
BAB 9
PIUTANG



Penggolongan PiutangPenggolongan Piutang

• Banyak perusahaan melakukan penjualany p p j
secara kredit agar dapat menjual lebih banyak
barang atau jasa. Piutang yang dihasilkan dari
penjualan semacam itu biasanya diklasifikasikanpenjualan semacam itu biasanya diklasifikasikan
sebagai piutang usaha (account receivable)
atau wesel tagih (notes receivable).

• Istilah piutang (receivables) mencakup seluruh
uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk
perorangan perusahaan dan organisasi lainperorangan, perusahaan, dan organisasi lain.
Piutang‐ piutang ini biasanya merupakan bagian
yang signifikan dari total aset lancar.



Piutang UsahaPiutang Usaha 

• Transaksi paling umum yang menghasilkanTransaksi paling umum yang menghasilkan
piutang adalah penjualan barang atau jasa
secara kredit Piutang dicatat sebagai debitsecara kredit. Piutang dicatat sebagai debit
pada akun Piutang Usaha. Piutang usaha
semacam ini biasanya diharapkan dapatsemacam ini biasanya diharapkan dapat
ditagih dalam waktu dekat, misalnya 30 atau
60 hari Piutang ini digolongkan sebagai aset60 hari. Piutang ini digolongkan sebagai aset
lancar di laporan posisi keuangan.



Wesel TagihWesel Tagih
• Wesel tagih merupakan pernyataan jumlah utang

pelanggan dalam bentuk tertulis yang formal. Selama
diharapkan dapat ditagih dalam waktu setahun, wesel
tagih biasanya digolongkan sebagai aset lancar di laporan

i i kposisi keuangan.
• Wesel tagih sering kali digunakan untuk periode kredit

lebih dari 60 hari. Sebagai contoh, sebuah diler perabotan
ki j i t k d t j lmungkin saja meminta uang muka pada saat penjualan

dan menerima satu atau serangkaian wesel tagih untuk
pembayaran sisanya. Pengaturan semacam ini biasanya
memungkinkan pembayaran dilakukan secara bulananmemungkinkan pembayaran dilakukan secara bulanan.

• Wesel tagih dapat digunakan untuk melunasi piutang
pelanggan. Wesel tagih dan piutang usaha yang
dihasilkan dari transaksi penjualan kadang disebutdihasilkan dari transaksi penjualan kadang disebut
piutang dagang (trade receivables).



Piutang LainnyaPiutang Lainnya

• Piutang lainnya termasuk piutang bunga,uta g a ya te asu p uta g bu ga,
piutang pajak, dan piutang karyawan atau
pekerja. Piutang lainnya biasanya dikelompokkan

h d l ksecara terpisah di laporan posisi keuangan.
• Jika piutang tersebut diharapkan akan ditagih
d l kt t t h k di l kdalam waktu satu tahun, maka digolongkan
sebagai aset lancar. Jika diperkirakan tertagih
lebih dari setahun, maka digolongkan sebagailebih dari setahun, maka digolongkan sebagai
aset tidak lancar dan dilaporkan di bawah pos
Investasi.



Piutang Tak TertagihPiutang Tak Tertagih
• Hal penting yang belum dibahas adalah sebagian pelanggan

mungkin tidak akan membayar utang mereka. Dengan
demikian, sebagian piutang menjadi tak tertagih.

• Banyak perusahaan ritel yang memindahkan risiko
piutang tak tertagih mereka ke perusahaan lain. Sebagai
contoh, beberapa peritel tidak menyediakan fasilitas
penjualan kredit, seluruh penjualan harus dibayar tunai
t k k t k dit K bij k i iatau menggunakan kartu kredit. Kebijakan semacam ini
berarti memindahkan risiko ke perusahaan kartu kredit.

• Perusahaan juga dapat menjual piutang mereka ke
h l i H l i i i k li t j di k tikperusahaan lain. Hal ini sering kali terjadi ketika

perusahaan mengeluarkan kartu kredit mereka sendiri.



• Menjual piutang disebut dengan istilah anjak piutang (factoring),
d k b li i t di b t h j k i tsedangkan pembeli piutang disebut perusahaan anjak piutang

(factor). Keuntungan dari anjak piutang adalah perusahaan yang
menjual piutangnya dapat segera menerima uang tunai untuk
kegiatan operasi dan keperluan lain‐lain. Di samping itu, tergantungg p p p g , g g
dari perjanjian anjak piutang, risiko piutang tak tertagih dapat
dipindahkan ke pihak yang membiayai.

• Tanpa melihat bagaimana kebijakan yang dipakai dalam
memberikan kredit dan prosedur penagihan yang digunakan,
sebagian dari penjualan secara kredit tidak akan bisa ditagih.
Beban operasi yang dicatat dari piutang tak tertagih disebutBeban operasi yang dicatat dari piutang tak tertagih disebut
beban piutang tak tertagih (bad debt expense). Istilah lainnya
adalah beban piutang raguragu (uncollectible accounts expense
atau doubtful accounts expense).



• Tidak ada aturan umum untuk menentukan kapan sebuah piutang dianggap tidak
tertagih Terdapat beberapa indikasi bahwa suatu piutang tidak dapat tertagih ditertagih. Terdapat beberapa indikasi bahwa suatu piutang tidak dapat tertagih, di
antaranya adalah:

1. Saat piutang sudah jatuh tempo.
2. Pelanggan tidak menanggapi usaha perusahaan untuk menagih.
3 P l ili3. Pelanggan pailit.
4. Usaha pelanggan tutup.
5. Kegagalan dalam mencari lokasi atau menghubungi pelanggan.

• Jika pelanggan tidak membayar, perusahaan dapat menyewa jasa agensi
penagihan (debt collector). Setelah agensi penagihan melakukan upaya
penagihan, seluruh saldo piutang yang tersisa dianggap tidak tertagih. Terdapat
dua metode akuntansi untuk piutang tak tertagih:

1. Metode penghapusan langsung (direct write‐off method) mencatat beban
piutang tak tertagih hanya pada saat suatu piutang dianggap benar‐benar tak
tertagih.

