosiatif, karena adanya variable - variabel yang akan 

ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran mengenai 

hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:8) 

penelitian kuantitatif adalah "Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantutatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan." Pendekatan deskriptif menurut Sugiyono (2017:35) adalah "Metode 

penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, 

baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau 

variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari 

hubungan dengan variabel lain".  
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 Metode deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui 

sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara 

mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data 

yang sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, dimana data 

tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang 

telah di pelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan. 

 Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh  penagihan piutang usaha terhadap perputaran piutang di 

CV.Mitra Jaya Cabang Bandung selama Periode 2016-2018. 

 Setelah melakukan penelitian pada CV.Mitra Jaya Cabang Bandung, maka 

masalah yang akan dibahas adalah pengaruh prosedur penagihan piutang usaha 

terhadap perputaran piutang.  

 Adapun pengertian pendekatan assosiatif yang diutarakan juga oleh 

Sugiyono (2017:37) yaitu "Suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat 

menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih". Dalam penelitian ini 

pendekatan assosiatif ini digunakan untuk mengetahui pengaruh  penagihan 

piutang usaha terhadap perputaran piutang di CV.Mitra Jaya Cabang Bandung 

selama Periode 2016-2018. 

 Penulis dalam penyusunan skripsi ini juga bertujuan untuk menggambarkan, 

menjelaskan, hubungan, serta menguraikan data-data yang diperoleh dengan 

sistematis mengenai Pengaruh Prosedur Penagihan Piutang Usaha Terhadap 

Perputaran Piutang di CV.Mitra Jaya Cabang Bandung 
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3.2 Operasionalisasi Variabel 

Dalam penulisan laporan skripsi ini penulis menggunakan definisi 

operasional variabel yang berarti penulis menggunakan metodologi penelitian 

kuantitatif. Definisi operasional variabel dimaksudkan untuk mengetahui 

komponen yang diukur/ indikator yang ada dalam penelitian yang bersumber pada 

variabel yang akan diteliti. 

Sesuai judul yang diambil yaitu Peranan Prosedur Penagihan Piutang Usaha 

Terhadap Perputaran Piutang di CV.Mitra Jaya Cabang Bandung. maka terdapat 

dua variabel penelitian yaitu variabel independen dan variabel dependen.   

1. Variabel Independent 

Variabel independen sering disebut juga variabel bebas. Menurut Sugiyono 

(2009:61) “Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat)”. Dalam hal ini didefinisikan sebagai variabel bebas adalah 

Prosedur Penagihan Piutang Usaha sebagai X. 

2. Variabel Dependent 

Variabel dependen sering disebut juga variabel terikat. Menurut Sugiyono 

(2009:61) “Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Dalam hal ini yang 

didefinisikan sebagai variabel terikat adalah Perputaran Piutang sebagai Y. 

 Definisi operasional variabel ini digunakan untuk meneliti bagaimana 

peranan prosedur penagihan piutang usaha (variabel X)  terhadap perputaran 

piutang (variabel Y). 
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 Adapun variabel-variabel ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel 

Penelitian 

Definisi Variabel Indikator 

Skala 

Ukur 

Instrumen  

Penagihan 

Piutang 

Usaha (X) 

Kebijaksanaan penagihan 

atau pengumpulan 

piutang merupakan usaha 

yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk dapat 

mengumpulkan piutang 

atas penjualan kredit yang 

diberikannya dalam 

waktu yang singkat. 

Sumber :Syahyunan 

(2005 : 66) 

Tepat 

Cermat 

Fasilitas 

Dokumen  

Komputerisasi 

 

 

    O 

R 

D 

I 

N 

A 

L 

K 

U 

E 

S 

I 

O 

N 

E 

R 

Perputaran 

Piutang (Y) 

Perputaran piutang 

merupakan rasio yang 

digunakanuntuk 

mengukur berapa lama 

penagihan piutang selama 

satu periode atau berapa 

Cara Kerja 

 

 

Perhitungan 

O 

R 

D 

I 

N 

K 

U 

E 

S 



31 
 

 
 

kali dana yang ditanam 

dalam piutang ini 

berputar dalam satu 

periode  Sumber : Kasmir 

(2014:176) 

 

 

 

 

Prosedur 

A 

L 

I 

O 

N 

E 

R 

Sumber : Buku referensi yang telah diolah kembali oleh penulis 

 Dalam operasionalisasi variabel ini, semua variabel menggunakan sakal 

ordinal. Skala pengukuran ordinal memberikan informasi tentang jumlah relatif 

karakteristik berbeda yang dimiliki oleh objek atau individu tertentu. Penelitian ini 

menggunakan skala ordinal, menurut Sugiyono (2014:98) menyatakan skala 

ordinal sebagai berikut “skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya 

menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat construct yang diukur”. 

 Berdasarkan pengertian di atas, maka skala yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah skala ordinal dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa nilai 

pada jawaban. Variabel-variabel tersebut diukur oleh instrumen pengukuran 

dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan 

tipe skala likert. 

 Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus 

menggambarkan, mendukung pernyataan (positif) atau tidak mendukung 

pernyataan (negatif). 
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Tabel 3.2 

Skor untuk jawaban Kuesioner 

Alternatif Jawaban 

Bobot Nilai 

Positif (+) 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Ragu-ragu 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 Sumber : Sugiyono (2011:108) 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2014:115) Populasi adalah “Wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan”. 

Jumlah karyawan yang ada di CV.Mitra Jaya Cabang Bandung  

sebanyak 53 Orang yang berada dalam perusahaan tersebut, Namun bagian 

yang khusus dalam menangani piutang sebanyak 10 orang. 
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2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2014:81) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Karena populasi kurang 

dari 60 orang maka yang menjadi populasi adalah sebagai sampel yang 

berjumlah 10 orang. Serta dikarenakan ijin yang diberikan oleh Kepala 

Cabang dalam penyebaran kuesioner, peneliti hanya diijinkan menyebar 

kuesioner pada bagian Administrasi Service yang berjumlah 10 orang. 

1. Pemilihan Sumber Data 

 Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari dua sumber, yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari pengamatan 

langsung pada perusahaan tempat penulis melakukan penelitian. Dalam 

penelitian ini penulis memperoleh data primer dari perusahaan tempat 

penulis melakukan penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak langsung yang dapat disajikan sebagai 

sumber informasi, dimana data sekunder ini dapat penulis peroleh dari studi 

kepustakaan dan pengumpulan data dari literatur-literatur serta sumber lain 

yang berhubungan dan relevan dengan masalah yang diteliti. 
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a. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data yang diperlukan, penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini degan cara sebagai berikut : 

1. Pengamatan / Observasi 

Teknik pengumpulan data dimana penulis datang ketempat objek penelitian 

dan melakukan pengamatan langsung pada masalah yang akan diambil 

sebagai objek penelitian.  

Dalam melakukan pengamatan penulis mengajukan permohonan kepada 

Kepala Cabang serta Administration Head untuk meminta data mengenai 

jumlah piutang yang ada di perusahaan. 

Nama Bagian Persetujuan 

       FX Deni Setiawan Kepala Cabang  

Mochamad Fazrin Ganafi Administration Head  

 

2. Wawancara 

Data dan informasi yang diperoleh dilakukan dengan cara melakukan tanya 

jawab secara langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu admin 

penagihan piutang serta kolektor terhadap permasalahan penagihan piutang 

yang akan diteliti. Berikut kolom persetujuan wawancara yang telah di 

tandatangani oleh pihak Admin Finance sebagai pembuktian pencarian data. 
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Nama Bagian Tanda Tangan 

Fadhillah Agustin Admin Finance  

 

3. Studi Kepustakaan 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca 

buku dan referensi, yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. 

4. Angket (Quisioner) 

Menurut Sugiyono (2010:199) Quisioner adalah “Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan-pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk menjawabnya”. 

b. Teknik Analisis Data 

A. Penetapan Hipotesis 

 Hipotesis penelitian yang diajukan adalah hipotesis alternatif, sedangkan 

untuk keperluan analisis statistik hipotesisnya berpasangan antara hipotesis nol 

dan hipotesis alternatif. 

 Hipotesis alternatif adalah terdapat hubungan atau peranan antara prosedur 

penagihan piutang usaha dengan perputaran piutang, sedangkan hipotesis nol 

adalah tidak terdapat hubungan atau peranan antara prosedur penagihan piutang 

usaha dengan perputaran piutang. 
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B. Uji Reliabilitas dan Uji Validitas 

1. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menurut Sugiyono (2010:354) dilakukan untuk 

mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila 

dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama 

dengan menggunakan alat pengukur sama. Uji reliabilitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk 

kuesioner dapat diandalkan, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat 

ukur tersebut digunakan berulangkali akan memberikan hasil yang 

relatif sama (tidak berbeda jauh). Untuk melihat andal tidaknya suatu 

alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui 

koefisien reliabilitas dan apabila koefisien 64 reliabilitasnya lebih 

besar dari 0.60 maka secara keseluruhan pernyataan tersebut 

dinyatakan andal (reliabel). 