2. Metode penyisihan (allowance method) mencatat beban piutang tak tertagih
dengan mengestimasi jumlah piutang tak tertagih pada akhir periode
akuntansi.



Metode Penghapusan Langsung 
k k huntuk Piutang Tak Tertagih

• Pada metode penghapusan langsung, Beban Piutang Tak Tertagih
tid k k di t t i i t l di btidak akan dicatat sampai piutang pelanggan dianggap benar‐
benar tidak bisa ditagih. Pada saat itu, piutang pelanggan akan
dihapus.

• Sebagai ilustrasi diasumsikan piutang sebesar Rp4 200 000 atasSebagai ilustrasi, diasumsikan piutang sebesar Rp4.200.000 atas
nama D. L. Rosslina diputuskan tidak dapat ditagih. Ayat jurnal
untuk menghapus piutang tak tertagih adalah sebagai berikut.

• Piutang usaha yang telah terhapus mungkin dapat ditagih
kemudian. Dalam kasus tersebut, piutang akan dicatat kembali
dengan sebuah ayat jurnal yang membalik ayat jurnal penghapusan
piutang Kas yang diterima dalam pembayaran kemudian dicatatpiutang. Kas yang diterima dalam pembayaran kemudian dicatat
sebagai penerimaan atas pembayaran piutang.



• Sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa utang D. L. Rosslinag , g
sebesar Rp4.200.000 yang telah dihapus pada tanggal 10 Mei
dalam ayat jurnal sebelumnya, kemudian dapat ditagih pada
tanggal 21 November Ayat jurnal untuk mencatat kembalitanggal 21 November. Ayat jurnal untuk mencatat kembali
piutang yang telah dihapuskan dan penerimaan kas atas
pembayaran piutang tersebut adalah sebagai berikut.



Metode Penyisihan untuk Piutang Tak
hTertagih 

• Metode penyisihan mengestimasi jumlah piutang yang tidak dapat
ditagih dan mencatat beban piutang tak tertagih berdasarkan estimasi
tersebut setiap akhir periode akuntansi. Berdasarkan estimasi tersebut,
Beban Piutang Tak Tertagih kemudian dicatat dengan ayat jurnal
penyesuaian.

• Oleh karena itu, akun pelanggan tertentu tidak dapat dikreditkan atau
dikurangkan. Sebagai gantinya, akun kontra aset, Penyisihan Piutang Tak

ih ( ll f b f l ) dik di k kTertagih (Allowance for Doubtful Accounts) dikreditkan untuk
mengestimasikan piutang tak tertagih. Dengan menggunakan estimasi
sebesar Rp30.000.000, ayat jurnal penyesuaian berikut ini dibuat pada
tanggal 31 Desember 2014tanggal 31 Desember 2014.



• Ayat jurnal penyesuaian tersebut akan memengaruhi laporan posisi
k l l b i P d l l b i t j lkeuangan laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi, ayat jurnal
penyesuaian mencatat Beban Piutang Tak Tertagih sebesar
Rp30.000.000 yang akan dipadankan atau ditandingkan dengan
pendapatan terkait periode tersebut di laporan laba rugi.p p p p g

• Pada laporan posisi keuangan, ayat jurnal penyesuaian mengurangi
nilai piutang yang diharapkan dapat direalisasikan menjadi kas.
Jumlah ini, yaitu Rp170.000.000 (Rp 200.000.000 – Rp30.000.000),
di b t il i li i b ih ( t li bl l ) d i i tdisebut nilai realisasi bersih (net realizable value) dari piutang.

• Perhatikan bahwa setelah ayat jurnal penyesuaian dibuat, akun
Piutang Usaha masih memiliki saldo sebesar Rp200.000.000. Saldo
ini mencerminkan jumlah utang pelanggan pada 31 Desember danini mencerminkan jumlah utang pelanggan pada 31 Desember dan
didukung oleh akun pelanggan individual dalam buku besar
pembantu piutang. Akun kontra piutang, Penyisihan Piutang Tak
Tertagih, memiliki saldo kredit sebesar Rp30.000.000.



Penghapusan Langsung ke Akun  
h k hPenyisihan Piutang Tak Tertagih

• Saat piutang pelanggan diputuskan sebagai tak tertagih,p g p gg p g g ,
piutang akan dihapus langsung ke akun Penyisihan Piutang
Tak Tertagih. Dalam hal ini, perusahaan harus menghapus
jumlah piutang baik dari akun Piutang Usaha maupun darijumlah piutang, baik dari akun Piutang Usaha maupun dari
akun Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

• Sebagai contoh, pada tanggal 21 Januari 2015, piutang
Johan Yoris sebesar Rp6.000.000 kepada IndoTone dihapus
sebagai berikut.



• Pada akhir periode, Penyisihan Piutang Tak Tertagih
biasanya akan tetap memiliki saldo (saldonya bukan
nol) karena akun ini dibuat berdasarkan estimasi.
Akibatnya, jumlah penghapusan langsung ke akuny j p g p g g
Penyisihan Piutang Tak Tertagih selama periode
tersebut jarang sama dengan saldo pada awal periode.
Akun Penyisihan Piutang Taky g

• Tertagih akan memiliki saldo kredit pada akhir periode
jika jumlah penghapusan piutang selama periode
tersebut lebih kecil daripada saldo awal Sebaliknyatersebut lebih kecil daripada saldo awal. Sebaliknya,
akun ini akan bersaldo debit jika jumlah penghapusan
piutang lebih besar daripada saldo awal.



• Sebagai ilustrasi, diasumsikan selama tahun 2015, Perusahaang , ,
IndoTone menghapus piutang tak tertagih sebesar
Rp26.750.000, termasuk piutang Johan Yoris sebesar
Rp6 000 000 yang telah dicatat pada tanggal 21 JanuariRp6.000.000 yang telah dicatat pada tanggal 21 Januari.
Penyisihan Piutang Tak Tertagih akan memiliki saldo kredit
sebesar Rp3.250.000 (Rp30.000.000 – Rp26.750.000), seperti
ditunjukkan berikut ini.