Indikator pengukuran reliabilitas menurut Sekaran (2000:312) yang 

membagi tingkatan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut : 

Jika rhitung : 

a. 0,8 – 1,0  = Reliabilitas Baik 

b. 0,6 – 0,799  = Reliabilitas Diterima 

c. Kurang dari 0,6 = Reliabilitas kurang baik 

2. Uji Validitas 

Uji validasi yang dilakukan dengan metode Rank Spearman yaitu 

digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi 
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hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan 

berbentuk ordinal. 

 

Adapun rumus Rank Spearman yaitu : 

 

 

 Dimana : 

 = Koefisien korelasi Rank Spearman, dibaca rho 

b1 = Beda antara dua pengamatan berpasangan 

n = Total pengamatan 

 

C. Penafsiran Tingkat Hubungan 

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang 

ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan 

yang dipaparkan dalam tabel 3.3. 

Tabel 3.3 

Pedoman Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 
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0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 0,1000 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2001:183) 

D. Analisis Koefisien Determinasi 

Analisis Koefisien Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa 

besar pengaruh / peranan variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y) yang dinyatakan dalam presentase dari determinasi. 

Maka besar Koefisien Determinasi menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

KD = r2 x 100% 

Dimana : 

KD = Koefisien Determinasi 

r = Koefisien Korelasi 

100% = Konstanta 
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3.7 Uji Hipotesis 

A. Penetapan Hipotesis 

 Penetapan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan 

dengan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y, 

hipotesis-hipotesis yang ditetapkan adalah : 

 Ha = Prosedur Penagihan Piutang Usaha berpengaruh terhadap  

                     Perputaran Piutang. 

 Ho = Prosedur Penagihan Piutang Usaha tidak  berpengaruh            

                      terhadap Perputaran Piutang. 

 

B. Uji Statistik 

Pengujian signifikan koefisien korelasi yang digunakan adalah dengan 

uji t, dan rumusnya sebagai berikut : 

 

 

 

Dimana : 

t = Nilai Uji t 

r = Koefisiensi Korelasi Rank Spearman 

n = Banyaknya Sampel 
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Jika thitung ≥ ttabel, maka Ho (Prosedur Penagihan Piutang Usaha tidak 

berpengaruh terhadap Perputaran Piutang) ditolak, Ha (Prosedur Penagihan 

Piutang Usaha berpengaruh terhadap Perputaran Piutang) diterima. 

Jika thitung ≤ ttabel, maka Ho (Prosedur Penagihan Piutang Usaha tidak 

berpengaruh terhadap Perputaran Piutang) diterima, Ha (Prosedur Penagihan 

Piutang Usaha berpengaruh terhadap Perputaran Piutang) ditolak.Dengan 

derajat bebas (Degree of Freedom) = n -2. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Sejarah Singkat Perusahaan CV.Mitra Jaya Group 

Honda Mitra Jaya adalah perusahaan otomotif roda dua merek 

Honda, yang bergerak di  bidang penjualan (Sales), Perbaikan (Service), 

dan suku cadang (Spare Part) dan merupakan dealer resmi dari Astra 

Honda Motor International. Honda Mitra Jaya didirikan pada tahun 1996 

di Welahan-Jepara, Jawa Tengah, dan dinamakan “Jaya Motor”.Dalam 

melakukan kegiatan usahanya, Honda Mitra Jaya bekerjasama dengan  

PT.Daya Adicipta Mustika dan PT.Wahana Makmur Sejati. Kedua 

perusahaan tersebut adalah main dealer dari Honda Mitra Jaya yaitu 

penyedia suku cadang merek Honda. Selain bergerak dalam usaha 

penjualan motor, Honda Mitra Jaya juga membuka bengkel resmi speda 

motor merk Honda yaitu AHASS (Astra Honda Authorized Service 

Station). Bengkel resmi sepeda motor Honda atau AHASS (Astra Honda 

Authorized Service Station) dengan logo H2 adalah pelayanan after sales 

service sepeda motor Honda di Indonesia untuk melakukan perawatan 

sepeda  motor Honda dan pembelian suku cadang asli Honda (HGP). 

Jumlah  AHASS yang ada dibawah naungan PT Daya Adicipta Motor 

mencapai 511 AHASS yang tersebar di 17 kota atau kabupaten yang ada 

di Jawa Barat. 
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4.2 Sejarah Singkat Mitra Jaya Cabang Bandung 

Mitra Jaya Group merupakan dealer resmi Motor Honda yang 

berdiri sejak tahun 1996 dan memiliki total 34 Cabang Dealer Resmi 

Honda yang tersebar di pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, Bali. Cv.Mitra 

Jaya Bandung yang beralamatkan di Jl.Phh Mustofa No.27 bandung adalah 

Perusahaan yang melayani penjualan cash maupun kredit motor baru. 

CV Mitra Jaya  memiliki filosofi yang berisikan : 

1. MITRA : 

a. M : Aximizing market ( memaksimalkan bangsa pasar   

penjualan )) 

b. I     :  Integrity ( integritas ) 

c. T    :  Team work 

d. R  : Reliable ( dapat dipercaya / diandalkan ) 

e. A   : Advance ( Ahli / profesional ) 

4.3   Visi dan Misi CV.Mitra Jaya Cabang Bandung 

  Dalam menjalankan bisnis perusahaannya, CV.Mitra Jaya Cabang 

Bandung mempunya Visi dan Misi dalam menunjang keberhasilan dan 

kemajuan perusahaannya yaitu : 

1. Visi CV.Mitra Jaya Cabang Bandung  

a.   Menjadi salah satu perusahaan yang mempunyai nilai lebih. 

b. Menjadi perusahaan yang selalu bertambah sehat. 

c. Menjadi perusahaan yang memberikan kesejahtraan bersama yang 

berkesinambungan. 
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2. Misi CV.Mitra Jaya Bandung 

Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada “Pelanggan” 

Berlandaskan dengan proses yang benar.  

4.4  Unit-unit Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi Cv.Mitra Jaya 

Cabang Bandung 

Tugas pokok CV.Mitra Jaya Cabang Bandung, yaitu sebagai 

distributor kendaraan bermotor merk Honda di Indonesia, bertekad untuk 

memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan menjadi 

perusahaan yang ikut berperan serta dalam pembangunan nasional 

dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya diseluruh bidang 

usahanya, Etika Bisnis dan Etika Kerja serta Visi dan Misi perusahaan 

Cv.Mitra Jaya Cabang Bandung 

Pembagian tugas pokok dan fungsi  di bagian Cv.Mitra Jaya Cabang 

Bandung adalah : 

1. Kepala Cabang (Branch Manager) 

Kepala Cabang (Branch Manager) mempunyai tugas pokok 

mengawasi dan mengkoordinasikkan seluruh kegiatan kantor, 

membuat analisa perkembangan perusahaan, dan menerima laporan 

dari setiap kepala departmen. Kepala Cabang mempunyai fungsi : 

a. Sebagai Kepala Cabang dan sekaligus memimpin suatu 

cabang 

b. Menghasilkan produksi manager 



44 
 

 
 

c. Mencetak distrik manager 

d. Membuat peraturan untuk kantor cabang 

e. Memonitor kerja dari para bawahannya 

2. Rincian Tugas Kepala Cabang : 

a. Mengawasi dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan kantor 

cabang yang dipimpinnya sesuai dengan kebijakan yang telah 

ditetapkan.  

b. Membuat analisa mengenai perkembangan perusahaan baik 

dilihat dari sisi keuangan maupun pelaksanaan operasional 

perusahaan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kerja. 

c. Menerima laporan dari setiap kepala Divisi tentang hasil yang 

dicapai oleh masing-masing departmen tersebut. Laporan ini 

kelak akan menjadi laporan ke kantor pusat.  

d. Mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada masing-

masing kepala Divisi sesuai dengan bidangnya.  

e. Menandatangani surat-surat penting yang berhubungan dengan 

kantor cabang.  

3. Suvervisor Marketing 

Suvervisor Marketing mempunyai tugas pokok 

merencanakan, mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi sistem 

kerja Marketing sales di cabang serta strategi marketing yang 

akurat dan efektif untuk mencapai target sales perusahaan. 

Suvervisor Marketing  mempunyai fungsi : 
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a. Merencanakan sistem kerja sales  

b. Mengarahkan sistem kerja sales 

c. Memonitor sistem kerja sales 

d. Mengevaluasi sistem kerja sales 

4. Rincian Tugas Survervisor Marketing : 

a. Merencanakan implementasi strategi sales perusahaan 

secara tepat sesuai strategi bisnis perusahaan 

b. Memonitor dan menganalisa pencapaian produktvitas sales 

dicabang secara berkala untuk memastikan pemenuhan 

pencapaian target yang telah ditetapkan 

c. Mengevaluasi dan menganalisa pasar secara periodik untuk 

memberikan masukan dalam penyusunan strategi 

marketing yang tepat dan efektif 

d. Melakukan riset dan survey terhadap pasar serta analisa 

produk untuk pengembangan produk dan penentuan 

potongan harga 

e. Berkoordinasi dengan cabang untuk implementasi strategi 

pemasaran dan pencapaian target 

f. Menjalankan tugas-tugas terkait lainnya dalam upaya 

pencapaian target sales perusahaan 

5. ADH (Admisitration Head)/ Kepala Administrasi 

ADH mempunyai tugas pokok menyusun dan menetapkan 

anggaran, menandatangani dan memberikan paraf, memberikan 
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perintah penyaluran dinas, dan menghadiri rapat-rapat intern 

bersama pimpinan. Fungsi dan uraian tugas ADH yaitu : 

a. Menyusun dan menetapkan anggaran dalam rangka menilai 

efisiensi dan efektivitas dan memberikan saran-saran atau 

perbaikan jika memungkinkan.  

b. Menandatangani atau memberikan paraf sebagai tanda 

persetujuan atas penerimaan dan pengeluaran dari masing-

masing departmen.  

c. Memberikan perintah penyaluran dinas serta kerja lembur 

kepada karyawan administrasi.  

d. Menghadiri rapat-rapat intern bersama pimpinan lainnya baik 

didalam maupun diluar perusahaan.  

e. Memusyawarahkan dan mengawasi agar administrasi dapat 

dilakukan dengan benar, agar laporan dapat selesai tepat pada 

waktunya.  

f. Mengkoordinasikan, memusyawarahkan dan mengawasi serta 

memastikan bahwa pelaksanaan semua kegiatan keuangan 

administrasi umum dilakukan sesuai dengan kebijakan 

perusahaan.  

g. Mengelola bidang-bidang personalia, keuangan, persediaan 

dan piutang dagang. 

4.5 Struktur Cv Mitra Jaya Cabang Bandung 

1. Branch Manager (Kepala Cabang) 

2. Suvervisor Marketing membawahkan  
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1) Kordinator Marketing Sales 

2) Marketing Sales 

3. ADH (Administration Head) membawahkan: 

1) Surat Jalan 

2) Tagihan/Finance membawahi : 

1) Mesengger 

3) Cashier (Kasir) 

4) STNK/Faktur 

5) BPKB 

6) Kepala Gudang membawahi : 

1) PDI 

2) Driver 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi CV.Mitra Jaya Bandung 
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4.6 Prosedur Penagihan Piutang Usaha di CV.Mitra Jaya Cabang Bandung 

Dalam penagihan piutang usaha di CV.Mitra Jaya Cabang 

Bandung, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Proses Penagihan Piutang Usaha 

A. Bagian Admin Surat Jalan 

1) Membuat Surat Jalan : 

a. Menginput Customer ke system  

b. Membuat Spk Di System 

c. Lanjut Proses Sales Order & Delivery Order 

2) Membuat Surat Jalan 4 rangkap, yaitu : 

a. Lembar ke-1 diserahkan ke Customer 

b. Lembar ke-2 diserahkan ke bagian Finance/Tagihan. 

c. Lembar ke-3 di serahkan ke bagian kepala gudang 

d. Lembar ke-4 untuk di arsip di dealer (setelah melalui proses 

kasir dan tagihan/finance) 

B. Kasir 

1) Menerima Surat Jalan dari admin surat jalan 

2) Membuat kwitansi sesuai dengan customer yang terlampir 

di surat jalan serta penerimaan uang yang di terima (setelah 

customer menerima unit) 

3) Membuat Kwitansi 3 Rangkap Yaitu : 

a) Lembar ke-1 Untuk Customer  

b) Lembar ke-2 Untuk Bagian Finance/Tagihan 
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c) Lembar ke-3 Untuk di arsip di dealer di arsip oleh kasir 

4) Setelah Unit terkirim dan customer bayar ke kasir , 

memeriksa pembayaran sesuai dengan kwitansi 

5) Setelah data dan pembayaran sesuai , kasir input data 

tersebut ke proses system, untuk di proses system tahap 

selanjutnya 

6) Kasir menyerahkan lembar ke-2  ke bagian tagihan/finance 

beserta surat jalan 

7) Kasir menyerahkan lembar ke-3 ke bagian surat jalan untuk 

di arsipkan 

C. ADH 

1) Memeriksa kesesuaian dokumen tagihan dengan Surat Jalan 

dan Kwitansi. 

2) Menandatangani Surat Jalan lembar ke-1 dikolom di setujui 

oleh. 

3) Menandatangani Kwitansi di kolom di setujui dan di periksa 

oleh. 

4) Membuat rekonsiliasi bank Merekap piutang yang cair sesuai 

dengan leasing dan pembayaran yang melalui bank dan 

melakukan tracking system piutang unit/subsidi 

leasing/Incentif. 

5) Menginput bank sesuai dengan rekening koran terlampir 
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6) Melakukan Allocate piutang yang sudah di bayarkan baik itu 

piutang Cash Tempo (piutang berjangka waktu) ataupun 

pembayaran dari leasing terkait sesuai dengan pembayaran 

yang masuk ke rekening koran. 

D. Admin Finance/Tagihan 

1) Menerima dokumen surat jalan yang telah di tandatangani 

customer. 

2) Menerima dokumen kwitansi dari bagian kasir yang telah di 

tandatangani serta di bayarkan kons 

3) Memeriksa kesesuaian kuitansi dengan jumlah pembayaran. 

4) Melanjutkan proses system serta melakukan delivery 

confirmation di system (setelah customer menerima unit dan 

melakukan pembayaran) 

5) Melanjutkan proses system yaitu invoicing  

6) Jika Customer melakukan pembelian secara kredit, bagian 

tagihan memproses invoicing dengan melakukan proses print ( 

pelunasan unit,subsidi leasing,Surat Pernyataan Dealer) 

Tagihan ini di gunakan untuk di tagihkan ke leasing terkait 

7) Jika Customer melakukan pembayaran Cash maka bagian 

finance hanya melakukan proses invoiceing saja dan 

melanjutkan proses Tax. 
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ADMIN FINANCE/TAGIHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Flowchart Prosedur Penagihan Piutang Usaha  

di CV.Mira Jaya Cabang Bandung 
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2. Unsur-unsur yang Terkait 

a. Fungsi yang Terkait 

Dalam prosedur penagihan piutang usaha yang dilakukan 

oleh perusahaan, melibatkan beberapa fungsi agar transaksi 

penagihan piutang usaha tidak terpusat pada satu bagian. Fungsi-

fungsi tersebut berhubungan satu sama lainnya sehingga prosedur 

penagihan piutang lebih terkoordinasi dengan baik. 

Adapun fungsi-fungsi yang terkait dalam prosedur 

penagihan piutang di CV.Mitra Jaya Cabang Bandung yaitu 

sebagai berikut : 

1) Fungsi Admin Surat Jalan 

Membuat Surat Jalan Sesuai dengan SPK (Surat Pemesanan 

Kendaraan) berkordinasi dengan bagian kepala gudang 

untuk di suapkan unit. 

2) Fungsi Penagihan/Finance 

Melakukan penagihan ke pelanggan/Leasing dengan 

membawa dokumen penagihan yang telah ditentukan serta 

merekap dan meng arsipkan hasil penagihan piutang usaha , 

serta melakukan follow up kepada leasing jika memang 

penjualan secara kredit untuk segera di bayarkan dengan 

kurun waktu kurang dari 10 hari. 
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3) Fungsi ADH 

Melakukan pemeriksaan atas dokumen tagihan yang 

diberikan oleh bagian penagihan/Finance untuk di tagihkan 

ke leasing jika memang penjualan secara kredit, membantu 

follow up kepada leasing terkait untuk segera di bayarkan 

terhadap piutang yang masih muncul di system, merekap 

rekening koran serta membuat inputan bank untuk meng 

allocate piutang yang sudah di bayarkan agar tidak muncul 

di report piutang system. 