•



• Namun, jika Perusahaan IndoTone menghapus piutang tak tertagih
b R 32 100 000 l t h 2015 k P i ihsebesar Rp32.100.000 selama tahun 2015, maka Penyisihan

Piutang Tak Tertagih akan memiliki saldo debit sebesar
Rp2.100.000, seperti ditunjukkan berikut ini.

• Perhatikan bahwa saldo akun Penyisihan Piutang Tak Tertagih• Perhatikan bahwa saldo akun Penyisihan Piutang Tak Tertagih
(saldo kredit Rp3.250.000 dan saldo debit Rp2.100.000) dalam
ilustrasi sebelumnya merupakan saldo sebelum ayat jurnal
penyesuaian pada akhir periode. Setelah ayat jurnal penyesuaian
dicatat pada akhir periode, Penyisihan Piutang Tak Tertagih harus
selalu memiliki saldo kredit, yaitu saldo normal akun ini.



• Suatu piutang yang telah dihapuskanSuatu piutang yang telah dihapuskan
terhadap akun Piutang Tak Tertagih
kemungkinan dapat tertagih kemudiankemungkinan dapat tertagih kemudian.
Seperti metode penghapusan langsung,
piutang tersebut harus dicatat kembali denganpiutang tersebut harus dicatat kembali dengan
ayat jurnal yang membalik ayat jurnal
penghapusan Kas yang diterima dalampenghapusan. Kas yang diterima dalam
pembayaran kemudian dicatat sebagai
penerimaan atas pembayaran piutangpenerimaan atas pembayaran piutang.



• Sebagai ilustrasi, diasumsikan piutang Nina Sofia sebesarg , p g
Rp5.000.000 yang dihapus pada tanggal 2 April, ternyata
dapat ditagih pada tanggal 10 Juni. Perusahaan IndoTone
membuat ayat jurnal untuk mencatat kembali piutang yangmembuat ayat jurnal untuk mencatat kembali piutang yang
telah dihapuskan dan penerimaan kas atas pembayaran
piutang tersebut sebagai berikut.



Mengestimasi Jumlah Piutang Tak 
hTertagih

• Seperti yang kita bahas sebelumnya, metode p y g y ,
penyisihan mengestimasi jumlah     beban piutang tak 
tertagih pada akhir periode. Estimasi jumlah   piutang 
tak tertagih pada akhir periode fiskal dibuattak tertagih pada akhir periode fiskal dibuat 
berdasarkan pengalaman masa lalu, rata‐rata industri, 
dan prakiraan masa depan.

• Terdapat dua metode yang biasa digunakan dalam 
mengestimasi jumlah   piutang tak tertagih pada akhir 
periode Estimasi tersebut dapat dibuat berdasarkan:periode. Estimasi tersebut dapat dibuat berdasarkan:

1. Persentase   penjualan.
2. Analisis piutang.2. Analisis   piutang.



• Estimasi Berdasarkan Persentase Penjualan Oleh karenaj
piutang usaha terjadi akibat penjualan secara kredit, maka
beban piutang tak tertagih dapat diestimasi sebagai
persentase dari penjualan kredit Jika porsi penjualanpersentase dari penjualan kredit. Jika porsi penjualan
kredit terhadap penjualan relatif konstan, maka persentase
dari total penjualan atau penjualan bersih dapat digunakan.

• Sebagai ilustrasi, diasumsikan pada tanggal 31 Desember
2015, Data dari Perusahaan IndoTone sebelum adanya
penyesuaianpenyesuaian



• Perhitungan Beban Piutang Tak TertagihPerhitungan Beban Piutang Tak Tertagih
sebesar Rp22.500.000 adalah sebagai berikut.

• Beban Piutang Tak Tertagih = Penjualan Kredit• Beban Piutang Tak Tertagih = Penjualan Kredit
× Persentase Beban Piutang Tak Tertagih
terhadap Penjualan Kreditterhadap Penjualan Kredit

• Beban Piutang Tak Tertagih = Rp3.000.000.000
¾% R 22 500 000× ¾% = Rp22.500.000



• Jurnal penyesuaian untuk piutang takJurnal penyesuaian untuk piutang tak
tertagih pada 31 Desember 2015 adalah
sebagai berikutsebagai berikut.



• Setelah ayat jurnal penyesuaian sebelumnya dipindahkan ke buku
besar, Beban Piutang Tak Tertagih akan memiliki saldo sebesar
Rp22.500.000, dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih akan memiliki
saldo sebesar Rp25.750.000 (Rp3.250.000 + Rp22.500.000), seperti
ditunjukkan pada akun T berikut ini.

• Dalam metode estimasi berdasarkan persentase penjualan, jumlah
ayat jurnal penyesuaian adalah jumlah Beban Piutang Tak Tertagihayat jurnal penyesuaian adalah jumlah Beban Piutang Tak Tertagih
yang dikreditkan ke akun Penyisihan Piutang Tak Tertagih, tanpa
melihat posisi saldo yang belum disesuaikan ( saldo debit atau
kredit).



• Sebagai ilustrasi dengan asumsi bahwaSebagai ilustrasi, dengan asumsi bahwa
contoh sebelumnya memiliki saldo sebelum
penyesuaian di sisi debit pada 31 Desemberpenyesuaian di sisi debit pada 31 Desember
2015 sebesar Rp2.100.000. Penyesuaian
masih akan berjumlah Rp22 500 000 Namunmasih akan berjumlah Rp22.500.000. Namun,
pada 31 Desember 2015, saldo akhir setelah
penyesuaian akun Penyisihan Piutang Takpenyesuaian akun Penyisihan Piutang Tak
Tertagih adalah Rp20.400.000 (Rp22.500.000
– Rp2 100 000)Rp2.100.000).



• Estimasi Berdasarkan Analisis Piutang Semakin lama
piutang tidak dilunasi, semakin kecil kemungkinan
piutang akan tertagih. Oleh karena itu, kita dapat
mengestimasi jumlah piutang tak tertagih dengang j p g g g
melihat berapa lama piutang tertentu belum dilunasi.
Metode analisis piutang adalah sebagai berikut.
– Langkah 1. Menentukan tanggal jatuh tempo untuk setiapg gg j p p
akun piutang pelanggan.

– Langkah 2. Menentukan jumlah hari suatu piutang yang
telah lewat jatuh tempo.j p

• Jumlah hari suatu piutang yang telah lewat jatuh
tempo adalah selisih antara tanggal piutang jatuh
tempo dengan tanggal saat analisis piutang disiapkantempo dengan tanggal saat analisis piutang disiapkan.



• Langkah 3. Setiap akun ditempatkan pada setiap kelompok umur
b d k t l l t j t h t Ti k l k k lberdasarkan tanggal lewat jatuh temponya. Tipe kelompok kelas
adalah sebagai berikut.
– Belum jatuh tempo
– 1–30 hari lewat jatuh tempo– 1–30 hari lewat jatuh tempo
– 31–60 hari lewat jatuh tempo
– 61–90 hari lewat jatuh tempo
– 91–180 hari lewat jatuh tempoj p
– 181–365 hari lewat jatuh tempo
– Lebih 365 hari lewat jatuh tempo

• Langkah 4. Menentukan jumlah setiap kelompok umur.g j p p
• Langkah 5. Jumlah setiap kelompok umur kemudian dikalikan

dengan persentase estimasi piutang tak tertagih untuk kelompok
tersebut.

k h l k h d k d• Langkah 6. Total estimasi piutang tak tertagih ditentukan dengan
menjumlahkan piutang tak tertagih di setiap kelompok umur.



• Langkah‐langkah tersebut dirangkum dalama g a a g a te sebut d a g u da a
sebuah daftar umur piutang dan seluruh proses
tersebut disebut sebagai menghitung umur

( h bl )piutang (aging the receivables).
• Sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa

h I d T k t dperusahaan IndoTone menggunakan metode
analisis piutang. IndoTone menyiapkan daftar
umur piutang untuk Piutang Usaha sebesarumur piutang untuk Piutang Usaha sebesar
Rp240.000.000 pada 31 Desember 2015 pada
Tampilan 1.



TAMPILAN 1 Daftar Umur Piutang 
Usaha, 31 Desember 2015 (dalam 

Ribuan Rupiah)Ribuan Rupiah)



• Asumsikan bahwa perusahaan IndoTone menjualAsumsikan bahwa perusahaan IndoTone menjual
barang kepada Sabrina pada tanggal 29 Agustus
dengan syarat 2/10, n/30. Sehingga, tanggal jatuh
tempo piutang Sabrina (Langkah 1) adalah 28
September, sebagai berikut.



• Pada 31 Desember piutang Sabrina telahPada 31 Desember   piutang Sabrina telah 
lewat jatuh tempo selama 94 hari     (Langkah 
2), sebagai berikut.2), sebagai berikut.



• Tampilan 1 menunjukkan bahwa piutang usaha Sabrina sebesar
Rp600.000 dikelompokkan pada kelompok 91–180 hari yang lewat
jatuh tempo (Langkah 3). Total setiap kelompok umur ditentukan
(Langkah 4). Tampilan 1 menunjukkan bahwa Piutang Usaha
sebesar Rp125.000.000 belum jatuh tempo, sementara piutang
usaha sebesar Rp64 000 000 telah lewat jatuh tempo 1–30 hariusaha sebesar Rp64.000.000 telah lewat jatuh tempo 1 30 hari.
Perusahaan IndoTone menerapkan estimasi persentase piutang tak
tertagih yang berbeda untuk jumlah setiap kelompok umur
(Langkah 5). Seperti yang ditunjukkan di Tampilan 1, persentase 2%
untuk piutang yang belum jatuh tempo sementara persentaseuntuk piutang yang belum jatuh tempo, sementara persentase
80% untuk piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 365 hari.
Jumlah estimasi piutang usaha yang tak tertagih untuk setiap
kelompok umur (Langkah 6) merupakan jumlah estimasi piutangp ( g ) p j p g
usaha yang tak tertagih pada 31 Desember 2015. Ini adalah
penyesuaikan yang diharapkan untuk Penyisihan Piutang Tak
Tertagih. Pada perusahaan IndoTone jumlah Penyisihan Piutang
Tak Tertagih yang diharapkan adalah Rp26 490 000 seperti padaTak Tertagih yang diharapkan adalah Rp26.490.000 seperti pada
Tampilan 1



• Membedakan nilai estimasi sebesar Rp26.490.000 denganp g
saldo sebelum penyesuaian akun Penyisihan Piutang Usaha
menentukan jumlah penyesuaian untuk Beban Piutang Tak
Tertagih Perusahaan IndoTone memiliki saldo kredit untukTertagih. Perusahaan IndoTone memiliki saldo kredit untuk
penyisihan piutang usaha yang belum disesuaikan sebesar
Rp3.250.000. Dengan demikian, jumlah yang ditambahkan

(dalam saldo adalah Rp23.240.000 (Rp26.490.000 –
Rp3.250.000). Ayatjurnal penyesuaiannya adalah sebagai
berikut.



• Setelah ayat jurnal penyesuaian tersebut di‐posting ke bukuy j p y p g
besar, Beban Piutang Tak Tertagih akan memiliki saldo
Rp23.240.000. Penyisihan Piutang Tak Tertagih akan memiliki
saldo Rp26 490 000 dan nilai bersih realisasi piutang usahasaldo Rp26.490.000 dan nilai bersih realisasi piutang usaha
adalah sebesar Rp213.510.000 (Rp240.000.000 –
Rp26.490.000). Berikut adalah akun T tersebut.



• Dalam metode analisis piutang, jumlah ayat jurnal penyesuaian merupakan
jumlah yang akan menghasilkan saldo disesuaikan untuk Penyisihan Piutang Tak
Tertagih yang sama dengan jumlah estimasi dengan menggunakan daftar umur
piutang.

• Sebagai ilustrasi jika saldo belum disesuaikan atas akun penyisihan memiliki• Sebagai ilustrasi, jika saldo belum disesuaikan atas akun penyisihan memiliki
saldo debit sebesar Rp2.100.000, maka jumlah penyesuaian adalah Rp28.590.000
(Rp26.490.000 + Rp2.100.000). Dalam hal ini, Beban Piutang Tak Tertagih akan
memiliki saldo sebesar Rp28.590.000. Namun, saldo disesuaikan Penyisihan
Piutang Tak Tertagih akan tetap Rp26.490.000. Setelah ayat jurnal penyesuaian
tersebut diposting ke buku besar, berikut adalah akun T tersebut.