4) Fungsi Kasir 

Divisi Kasir mempunyai fungsi diantaranya yaitu menerima 

uang atau pembayaran dengan bukti yang sah, membuat 

laporan kas secara harian, menjaga keamanan uang kas, 

mengeluarkan uang kas atas dasar bon permintaan yang 

disetujui oleh kepala cabang atau kepala administrasi, 

membuat laporan uang masuk maupun uang keluar, 

memonitor peminjaman kuitansi, membukukan uang muka 

dan melakukan tracking system uang muka dan pelunasan. 
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b. Dokumen-dokumen yang Digunakan Dalam Prosedur 

Penagihan Piutang Usaha di Cv.Mitra Jaya Cabang Bandung 

Dokumen yang digunakan dalam prosedur penagihan 

piutang usaha di CV.Mitra Jaya Cabang Bandung yaitu sebagai 

berikut : 

1) Surat Jalan 

Lembar tersebut merupakan lembar yang dipergunakan oleh 

oleh leasing untuk bukti bahwa surat jalan tersebut sudah di 

terima customer yang sudah di tandatangan dan bukti untuk 

dealer bahwa customer tersebut benar-benar membeli unit 

ke CV.Mitra Jaya Cabang Bandung 

2) Kwitansi 

Merupakan bukti transaksi penerimaan uang untuk 

pembayaran sesuatu. Oleh karena itu kwitansi dibuat dan 

ditandatangani oleh pihak yang menerima uang dan 

diserahkan kepada pihak yang melakukan pembayaran. 

Kwitansi biasanya terdapat dua bagian, yang pertama sering 

kita sebut Bonggol / Sus Kwitansi dan yang kedua 

merupakan bagian yang akan diberikan kepada pihak yang 

membayar. Bonggol / sus kwitansi inilah yang akan menjadi 

arsip pihak penerima uang. Atau pihak penerima bisa juga 

membuat bukti baru seperti Bukti Penerimaan Kas 

(tergantung kebijakan perusahaan). Bagi pihak pembayar, 



56 
 

 
 

kwitansi merupakan Bukti transaksi ekstern yang akan 

dicatat dalam jurnal jika memenuhi keabsahan fisik dan 

kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum 

melakukan pencatatan, kita harus menganalisis secara cepat 

mengenai keabsahan suatu kuitansi. Kwitansi yang baik dan 

benar harus mencakup elemen-elemen seperti nomor, 

tanggal pembayaran, keterangan transaksi, kalkulasi nilai 

uang, identitas penerima dan pembayar, serta nama terang 

atau cap tanda lunas. 

3) Invoice (Kwitansi Subsidi & Pelunasan) 

Merupakan syarat agar piutang dengan pembayaran credit 

ke leasing terkait agar bisa di tagihkan , untuk kwitansi 

pelunasan biasanya untuk mencairkan piutang unit dan 

untuk subsidi bisanya untuk mencairan piutang subsidi dari 

leasing terkait, jika salah satu dari syarat pencairan leasing 

tidak ada makan piutang yang ada tidak dapat di cairkan 

4) Laporan Bank Harian (LBH) 

Merupakan laporan hasil penerimaan dan pengeluaran 

perusahaan dalam jangka waktu 1 (satu) hari. Laporan bank 

harian dicetak setiap harinya untuk mengetahui penerimaan 

dan pengeluaran perusahaan serta untuk mempermudah 

melakukan pecatatan atau merekap leasing atau customer 
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yang sudah bayar untuk segera di allocate di piutang yang 

belum lunas di system. 

4.7 Analisis Perputaran Piutang di CV.Mitra Jaya Cabang Bandung 

A. Analisis unsur-unsur perputaran piutang 

Perputaran piutang (receivable turnover) merupakan salah 

satu rasio yang digunakan untuk mengukur aktivitas suatu 

perusahaan apakah sudah efisien atau tidak kegiatan operasional 

yang telah dilakukan. Rasio perputaran piutang menunjukkan 

sejauh mana kecepatan perputaran piutang, dipengaruhi oleh usaha 

yang dilakukan oleh perusahaan agar periode kredit yang telah 

ditetapkan dapat dipatuhi oleh langganan membayar sebelum 

periode kredit yang telah ditetapkan berakhir. 

Rasio perputaran piutang memberikan analisa mengenai 

beberapa kali tiap tahunnya dana yang tertanam dalam piutang 

berputar dari bentuk piutang kebentuk uang tunai, kemudian 

kembali kebentuk piutang lagi.  Rata-rata piutang kalau 

memungkinkan dapat dihitung secara bulanan (saldo tiap-tiap akhir 

bulan dibagi duabelas) atau tahunan yaitu saldo awal tahun 

ditambah saldo akhir tahun dibagi dua. Makin tinggi rasio (turn 

over) menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang 

rendah, sebaliknya kalau rasio semakin rendah berarti ada over 

investment dalam piutang, mungkin karena bagian kredit dan 

penagihan bekerja tidak efektif. 
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Untuk menghitung perputaran piutang dapat dilakukan 

dengan membandingkan antara penjualan kredit dengan piutang 

rata-rata menggunakan rumus (Skousen, 2003:371) : 

 

B. Perkembangan Piutang Usaha 

Berikut ini akan disajikan tabel yang menggambarkan bagaimana 

piutang usaha pada CV.Mitra Jaya Cabang Bandung selama 3 tahun 

yang dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut penjelasannya dibawah ini : 

Tabel 4.1 

Perkembangan Piutang Usaha 

CV.Mitra Jaya Cabang Bandung  

Tahun Piutang Tak Tertagih Piutang 

2016 120.300.000 1.343.550.000 

2017 33.500.000 1.764.625.000 

2018 28.400.000 1.342.493.380 

                      Sumber : Data yang telah diolah lebih lanjut oleh penulis 
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Berdasarkan table diatas dapat di lihat bahwa pitang Cv. Mitra Jaya 

pada tahun 2016 sebesar 1.343.550.000 tetapi piutang tak tertagih 

pada tahun 2016 senilai 120.300.000 dan pada tahun 2017 piutang 

mengalami kenaikan sebesar 1.764.625.000 tetapi piutang tak tertagih 

pada tahun 2017 senilai 33.500.000 dan pada tahun 2018 piutang 

mengalami penurunan sebesar 1.342.493.380 tetapi piutang tak 

tertagih pada tahun 2018 senilai 28.400.000.  

C. Rata-rata Piutang Usaha 

Berikut ini akan disajikan tabel yang menggambarkan bagaimana 

rata-rata piutang pada CV.Mitra Jaya Cabang Bandung selama 3 

Tahun yang dimulai dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Rata-rata 

piutang didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Tabel 4.2 

Rata-rata Piutang 

CV.Mitra Jaya Cabang Bandung 

Tahun 

Piutang Awal 

(Rp) 

Piutang Akhir 

(Rp) 

Rata-rata 

Piutang (Rp) 

Varians 

(%) 

2016 1.343.550.000 
1.764.625.000 

1.554.087.500  

2017 1.764.625.000 
1.342.493.380 

1.553.559.190 0,034 

2018 1.342.493.380 
1.134.657.000 

1.238.575.190 -25,431 

 Sumber : Data yang telah diolah lebih lanjut oleh penulis 

Dari perkembangan rata-rata piutang di atas, maka dapat 

diketahui perkembangan rata-rata piutang tersebut pada CV.Mitra 
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Jaya Cabang Bandung selama 3 tahun dari tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2018, sebagai berikut : 

Antara tahun 2016 sampai dengan 2017, perusahaan mengalami 

Penurunan rata-rata piutang dari Rp. 1.554.087.000 menjadi Rp. 

1.553.559.190 atau mengalami penurunan rata-rata piutang usaha 

sebesar 0,034%. 

Antara tahun 2017 sampai dengan 2018, perusahaan mengalami 

penurunan rata-rata piutang dari Rp. 1.553.559.190 menjadi Rp. 

1.238.575.190 atau Penurunan rata-rata piutang sebesar -25,431%. Hal 

ini berarti makin banyak harta perusahaan yang masih beredar diluar. 

D. Pengujian analisis perputaran piutang usaha 

Dari data-data yang telah didapat, kemudian dapat dihitung 

bagaimana perputaran piutang usaha di CV.Mitra Jaya Cabang 

Bandung dengan menggunakan rumus receivable turnover. Adapun 

perhitungannya adalah sebagai berikut (Riyanto, 220:90) : 

 = .... Times Turnover 

Tabel 4.3 

Penjualan kredit dan Rata-rata Piutang Usaha 

CV.Mitra Jaya Cabang Bandung 

Tahun Penjualan Kredit Rata-rata Piutang 

2011 14.691.575.000 1.224.297.917 

2012 13.953.385.880 1.162.782.157 

2013 12.311.125.000 1.025.927.083 

   (Sumber :CV.Mitra Jaya Cabang Bandung) 
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 Sehingga dari rumus tersebut dapat diperoleh hasil sebagai berikut : 

 Pada Tahun 2016,  

   

  

 Pada Tahun 2017, 

   

 

Pada Tahun 2018, 

   

 

Dari hasil analisa perhitungan perputaran piutang atau receivable 

turnover CV.Mitra Jaya Cabang Bandung selama periode 2016 sampai 

dengan 2018 di atas maka dapat disimpulkan melalui tabel berikut : 
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Tabel 4.4 

Analisa Perputaran Piutang 

CV.Mitra Jaya Cabang Bandung 

Tahun 

Keterangan 

Net credit sales 

Average 

receivable 

Receivable 

turnover 

Perubahan 

(kali) 

2016 14.691.575.000 1.224.297.917 12.22 Kali - 

2017 13.953.385.880 1.162.782.157 11.99 Kali -0,23 

2018 12.311.125.000 1.025.927.083 12.00 Kali 0.01 

           Sumber : Data yang telah diolah lebih lanjut oleh penulis 

Dari perhitungan dan tabel di atas maka dapat diartikan sebagai 

berikut : 

Tahun 2016, telah terjadi perputaran piutang sebanyak 12 kali 

perputaran dalam satu tahun dengan rata-rata hari pengumpulan 

piutangnya terjadi hampir 29 hari sekali selama satu tahun. 