• Membandingkan Metode Estimasi Kedua metode,
persentase penjualan dan analisis piutang mengestimasipersentase penjualan dan analisis piutang mengestimasi
piutang tak tertagih. Namun, setiap metode memiliki
sedikit perbedaan dalam fokus dan penekanan dalam
laporan keuangan.laporan keuangan.

• Pada metode persentase penjualan, Beban Piutang Tak
Tertagih merupakan fokus dalam proses estimasi. Metode
persentase penjualan menekankan pada penandinganpersentase penjualan menekankan pada penandingan
pendapatan dan beban sehingga penekanan lebih pada
laporan laba rugi. Pada metode analisis piutang,
Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan fokus dalamy g g p
proses estimasi. Metode analisis piutang menekankan
pada nilai realisasi bersih dari piutang usaha sehingga
penekanan lebih pada laporan posisi keuangan. Oleh
k i j l h i k h ilk ldkarena itu, jumlah penyesuaian akan menghasilkan saldo
disesuaikan akun Penyisihan Piutang Tak Tertagih sama
dengan nilai estimasi daftar umur piutang. Beban Piutang
Tak Tertagih kemudian didebit sejumlah nilai estimasiTak Tertagih kemudian didebit sejumlah nilai estimasi
tersebut.



• Tampilan 2 meringkas perbedaan antara metodep g p
persentase penjualan dan analisis piutang.
Tampilan 2 juga menunjukkan hasil ilustrasi
perusahaan IndoTone yang menggunakanperusahaan IndoTone yang menggunakan
metode persentase penjualan dan metode
analisis piutang. Pada Tampilan 2 diasumsikan
b h P i ih Pi t T k T t ih ilikibahwa Penyisihan Piutang Tak Tertagih memiliki
saldo belum disesuaikan pada sisi debit sebesar
Rp3.250.000. Sementara itu, metode‐metodep ,
tersebut biasanya menghasilkan jumlah yang
berbeda untuk tiap periode, untuk beberapa
periode jumlahnya biasanya tidak jauh berbedaperiode, jumlahnya biasanya tidak jauh berbeda.



TAMPILAN 2 Perbedaan Metode 
(d l b h)Estimasi (dalam ribuan Rupiah)



Membandingkan Metode 
Penghapusan Langsung denganPenghapusan Langsung dengan 

Metode Penyisihan
• Bagian ini akan mempelajari dan membandingkan ayat  

jurnal untuk metode penghapusan  langsung dan metode 
penyisihan. Sebagai dasar ilustrasi, akan dipergunakan 
transaksi yang diambil dari catatan PT Horison untuk tahun 
yang berakhir pada 31 Desember 2015:
– 1 Mar.  Menghapus   piutang C. Yanuar, Rp3.650.000.
– 12 Apr. Menerima pembayaran sebagian   piutang sebesar 

Rp2.250.000 dari total  piutang Karina Budiman sebesar 
Rp5.500.000, dan menghapus sisa   piutang yang dianggap tak 
tertagihtertagih.

– 22 Juni  Menerima pembayaran   piutang sebesar Rp3.650.000 
dari C. Yanuar yang telah dihapuskan tanggal 1 Maret. Mencatat 
kembali   piutang C. Yanuar dan menerima pembayaran kas.p g p y



• 7 Sep. Menghapus piutang berikut yang dianggap tak tertagih (catat
dalam satu ayat jurnal)dalam satu ayat jurnal):
– Jason Bimasakti Rp1.100.000 Sandy Nurmila Rp1.360.000
– Santoso Budiman 2.220.000 Amir Wicaksana 990.000
– Sari Nuriah 775.000

• 31 Des. PT Horison menggunakan metode persentase dari penjualan
kredit untuk mengestimasi beban piutang tak tertagih. Berdasarkan
sejarah masa lalu dan rata‐rata industri, 1,25% dari penjualan kredit
dianggap tidak akan tertagih. Horison mencatat penjualan kredit selamadianggap tidak akan tertagih. Horison mencatat penjualan kredit selama
tahun 2015 sebesar Rp3.400.000.000.

• Tampilan 3 memberikan ilustrasi mengenai ayat jurnal yang akan dicatat
l h PT H i d k t d h l doleh PT Horison dengan menggunakan metode penghapusan langsung dan

metode penyisihan. Dalam metode penghapusan langsung, tidak ada ayat
jurnal penyesuaian yang dibuat untuk piutang tak tertagih pada tanggal
31 Desember. Sebaliknya, metode penyisihan mencatat ayat jurnal

i t k ti i i t t k t t ih b R 42 500 000penyesuaian untuk estimasi piutang tak tertagih sebesar Rp42.500.000.



TAMPILAN 3 Membandingkan 
Metode Penghapusan LangsungMetode Penghapusan Langsung 
dengan Metode Penyisihan



• Perbedaan utama antara metodePerbedaan utama antara metode
penghapusan langsung dan metode
penyisihan diringkas sebagai berikutpenyisihan diringkas sebagai berikut.



Wesel TagihWesel Tagih

• Klaim yang didukung oleh sebuah weselKlaim yang didukung oleh sebuah wesel
memiliki beberapa keuntungan dibandingkan
klaim dalam bentuk piutang usaha Denganklaim dalam bentuk piutang usaha. Dengan
menandatangani wesel, debitur mengakui
utangnya dan bersedia untuk membayarnyautangnya dan bersedia untuk membayarnya
sesuai dengan ketentuan yang tertulis. Dengan
demikian wesel tersebut merupakan klaimdemikian, wesel tersebut merupakan klaim
hukum yang lebih kuat.



Karakteristik Wesel TagihKarakteristik Wesel Tagih
• Wesel tagih, atau surat perjanjian piutang (promissory note)

k j ji t t li t k b j l h ( il imerupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang (nilai
nominal), biasanya disertai dengan bunga, pada saat diminta atau
pada waktu yang telah ditentukan di kemudian hari.

• Karakterisik wesel tagih atau surat perjanjian piutang adalahKarakterisik wesel tagih atau surat perjanjian piutang adalah
sebagai berikut.

1. Surat tersebut ditandatangani oleh orang atau perusahaan yang
membuat janji.

2. Pihak yang berhak menerima uang dari wesel tagih disebut
penerima pembayaran (payee), dan pihak yang membuat janji
disebut pembuat janji (maker).

3 Nil i i l (f ) k j l h l3. Nilai nominal (face amount) merupakan jumlah saat wesel
disepakati di awal. Tanggal penerbitan (issuance date) merupakan
tanggal saat wesel diterbitkan.



4. Tanggal jatuh tempo (due date atau maturity4. Tanggal jatuh tempo (due date atau maturity
date) merupakan tanggal saat wesel harus
dibayar.

5. Periode wesel tagih merupakan periode
waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal
jatuh tempo.

6. Tingkat bunga (interest rate) merupakan
tingkat bunga yang harus dibayarkan atas
nilai nominal pada perjanjian wesel tagih.



• Tampilan 4 memberi ilustrasi surat perjanjianTampilan 4 memberi ilustrasi surat perjanjian
piutang. Pembuat janji adalah Perusahaan
Santoso dan penerima pembayaran adalah
Perusahaan Pasifik. Nilai nominal wesel
tersebut adalah Rp2.000.000, dengan tingkat
b b 10% d l bibunga sebesar 10%, dan tanggal penerbitan
adalah 16 Maret 2014. Periode wesel tersebut
adalah 90 hari sehingga tanggal jatuhadalah 90 hari, sehingga tanggal jatuh
temponya adalah 14 Juni 2014 yang
ditunjukkan sebagai berikutditunjukkan sebagai berikut.





TAMPILAN 4 Surat Perjanjian PiutangTAMPILAN 4 Surat Perjanjian Piutang



• Tingkat bunga dinyatakan dalam tahunan sementarag g y
periode dinyatakan dalam hari. Dengan demikian,
bunga wesel pada Tampilan 4 dihitung sebagai berikut.
B R 2 000 000 10% (90/360) R 50 000• Bunga = Rp2.000.000 × 10% × (90/360) = Rp50.000

• Jumlah yang harus dibayar saat jatuh tempo disebut• Jumlah yang harus dibayar saat jatuh tempo disebut
nilai jatuh tempo (maturity value). Nilai jatuh tempo
wesel tagih terdiri atas nilai nominal (pokok) wesel
tagih dan bunga. Nilai jatuh tempo wesel tagih pada
Tampilan 4 adalah Rp2.050.000 (Rp2.000.000 +
Rp50.000).Rp50.000).



Akuntansi untuk Wesel TagihAkuntansi untuk Wesel Tagih

• Surat perjanjian piutang dapat diterima oleh perusahaanp j j p g p p
dari pelanggan untuk menggantikan piutang. Dalam hal ini,
surat perjanjian piutang disebut sebagai wesel tagih.
S b i il t i di ik h i l• Sebagai ilustrasi, diasumsikan perusahaan menerima wesel
tagih 30 hari, dengan bunga 12%, bertanggal 21 November
2015, sebagai penyelesaian piutang PT Budiman, yang telah
lewat jatuh tempo sebesar Rp6.000.000. Perusahaan
mencatat penerimaan wesel tagih tersebut se



• Saat wesel tagih telah jatuh tempoSaat wesel tagih telah jatuh tempo,
perusahaan mencatat penerimaan atas
pelunasan sebesar Rp6 060 000 (pokokpelunasan sebesar Rp6.060.000 (pokok
Rp6.000.000 ditambah bunga Rp60.000)
sebagai berikutsebagai berikut.



• Jika pembuat wesel tagih gagal membayarJika pembuat wesel tagih gagal membayar
utangnya pada tanggal jatuh tempo, maka
surat tersebut disebut wesel tagih gagalsurat tersebut disebut wesel tagih gagal
bayar (dishonored Wesel Tagih). Perusahaan
yang memegang wesel tagih gagal bayaryang memegang wesel tagih gagal bayar
tersebut akan memindahkan kembali nilai
nominal wesel tagih ditambah bunga jatuhnominal wesel tagih ditambah bunga jatuh
tempo ke akun piutang pelanggan yang
bersangkutanbersangkutan.



• Sebagai contoh, diasumsikan wesel tagih yang diterima dari PT Budiman
sebesar Rp6.000.000, dengan waktu 30 hari dan bunga 12% per tahun
yang dicatat pada tanggal 21 November ternyata tidak dapat dibayar pada
saat jatuh tempo. Perusahaan yang memegang wesel tersebut

d hk k b l l l d b k lmemindahkan kembali nilai nominal dan bunga ke piutang pelanggan
sebagai berikut.

• Perusahaan telah menerima bunga sebesar Rp60.000, meskipun wesel
tersebut tidak dapat dilunasi Jika piutang tersebut tidak tertagih makatersebut tidak dapat dilunasi. Jika piutang tersebut tidak tertagih, maka
perusahaan akan menghapus piutang sebesar Rp6.060.000 dan
mencatatnya dalam Penyisihan Piutang Tak Tertagih.



• Jika wesel tagih jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya,
perusahaan pemegang wesel mencatat penyesuaian untukperusahaan pemegang wesel mencatat penyesuaian untuk
pendapatan akruan bunga dalam periode di mana wesel
tagih diterima. Sebagai contoh, diasumsikan PT Cemara

k l t ih 90 h i b t l 1 D bmenggunakan wesel tagih 90 hari, bertanggal 1 Desember
2015 dan bunga 12% per tahun untuk menyelesaikan
piutangnya yang memiliki saldo sebesar Rp4.000.000.
Diasumsikan periode akuntansi berakhir pada tanggal 31
Desember, pemegang wesel tagih mencatat transaksi sebagai
berikutberikut.