Tahun 2017, telah terjadi perputaran piutang  sebanyak 12 kali 

perputaran piutang dalam satu tahun dengan rata-rata hari 

pengumpulan piutangnya terjadi 30 hari sekali selama satu tahun. 

Tahun 2018, telah terjadi perputaran piutang sebanyak 12 kali 

perputaran piutang dalam satu tahun dengan rata-rata pengumpulan 

piutangnya terjadi hampir 30 hari sekali dalam satu tahun. 
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Dari data di atas dapat dilihat gambar grafik berikut ini : 

Gambar 4.3 

Tingkat Perputaran Piutang Usaha 

Cv.Mitra Jaya Cabang Bandung 

   

 

Dengan adanya data di atas tersebut maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa dengan adanya prosedur penagihan piutang, 

perputaran piutang jauh lebih baik meskipun belum berjalan dengan 

lancar karena masih adanya piutang yang tak tertagih (Over). Namun 

dengan begitu perputaran piutang yang terjadi di CV.Mitra Jaya 

Cabang Bandung mengalami penurutan di tahun 2017 meskipun 

begitu untuk tahun berukutnya mengalapi peningkatan hal ini terjadi 

karena penagihan piutang usaha yang dilakukan oleh perusahaan 

berjalan dengan efektif. 
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4.8 Pengaruh Prosedur Penagihan Piutang Usaha Terhadap Perputaran 

Piutang Di CV.Mitra Jaya Bandung 

Dalam penelitian ini yang dilakukan penulis merumuskan hipotesis 

yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh prosedur penagihan piutang 

usaha terhadap perputaran piutang di CV.Mitra Jaya Bandung, penulis 

menggunakan Analisis Product Moment Pearson. 

Proses perhitungannya dihasilkan melalui observasi langsung 

dengan menyebarkan angket atau kuesioner yang disebarkan kepada 

responden. Responden semuanya berjumlah 10 orang dan jumlah 

pertanyaannya sebanyak 20 pertanyaan, yang diantaranya 10 pertanyaan 

untuk variabel X dan 10 pertanyaan untuk variabel Y. Yang setiap 

jawaban pilihan mempunyai nilai skor yang tertera pada tabel 4.5 : 

Tabel 4.5  

Pedoman Penilaian Kuesioner 

SKALA 

LIKERT 

SKOR 

Sangat 

Setuju 

Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Pertanyaan 5 4 3 2 1 

A. Data Responden 

Profil responden yang ada CV.Mitra Jaya Cabang Bandung dilihat 

dari usia, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan. Disajikan pada 

tabel 4.6. 
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 Tabel 4.6  

Usia Responden 

USIA (Thn) JUMLAH PROSENTASE (%) 

20 – 29 5 50% 

30 – 39 4 40% 

40 – 49 1 10% 

50 – 59 0 0 

60 > 0 0 

Jumlah 10 100% 

Sumber : Hasil responden yang telah diolah lebih lanjut oleh penulis 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat mengenai presentase 

responden yang telah mengisi kuesioner sebanyak 10 orang, diantaranya 

usia berkisar 20-29 tahun sebanyak 5 responden, usia berkisar 30-39 

sebanyak 4 responden, usia berkisar 40-49 tahun sebanyak 1 responden, 

usia berkisar 50-59 sebanyak 0 responden, dan usia berkisar 60-lebih 

sebanyak 0 responden. 

Tabel 4.7 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 

Laki-laki 6 60% 

Perempuan 4 40% 

Jumlah 10 100% 

      Sumber : Hasil responden yang telah diolah lebih lanjut oleh penulis 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas jumlah responden yang mengisi 

sebanyak 10 responden, yang terbagi menjadi 2 jenis kelamin yaitu 
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responden laki-laki yang mengisi kuesioner sebanyak 6 responden dan 

responden perempuan yang mengisi kuesioner sebanyak 4 responden. 

Tabel 4.8 

Latar Belakang Pendidikan Responden 

Pendidikan Jumlah Prosentase (%) 

SMA / K 2 20% 

Diploma 4 40% 

S – 1 4 40% 

S – 2 0 0 

Jumlah 10 100% 

            Sumber : Hasil responden yang telah diolah lebih lanjut oleh penulis 

 Berdasarkan Tabel 4.8 di atas responden yang mengisi kuesioner 

berjumlah 20 responden, yang terdiri dari latar belakang pendidikan SMA/ 

SMK sebanyak 2 responden, Diploma sebanyak 4 responden, S-1 

sebanyak 4 responden, dan S-2 sebanyak 0 responden. 

B. Prosedur Penagihan Piutang Usaha 

  Pada Indikator Prosedur Penagihan Piutang Usaha yang akan 

dikembangkan diantaranya adalah ketepatan penagihan, kecermatan 

prosedur yang dijalankan, dokumen yang digunakan serta fasilitas yang 

terkomputerisasi dalam menunjang prosedur penagihan piutang usaha. 

Untuk melihat presentase dari jawaban responden atas variabel X, 

akan disajikan dalam tabel 4.9 
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Tabel 4.9 

Hasil Penelitian Responden Mengenai Prosedur Penagihan Piutang Usaha 

No. 

RESPONDEN 

SKOR VARIABEL (X) TOTAL 

SKOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 39 

2 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 44 

3 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 42 

4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 40 

5 5 4 5 5 5 5 5 2 3 5 44 

6 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 40 

7 4 5 5 4 4 4 4 2 3 3 38 

8 5 5 5 5 5 5 5 2 2 4 43 

9 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 40 

10 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 36 

JUMLAH 43 44 46 43 45 44 45 25 30 41 406 

Sumber :Hasil responden yang telah diolah lebih lanjut oleh penulis 

 

A. Perputaran Piutang. 

Pada indikator perputaran piutang yang akan dikembangkan 

diantaranya cara kerja perusahaan dalam mengelola piutang dan 

perputaran piutangnya, perhitungan perputaran piutang yang dilakukan 

sesuai prosedur yang berlaku. Untuk melihat presentase dari jawaban 

responden atas Variabel Y, akan disajikan dalam tabel 4.10 berikut : 
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Tabel 4.10 

Hasil Penelitian Responden Mengenai Perputaran Piutang 

No. 

RESPONDEN 

SKOR VARIABEL (Y) TOTAL 

SKOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 39 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

3 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 43 

4 4 4 3 2 4 4 4 5 4 4 38 

5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 5 45 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

7 4 5 3 3 3 3 4 5 4 4 38 

8 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 45 

9 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 41 

10 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 37 

JUMLAH 44 44 41 41 40 38 43 42 41 42 416 

Sumber : Hasil responden yang telah diolah lebih lanjut oleh penulis 

B. Uji Korelasi 

Untuk mengetahui dengan jelas nilai koefisiensi korelasi antara 

Prosedur Penagihan Piutang Usaha dengan Perputaran Piutang di 

CV.Mitra Jaya Cabang Bandung. Penulis menggunakan rumus korelasi 

Rank Spearman.   
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Skor perhitungan masing-masing responden dari kuesioner 

Prosedur Penagihan Piutang Usaha (Variabel X) dapat dilihat pada tabel 

4.11 berikut:  

  

Tabel 4.11 

Skor Perhitungan Prosedur Penagihan Piutang Usaha   

(Variabel X) 

NO. 

RESPONDEN 

SKOR 

VARIABEL X 

1 39 

2 44 

3 42 

4 40 

5 44 

6 40 

7 38 

8 43 

9 40 

10 36 

JUMLAH 406 

Sumber : Hasil responden yang telah diolah lebih lanjut oleh penulis 

 

Dan skor perhitungan masing-masing responden dari kuesioner 

Perputaran Piutang  (Variabel Y) dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut : 
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Tabel 4.12 

Skor Perhitungan Perputaran Piutang   

(Variabel Y) 

NO. 