Pelaporan Piutang di Laporan Posisi 
Keuangan 

• Seluruh piutang yang diharapkan dapat direalisasi menjadi
kas dalam waktu satu tahun disajikan dalam bagian Aset
Lancar dari laporan posisi keuangan. Biasanya aset
disebutkan dalam urutan berdasarkan tingkat likuiditasnya,
di l i d i K d S t Kdimulai dari Kas dan Setara Kas.

• Pengungkapan lainnya yang terkait dengan piutang
disajikan dalam laporan keuangan atau catatan yang

t i l k P k t b tmenyertai laporan keuangan. Pengungkapan tersebut
mencakup nilai pasar dari piutang. Di samping itu, jika
terdapat risiko kredit yang tidak seperti biasa dalam
piutang maka karakteristik risiko tersebut haruspiutang, maka karakteristik risiko tersebut harus
diungkapkan.

• Sebagai contoh, jika mayoritas piutang berasal dari satu
pelanggan atau lebih yang berlokasi di satu area atau satupelanggan atau lebih yang berlokasi di satu area atau satu
industri, maka fakta ini harus diungkapkan



Analisis dan Interpretasi Keuangan:
P t Pi t U h d J l hPerputaran Piutang Usaha dan Jumlah 
Hari Penjualan dalam Piutang Usaha 

• Dua ukuran keuangan yang sangat berguna dalam
mengevaluasi efisiensi penagihan piutang adalah (1)mengevaluasi efisiensi penagihan piutang adalah (1)
perputaran piutang usaha dan (2) jumlah hari
penjualan dalam piutang.penjualan dalam piutang.

• Perputaran piutang usaha (accounts receivable
turnover) mengukur berapa kali piutang dapat) g p p g p
diubah menjadi kas selama tahun berjalan.



• Jumlah hari penjualan dalam piutang usahaJumlah hari penjualan dalam piutang usaha
(number of days’ sales in receivables) merupakan
estimasi lamanya piutang belum dibayar. Dengan
syarat kredit n/30, jumlah hari penjualan dalam
piutang seharusnya kurang dari 30 hari. Rasio
t b t dihit b i b ik ttersebut dihitung sebagai berikut.



RANGKUMANRANGKUMAN

• TUJUAN 1 Menjelaskan penggolonganTUJUAN 1. Menjelaskan penggolongan
piutang usaha secara umum.

• Istilah piutang mencakup seluruh uang yang• Istilah piutang mencakup seluruh uang yang
diklaim terhadap entitas lain, termasuk orang,
perusahaan dan organisasi lain Biasanyaperusahaan, dan organisasi lain. Biasanya
diklasifikasikan sebagai piutang, wesel tagih,
atau piutang lainnyaatau piutang lainnya.



• TUJUAN 2 Menjelaskan karakteristik danTUJUAN 2. Menjelaskan karakteristik dan
akuntansi untuk piutang tak tertagih.

• Beban operasi yang dicatat dari piutang tak• Beban operasi yang dicatat dari piutang tak
tertagih disebut Beban Piutang Tak Tertagih.
Dua metode akuntansi untuk menentukanDua metode akuntansi untuk menentukan
piutang tak tertagih adalah metode
penghapusan langsung dan metodepenghapusan langsung dan metode
penyisihan.



• TUJUAN 3. Menjelaskan metode akuntansiTUJUAN 3. Menjelaskan metode akuntansi
penghapusan langsung untuk piutang tak
tertagih.g

• Dalam metode penghapusan langsung, ayat
jurnal untuk menghapus piutang adalah debitjurnal untuk menghapus piutang adalah debit
pada Beban Piutang Tak Tertagih dan kredit pada
Piutang Usaha. Tidak ada akun penyisihang p y
piutang tak tertagih atau ayat jurnal penyesuaian
yang diperlukan pada akhir periode.



• TUJUAN 4. Mejelaskan metode akuntansi penyisihan
untuk piutang tak tertagih.

• Dalam metode penyisihan, ayat jurnal penyesuaian
dibuat untuk piutang tak tertagih. Piutang akandibuat untuk piutang tak tertagih. Piutang akan
dihapus ke akun penyisihan saat piutang dianggap tak
tertagih. Akun Penyisihan Piutang Tak Tertagih
biasanya memiliki saldo kredit setelah ayat jurnalbiasanya memiliki saldo kredit setelah ayat jurnal
penyesuaian dimasukkan dan merupakan akun kontra
dari aset.

• Estimasi jumlah piutang tak tertagih dapat dibuat• Estimasi jumlah piutang tak tertagih dapat dibuat
berdasarkan persentase penjualan atau analisis umur
piutang. Tampilan 2 merupakan perbandingan antara
dua metode tersebutdua metode tersebut.



• TUJUAN 5 Membandingkan metodeTUJUAN 5. Membandingkan metode
penghapusan langsung dengan metode
penyisihan untuk piutang tak tertagihpenyisihan untuk piutang tak tertagih.

• Tampilan 3 menggambarkan kedua metode
untuk piutang tak tertagihuntuk piutang tak tertagih.



• TUJUAN 6. Menjelaskan sifat, karakteristik, danUJU 6. e je as a s at, a a te st , da
akuntansi untuk wesel tagih.

• Sebuah surat yang diterima untuk penyelesaiany g p y
piutang disebut Wesel Tagih. Ketika wesel tagih
jatuh tempo dan dibayar, Kas didebit, Wesel Tagih
dik dit d P d t B dik dit Jikdikredit, dan Pendapatan Bunga dikredit. Jika
pembuat wesel gagal membayar pada saat jatuh
tempo, maka wesel tagih yang gagal bayartempo, maka wesel tagih yang gagal bayar
dicatat dengan mendebit akun Piutang Usaha
sejumlah klaim terhadap wesel tagih.



• TUJUAN 7. Menjelaskan pelaporan piutangTUJUAN 7. Menjelaskan pelaporan piutang
di laporan posisi keuangan.