RESPONDEN 

SKOR 

VARIABEL Y 

1 39 

2 50 

3 43 

4 38 

5 45 

6 40 

7 38 

8 45 

9 41 

10 37 

JUMLAH 416 

Sumber : Hasil responden yang telah diolah lebih lanjut oleh penulis: 

Menghitung ranking Variabel X dan Variabel Y, dengan melihat 

skor perhitungan kuesioner pada tabel dan perhitungan ranking dapat 

dilihat pada tabel 4.13 
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Tabel 4.13 

Tabel Bantu Perhitungan Korelasi Rank Spearman 

NO. 

RESPONDEN 

X Y 

RANK 

X 

RANK 

Y 

b1 b12 

1 39 39 8 7 1 1 

2 44 50 1,5 1 0,5 0,25 

3 42 43 4 4 0 0 

4 40 38 6 8,5 -2,5 6,25 

5 44 45 1,5 2,5 -1 1 

6 40 40 6 6 0 0 

7 38 38 9 8,5 0,5 0,25 

8 43 45 3 2,5 0,5 0,25 

9 40 41 6 5 1 1 

10 36 37 10 10 0 0 

JUMLAH 406 416 55 55 0 10 

 

Uji Validitas yang dilakukan dengan rumus metode Rank 

Spearman yaitu : 

 

             = 1 – 6 (10) : 10 (102 – 1) 

  = 1 – 60 : 990 

  = 1 – 0,061 

  = 0,939  
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Jadi ada korelasi positif sebesar 0,939 antara Prosedur Penagihan 

Piutang Usaha dan Perputaran Piutang. Hal ini berarti semakin besar 

pengaruh Prosedur Penagihan Piutang Usaha, maka akan semakin besar 

pula Perputaran Piutangnya.  

Apakah koefisien korelasi hasil perhitungan tersebut signifikan 

atau tidak, maka perlu dibandingkan dengan rtabel dengan taraf kesalahan 

tertentu (lihat tabel r Rank Spearman lampiran hal. ....).  

Nilai rtabel Rank Spearman untuk n = 20 dengan taraf kesalahan 5% 

adalah 0,648. Ternyata harga rhitung lebih besar daripada rtabel (0,939 > 

0,648).  

Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, jadi kesimpulannya 

ada hubungan positif dan nilai koefisiensi korelasi antara Prosedur 

Penagihan Piutang Usaha dan Perputaran Piutang sebesar 0,939. Data 

dan koefisien yang diperoleh dalam sampel tersebut dapat 

digeneralisasikan pada populasi, dimana sampel diambil atau data 

tersebut mencerminkan keadaan populasi. Nilai korelasi untuk Prosedur 

Penagihan Piutang Usaha dan Perputaran Piutang adalah 0,939. Maka 

hubungan ini menurut Sugiyono (2008 : 214) termasuk hubungan sangat 

kuat. 

C. Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisiensi determinasi diperlukan untuk mengetahui seberapa 

besar presentase pengaruh Penagihan Piutang Usaha (Variabel X) 
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terhadap Perputaran Piutang (Variabel Y), maka penulis menggunakan 

analisis Koefisien Determinasi (KD).  

Rumus : KD = r² x 100%  

                     = 0,939² x 100%  

                     = 0,882 x 100%  

                     = 88,2%  

Dari hasil perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

Prosedur Penagihan Piutang Usaha dapat berpengaruh terhadap 

Perputaran Piutang sebesar 88,2% dan sisanya yaitu 100% - 88,2% = 

11,8% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang diantaranya seperti 

dokumen tagihan pendukung, sistem perhitungan yang terkomputerisasi, 

kinerja kolektor serta kesiapan pembayaran dari perusahaan klien. 

D. Uji Statistik 

1. Menentukan Tingkat Signifikan 

Untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis, maka 

dilakukan dengan cara pengujian dua pihak dengan tingkat 

signifikan 5%. Dengan taraf signifikan = 0,05 (5%) dan dk = n-2 

yaitu dk = 10 – 2 = 8, maka ttabel = 2,306 (dapat dilihat pada tabel 

distribusi t lampiran hal. ....). 

2. Uji Hipotesis (Uji t)  

Untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis, maka 

dilakukan dengan cara pengukuran menggunakan rumus statistik uji 

t, yaitu sebagai berikut : 
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                           = 7,747 

4.9 Permasalahan yang terjadi dalam Prosedur Penagihan Piutang Usaha 

Cv.Mitra Jaya Cabang Bandung 

Berdasarkan hasil Analisa tentang prosedur penagihan piutang di 

CV.Mitra Jaya Cabang Bandung, penulis menemukan beberapa permasalahan 

yang terjadi diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Pada proses penagihan piutang kepada para Leasing / customer, beberapa 

dari mereka sering mengulur-ngulur waktu pembayaran sehingga untuk 

aging piutangnya bertambah. Hal tersebut sering terjadi karena perusahaan 

leasing/ customer beralasan customer tidak bias di vertel.  

2. Permasalahan pada Tanda Tangan Customer (Approve HO Leasing tidak 

di survey terlebih dahulu,langsung acc leasing dan menerbitkan PO) di PO 

Leasing terkait  sebagai salah satu prosedur pencairan . Hal tersebut terjadi 

saat Finance melakukan penagihan serta saat perusahaan akan membayar, 

pada PO diharuskan ada tanda tangan Customer Pemohon Kredit dan 
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biasanya Customer tidak ada di Rumah atau sedang keluar sehingga 

pembayaran tertunda.  

3. Perbedaan jatuh tempo (surat jalan dari dealer dan PO Leasing) karena 

tanggal kirim (Surat Jalan) dan tanggal terima PO Leasing berbeda 

sehingga harus merevisi dulu Tagihan/PO yang ada sehingga mengulur 

waktu pada saat pencairan unit ke Dealer. 

4.10   Upaya pemecahan masalah dalam Prosedur Penagihan Piutang Usaha 

di CV.Mitra Jaya Cabang Bandung 

Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, berikut adalah 

upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara 

:  

1. Perusahaan harus melakukan beberapa hal diantaranya : 

a) Melakukan koordinasi kepada perusahaan klien agar segera 

melakukan pembayaran karena dalam KPI sudah tertera termin 

pembayaran piutang. Biasanya perusahaan akan memberi tenggang 

waktu beberapa hari dari tanggal jatuh tempo kepada Leasing  

terkait untuk segera melakukan pembayaran. 

2. Perusahaan klien dapat melakukan beberapa hal yang diantaranya 

yaitu :  

a) Perusahaan klien dapat membuat surat kuasa pada pihak yang 

ditunjuk untuk dapat menandatangani surat pembayaran piutang 

agar utang usahanya dapat terbayarkan dan kerjasama antar 

perusahaan dapat terjalin dengan baik.   
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b) Bagian Penagihan dan perusahaan klien dapat membuat suatu 

perjanjian/ kesepakatan mengenai jadwal penerimaan dan 

penandatanganan surat tagihan agar pada saat melakukan 

penagihan tidak ada lagi penundaan pembayaran. 

c) Tanggal PO seharusnya di sesuaikan dengan SJ jadi tidak terjadi 

revisi tagihan yang mengakibatkan lamanya pencairan.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengamatan penulis secara langsung selama 

mengikuti kegiatan observasi di CV.Mitra Jaya Cabang Bandung, 

khususnya pada bagian Admin Finance , juga hasil pembahasan mengenai 

pengaruh penagihan piutang usaha terhadap perputaran piutang di 

CV.Mitra Jaya Cabang Bandung, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan penagihan piutang usaha di CV.Mitra Jaya Cabang 

Bandung cukup baik dan mudah dipahami sehingga dapat 

memperlancar proses penagihan piutang para pelanggan. 

Mekanisme yang dilakukan pun sudah sesuai dengan aturan yang 

ditetapkan oleh CV.Mitra Jaya Cabang Bandung. Bagian-bagian 

yang terkait dalam pelaksaaan penagihan piutang di CV.Mitra Jaya 

Cabang Bandung yaitu :Admin Surat Jalan, Admin Kasir,Admin 

Finance,ADH. Sedangkan dokumen-dokumen yang digunakan 

dalam pelaksanaan penagihan piutang usaha di CV.Mitra Jaya 

Cabang Bandung yaitu :Surat Jalan,Po Leasing,Gesekan 

unit,Kwitansi Pelunasan (Unit,Subsidi, Surat Pernyataan Dealer 

1. Terdapat hubungan yang positif antara penagihan piutang usaha 

dengan perputaran piutang, yang ditunjukan dengan perhitungan 
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korelasi (r) yaitu sebesar 0,939 dan itu berarti hubungan yang terjadi 

termasuk hubungan yang sangat kuat (Sugiyono, 2008:214). Dilihat 

dari uji korelasinya untuk mengetahui seberapa besar presentase 

pengaruh penagihan piutang usaha terhadap perputaran piutang yaitu 

dengan menggunakan Koefisien Determinasi (KD). Berdasarkan hasil 

perhitungannya maka dapat disimpulkan bahwa penagihan piutang 

usaha terhadap perputaran piutang yaitu sebesar 88,2% dan sisanya 

11,8% dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya 

 dokumen pendukung dalam penagihan, sistem perhitungan 

perputaran piutang yang terkomputerisasi, kinerja kolektor dan 

kesiapan pembayaran dari perusahaan pelanggan.  

2. Masalah yang dihadapi dalam pelaksaaan penagihan piutang usaha 

di CV.Mitra Jaya Cabang Bandung yaitu : Pada proses penagihan 

piutang jika ada po yang lama dari leasing terkait maka dari proses 

penagihan terpending dulu sehingga lewat dari KPI yang ada di 

CV.Mitra Jaya Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, upaya 

yang dilakukan oleh CV.Mitra Jaya Cabang Bandung yaitu : harus 

melakukan koordinasi kepada perusahaan klien agar segera 

melakukan pembayaran jika tagihan sudah di terima serta untuk PO 

yang lama di keluarkan oleh leasing terkait untuk di percepat agar 

tagihan bias segera di proses pencairan. 
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5.2 Saran 

Dari permasalahan yang dihadapi CV.Mitra Jaya Cabang 

Bandung, saran penulis yaitu : 

1. Sebaiknya didalam proses penagihan piutang usaha, pihak 

Marketing Dan Admin Surat Jalan melengkapi data yang sesuai 

dengan prosedur yang ada di mulai dari Spk,Po 

Leasing,Gesekan dsb sehingga ketika di proses oleh admin 

finance bias segera di tagihkan jika memang tidak ada 

kekurangan data dan tidak terjadi piutang tak tertagih(over). 

2. Pada saat akan dilakukan penagihan ke Pelanggan oleh Admin 

Finance Penagihan Piutang harus melakukan konfirmasi ke 

Leasing dalam pengiriman penagihan ataupun ada berkas yang 

tidak lengkap ke pihak yang bersangkutan dan mengkonfirmasi 

bahwa jumlah pembayarn yang akan diterima sesuai dengan 

jumlah yang tertera di Kuitansi Penagihan. 
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PERMOHONAN PENGISIAN ANGKET / KUISIONER 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Dengan hormat,  

Nama  : Mochamad Fazrin Ganafi 

NPM  : 4122.4.15.12.0036 

Jurusan : Komputerisasi Akuntansi 

 

 Dalam rangka menyelesaikan studi, peneliti diwajibkan untuk menyusun 

karya ilmiah berupa tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti 

membutuhkan data instrument yang diperoleh dari Bapak/Ibu pegawai CV.Mitra Jaya 

Cabang Bandung. Adapun tugas akhir yang akan ditulis berjudul “PENGARUH 

PENAGIHAN PIUTANG USAHA TERHADAP PERPUTARAN 

PIUTANG”. 

 Oleh karena hal tersebut, dengan segala kerendahan hati peneliti memohon 

dengan hormat kepada Bapak/Ibu untuk berkenan menjadi responden, untuk itu 

jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan sejujur-jujurnya, ikhlas dan tanpa prasangka. 

Selanjutnya jawaban diberikan semata-mata hanyalah untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan saja tanpa maksud lain serta peneliti menjamin  kerahasiaan jawaban 

yang Bapak/Ibu berikan. 

 Atas segala perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, peneliti mengucapkan terima 

kasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

 

                                                                                            Bandung, 03 Juli 2019 

                                                                                        Peneliti 

 

 

Mochamad Fazrin Ganafi 

4122.4.15.12.0036



 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

 

Jenis Kelamin  : 

Usia   : 

Pendidikan  : 

Jabatan  : 

Tandatangan  : 

 

 

 

 

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

 

1. Setiap butir pernyataan harap dibaca dengan teliti. 

2. Alternatif jawaban disediakan dalam bentuk skala, yaitu : 

 SS  SANGAT SETUJU (dengan nilai 5) 

 S  SETUJU (dengan nilai 4) 

 KS  KURANG SETUJU (dengan nilai 3) 

 TS  TIDAK SETUJU (dengan nilai 2) 

 STS  SANGAT TIDAK SETUJU (dengan nilai 1) 

3. Alternatif jawaban yang dipilih adalah kenyataan yang anda alami / rasakan, 

dengan memberi tanda (√) pada kolom yang disediakan. 

4. Untuk setiap butir pernyataan hanya diperbolehkan memilih satu alternatif 

jawaban. 

5. Jika ada kesalahan dalam memilih jawaban, diberi tanda silang (X) pada jawaban 

yang salah, kemudian diberi tanda (√) pada jawaban yang sesuai. 

6. Semua pernyataan yang ada mohon dijawab tanpa satupun yang terlewat. 



 

 

I. Instrumen yang diperlukan untuk mengungkapkan variabel secara sederhana 

mengenai Penagihan Piutang Usaha 

No Pertanyaan SS S KS TS STS 

1. Prosedur penagihan piutang usaha, dibuat 

agar proses penagihan piutang usaha dapat 

dilaksanakan dengan cepat dan tepat 

     

2. Setujukah anda dengan adanya prosedur 

penagihan piutang usaha yang tepat maka 

proses penagihan piutang akan lebih cepat 

sehingga tidak terjadi penumpukan piutang 

     

3. Prosedur penagihan piutang usaha harus 

dilakukan dengan cermat dan teliti 

     

4. Setujukah anda dengan dilakukannya 

prosedur penagihan piutang usaha dengan 

cermat dan teliti akan mengurangi resiko 

terjadinya kesalahan 

     

5. Bagian Finance membuat dokumen 

penagihan sesuai dengan data yang terdapat 

dalam program dan harus dengan sesuai 

faktur yang dicetak 

     

6. Bagian Finance melakukan penagihan 

sesuai dengan instruksi  dan harus sesuai 

dengan Invoice yang dibawa 

     

7. Ada tempat penyimpanan dokumen-

dokumen yang berisi data tentang 

penagihan piutang yang telah diinput 

     

8. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam 

penagihan piutang usaha terlalu rumit 

     

9. Penginputan data dengan komputer kurang 

lancar karena server yang sering mengalami 

gangguan 

     

10. Aplikasi komputer yang mendukung 

prosedur penagihan piutang usaha di 

perusahaan sudah sangat baik 

     



 

 
 

II. Instrumen yang diperlukan untuk mengungkapkan variabel secara sederhana mengenai 

Perputaran Piutang 

NO Pertanyaan SS S KS TS STS 

1. Setiap piutang yang akan di tagih ke 

Leasing dilakukan pemeriksaan 

kembali oleh bagian Finance 

     

2. Bagian Finance harus menyerahkan 

tanda terima pembayaran piutang ke 

bagian Leasing melalui mesengger 

untuk diproses lebih lanjut 

     

3. Piutang yang diterima (Cair Ke Rek 

Koran) langsung diproses kedalam 

program komputer 

     

4. Melakukan crosscheck setiap hari untuk 

mengetahui perkembangan piutang 

     

5. ADH dan Finance melakukan analisa 

mengenai perputaran piutang setiap 

Harinya 

     

6. Setujukah anda  perputaran piutang 

yang ada mengalami peningkatan setiap 

tahunnya 

     

7. Sebelum melaporkan hasil analisa 

perputaran piutang dilakukan 

pemeriksaan kembali kebenaran 

hasilnya 

     

8. Perputaran piutang yang baik 

tergantung dari penagihan piutang yang 

dilaksanakan 

     

9. Perputaran piutang merupakan tolak 

ukur kondisi perusahaan yang sedang 

dijalankan 

     

10. Perhitungan perputaran piutang telah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

     

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 

Hasil Penelitian Responden Terhadap Prosedur Penagihan Piutang Usaha  

di CV.Mitra Jaya Cabang Bandung 

 

No. 

RESPONDEN 

SKOR VARIABEL (X) TOTAL 

SKOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 39 

2 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 44 

3 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 42 

4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 40 

5 5 4 5 5 5 5 5 2 3 5 44 

6 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 40 

7 4 5 5 4 4 4 4 2 3 3 38 

8 5 5 5 5 5 5 5 2 2 4 43 

9 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 40 

10 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 36 

JUMLAH 43 44 46 43 45 44 45 25 30 41 406 

Sumber :Hasil responden yang telah diolah lebih lanjut oleh penulis 

 

 



 

 
 

Hasil Penelitian Responden Terhadap Perputaran  

di CV.Mitra Jaya Cabang Bandung 

 

No. 

RESPONDEN 

SKOR VARIABEL (Y) TOTAL 

SKOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 39 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

3 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 43 

4 4 4 3 2 4 4 4 5 4 4 38 

5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 5 45 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

7 4 5 3 3 3 3 4 5 4 4 38 

8 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 45 

9 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 41 

10 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 37 

JUMLAH 44 44 41 41 40 38 43 42 41 42 416 

Sumber :Hasil responden yang telah diolah lebih lanjut oleh penulis 

 

 

 



 

 
 

Skor Perhitungan Prosedur Penagihan Piutang Usaha (Variabel X) 

NO. 

RESPONDEN 

SKOR 

VARIABEL X 

1 39 

2 44 

3 42 

4 40 

5 44 

6 40 

7 38 

8 43 

9 40 

10 36 

JUMLAH 406 

Sumber : Hasil responden yang telah diolah lebih lanjut oleh penulis 

 

 

 

Skor Perhitungan Perputaran Piutang (Variabel Y) 

 



 

 
 

NO. 

RESPONDEN 

SKOR 

VARIABEL Y 

1 39 

2 50 

3 43 

4 38 

5 45 

6 40 

7 38 

8 45 

9 41 

10 37 

JUMLAH 416 

Sumber : Hasil responden yang telah diolah lebih lanjut oleh penulis 

 

 

 

 

Tabel Bantu Korelasi Rank Spearman 

 



 

 
 

NO. 

RESPONDEN 

X Y 

RANK 

X 

RANK 

Y 

b1 b12 

1 39 39 8 7 1 1 

2 44 50 1,5 1 0,5 0,25 

3 42 43 4 4 0 0 

4 40 38 6 8,5 -2,5 6,25 

5 44 45 1,5 2,5 -1 1 

6 40 40 6 6 0 0 

7 38 38 9 8,5 0,5 0,25 

8 43 45 3 2,5 0,5 0,25 

9 40 41 6 5 1 1 

10 36 37 10 10 0 0 

JUMLAH 406 416 55 55 0 10 

 

 

 

 

TABEL NILAI-NILAI RHO 

      

N Taraf Signif N Taraf Signif 



 

 
 

5% 1% 5% 1% 

5 1.000  40 0.313 0.405 

6 0.886 1.000 45 0.294 0.382 

7 0.786 0.929 50 0.279 0.363 

8 0.738 0.881 60 0.255 0.331 

9 0.700 0.833 70 0.235 0.307 

10 0.648 0.794 80 0.220 0.287 

20 0.447 0.570 90 0.207 0.271 

30 0.362 0.467 100 0.197 0.257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL T 

d.f. TINGKAT SIGNIFIKANSI 

dua sisi 20% 10% 5% 2% 1% 0,2% 0,1% 

satu sisi 10% 5% 2,5% 1% 0,5% 0,1% 0,05% 

1 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 318,309 636,619 



 

 
 

2 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 22,327 31,599 

3 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 10,215 12,924 

4 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 7,173 8,610 

5 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 5,893 6,869 

6 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,208 5,959 

7 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,785 5,408 

8 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 4,501 5,041 

9 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,297 4,781 

10 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,144 4,587 

11 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,025 4,437 

12 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 3,930 4,318 

13 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 3,852 4,221 

14 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 3,787 4,140 

15 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 3,733 4,073 

16 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 3,686 4,015 

17 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,646 3,965 

18 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,610 3,922 

19 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,579 3,883 

20 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,552 3,850 

    21 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,527 3,819 



 

 
 

22 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,505 3,792 

23 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,485 3,768 

24 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,467 3,745 

25 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,450 3,725 

26 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,435 3,707 

27 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,421 3,690 

28 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,408 3,674 

29 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,396 3,659 

30 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,385 3,646 

31 1,309 1,696 2,040 2,453 2,744 3,375 3,633 

32 1,309 1,694 2,037 2,449 2,738 3,365 3,622 

33 1,308 1,692 2,035 2,445 2,733 3,356 3,611 

34 1,307 1,691 2,032 2,441 2,728 3,348 3,601 

35 1,306 1,690 2,030 2,438 2,724 3,340 3,591 

36 1,306 1,688 2,028 2,434 2,719 3,333 3,582 

37 1,305 1,687 2,026 2,431 2,715 3,326 3,574 

38 1,304 1,686 2,024 2,429 2,712 3,319 3,566 

39 1,304 1,685 2,023 2,426 2,708 3,313 3,558 

40 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,307 3,551 

41 1,303 1,683 2,020 2,421 2,701 3,301 3,544 



 

 
 

42 1,302 1,682 2,018 2,418 2,698 3,296 3,538 

43 1,302 1,681 2,017 2,416 2,695 3,291 3,532 

44 1,301 1,680 2,015 2,414 2,692 3,286 3,526 

    45 1,301 1,679 2,014 2,412 2,690 3,281 3,520 

     46 

46 

 

 

 46 

1,300 1,679 2,013 2,410 2,687 3,277 3,515 

47 1,300 1,678 2,012 2,408 2,685 3,273 3,510 

48 1,299 1,677 2,011 2,407 2,682 3,269 3,505 

49 1,299 1,677 2,010 2,405 2,680 3,265 3,500 

50 1,299 1,676 2,009 2,403 2,678 3,261 3,496 

51 1,298 1,675 2,008 2,402 2,676 3,258 3,492 

52 1,298 1,675 2,007 2,400 2,674 3,255 3,488 

53 1,298 1,674 2,006 2,399 2,672 3,251 3,484 

54 1,297 1,674 2,005 2,397 2,670 3,248 3,480 

55 1,297 1,673 2,004 2,396 2,668 3,245 3,476 

56 1,297 1,673 2,003 2,395 2,667 3,242 3,473 

57 1,297 1,672 2,002 2,394 2,665 3,239 3,470 

58 1,296 1,672 2,002 2,392 2,663 3,237 3,466 

59 1,296 1,671 2,001 2,391 2,662 3,234 3,463 

60 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 3,232 3,460 

61 1,296 1,670 2,000 2,389 2,659 3,229 3,457 



 

 
 

62 1,295 1,670 1,999 2,388 2,657 3,227 3,454 

63 1,295 1,669 1,998 2,387 2,656 3,225 3,452 

64 1,295 1,669 1,998 2,386 2,655 3,223 3,449 

65 1,295 1,669 1,997 2,385 2,654 3,220 3,447 

66 1,295 1,668 1,997 2,384 2,652 3,218 3,444 

67 1,294 1,668 1,996 2,383 2,651 3,216 3,442 

68 1,294 1,668 1,995 2,382 2,650 3,214 3,439 

69 1,294 1,667 1,995 2,382 2,649 3,213 3,437 

70 1,294 1,667 1,994 2,381 2,648 3,211 3,435 

71 

 

 

    71 

1,294 1,667 1,994 2,380 2,647 3,209 3,433 

72 1,293 1,666 1,993 2,379 2,646 3,207 3,431 

73 1,293 1,666 1,993 2,379 2,645 3,206 3,429 

74 1,293 1,666 1,993 2,378 2,644 3,204 3,427 

75 1,293 1,665 1,992 2,377 2,643 3,202 3,425 

76 1,293 1,665 1,992 2,376 2,642 3,201 3,423 

77 1,293 1,665 1,991 2,376 2,641 3,199 3,421 

78 1,292 1,665 1,991 2,375 2,640 3,198 3,420 

79 1,292 1,664 1,990 2,374 2,640 3,197 3,418 

80 1,292 1,664 1,990 2,374 2,639 3,195 3,416 

81 1,292 1,664 1,990 2,373 2,638 3,194 3,415 



 

 
 

82 1,292 1,664 1,989 2,373 2,637 3,193 3,413 

83 1,292 1,663 1,989 2,372 2,636 3,191 3,412 

84 1,292 1,663 1,989 2,372 2,636 3,190 3,410 

85 1,292 1,663 1,988 2,371 2,635 3,189 3,409 

86 1,291 1,663 1,988 2,370 2,634 3,188 3,407 

87 1,291 1,663 1,988 2,370 2,634 3,187 3,406 

88 1,291 1,662 1,987 2,369 2,633 3,185 3,405 

89 1,291 1,662 1,987 2,369 2,632 3,184 3,403 

90 1,291 1,662 1,987 2,368 2,632 3,183 3,402 

91 1,291 1,662 1,986 2,368 2,631 3,182 3,401 

92 1,291 1,662 1,986 2,368 2,630 3,181 3,399 

93 1,291 1,661 1,986 2,367 2,630 3,180 3,398 

94 1,291 1,661 1,986 2,367 2,629 3,179 3,397 

95 1,291 1,661 1,985 2,366 2,629 3,178 3,396 

96 

 

 

96 

1,290 1,661 1,985 2,366 2,628 3,177 3,395 

97 1,290 1,661 1,985 2,365 2,627 3,176 3,394 

98 1,290 1,661 1,984 2,365 2,627 3,175 3,393 

99 1,290 1,660 1,984 2,365 2,626 3,175 3,392 

100 1,290 1,660 1,984 2,364 2,626 3,174 3,390 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Logo CV.Mitra Jaya 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