• Semua piutang yang diharapkan dapatSemua piutang yang diharapkan dapat
direalisasi menjadi kas dalam waktu setahun
dilaporkan dalam bagian Aset Lancar di
laporan posisi keuangan. Di samping itu, untuk
penyisihan piutang tak tertagih, tambahan

k i i li ipengungkapan mengenai piutang meliputi
nilai pasar dan risiko kredit yang tidak umum



• TUJUAN 8. Menjelaskan dan memberi ilustrasi
mengenai penggunaan perputaran piutang usaha
dalam mengevaluasi efi siensi penagihan piutang
suatu perusahaan.p

• Dua ukuran keuangan yang berguna dalam
mengevaluasi efisiensi dalam mengumpulkan
piutang usaha adalah (1) perputaran piutang usahapiutang usaha adalah (1) perputaran piutang usaha
dan (2) jumlah hari penjualan pada piutang. Pada
umumnya, efisiensi dalam mengumpulkan piutang
usaha telah berkembang ketika perputaran piutangusaha telah berkembang ketika perputaran piutang
usaha meningkat atau ada penurunan dalam jumlah
hari penjualan dalam piutang usaha.



Soal IlustratifSoal Ilustratif
• PT Damai, sebuah  perusahaan pemasok alat‐alat konstruksi, 

k t d i ih t k i t t k t t ihmenggunakan metode penyisihan untuk piutang   tak tertagih. 
Transaksi‐transaksi yang dilakukan PT Damai adalah sebagai berikut. 
– Feb. 1 Menjual barang secara  kredit kepada PT Anita, Rp8.000.000. 

Beban pokok penjualan sebesar Rp4.500.000.Beban pokok penjualan sebesar Rp4.500.000.
– Mar.15 Menerima   wesel tagih 60 hari, bunga 12% per tahun sebesar 

Rp8.000.000 dari PT Anita atas   penjualan secara  kredit.
– Apr. 9 Menghapus   piutang dari PT Dana sebesar Rp2.500.000 yang 

dianggap tak tertagihdianggap tak tertagih.
– 21 Meminjamkan uang kepada Jaya Kusuma sebesar Rp7.500.000, dan 

menerima  wesel tagih 90 hari, bunga 14% per tahun.
– Mei 14 Menerima  pendapatan bunga jatuh tempo dari PT Anita dan p p g j p

menerima  perpanjangan   wesel tagih 90 hari, bunga 14% per tahun. 
(Catat kedua  debit dan  kredit ke  akun   wesel tagih)



– Juni 13 Mencatat kembali   piutang PT Dana yang telah dihapus pada tanggal 9 
April dan menerima kas atas pembayaran piutang tersebut sebesarApril, dan menerima kas atas pembayaran   piutang tersebut sebesar 
Rp2.500.000

– Juli 20 Jaya Kusuma tidak dapat menepati untuk membayar   wesel tagih.
– Agt. 12 Menerima pembayaran   wesel tagih tanggal 14 Mei yang telah jatuh 

tempo dari PT Anitatempo  dari PT Anita.
– 19 Menerima jumlah terutang dari   wesel tagih yang tidak ditepati dari Jaya 

Kusuma,  ditambah bunga keterlambatan 30 hari pada tingkat 15% per tahun, 
dihitung berdasarkan   nilai jatuh tempo   wesel tagih
Des 16 Menerima wesel tagih 60 hari 12% per tahun sebesar Rp12 000 000– Des. 16 Menerima   wesel tagih 60 hari, 12% per tahun sebesar Rp12.000.000 
dari PT Globalindo atas pembelian secara  kredit.

– 31 Diestimasi bahwa 3% dari    penjualan  kredit per 31 Desember sebesar 
Rp1.375.000.000, dianggap tak tertagih.

Instr ksi• Instruksi
1. Buatlah ayat  jurnal untuk mencatat transaksi‐transaksi di atas.
2. Buatlah ayat  jurnal penyesuaian untuk mencatat akruan bunga per 31 

Desember dari  wesel   tagih PT Globalindo.g



• Solusi
• 1. 





SOAL DISKUSISOAL DISKUSI
1. Apakah tiga penggolongan untuk piutang?
2. Delta Hardware adalah toko peralatan besi kecil di

pinggiran daerah Surabaya yang jarang memberikan
kredit kepada pelanggan dalam bentuk piutang.kredit kepada pelanggan dalam bentuk piutang.
Hanya sedikit pelanggan yang merupakan penduduk
lama Surabaya dan memiliki sejarah bertransaksi di
toko Delta yang diperbolehkan mendapat fasilitastoko Delta yang diperbolehkan mendapat fasilitas
piutang. Metode akuntansi untuk piutang tak
tertagih yang manakah yang harus digunakan oleh
toko Delta? Mengapa?toko Delta? Mengapa?

3. Jenis akun apakah ( aset, liabilitas, dll.) Penyisihan
Piutang Tak Tertagih, dan apakah saldo normalnya
debit atau kredit?debit atau kredit?



4. Setelah akun‐ akun disesuaikan dan ditutup pada akhir tahun
fi k l k Pi t U h iliki ld b R 673 400 000fiskal, akun Piutang Usaha memiliki saldo sebesar Rp673.400.000
dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih memiliki saldo sebesar
Rp11.900.000. Jelaskan bagaimana piutang usaha dan
penyisihan piutang tak tertagih dilaporkan di laporan posisip y p g g p p p
keuangan?

5. Secara konsisten, sebuah perusahaan menyesuaikan akun
penyisihan piutang tak tertagih pada akhir tahun fiskalnya
d b h t t t d i j l k ditdengan menambah persentase tetap dari penjualan kredit
bersih periode tersebut. Setelah tujuh tahun, saldo Penyisihan
Piutang Tak Tertagih menjadi sangat besar dalam hubungannya
dengan saldo Piutang Usaha. Berikan dua penjelasan yangg g p j y g
memungkinkan.

6. Dari dua metode untuk mengestimasi piutang tak tertagih,
metode apakah yang memberikan estimasi paling akurat
mengenai nilai realisasi bersih dari piutang usaha saat ini?mengenai nilai realisasi bersih dari piutang usaha saat ini?



7. PT Narendra mengeluarkan wesel tagih ke PT Samudra. (a)
Si k h ih k k i b ( )?Siapakah pihak yang akan menerima pembayaran (payee)?
Apakah nama akun yang digunakan PT Samudra untuk mencatat
wesel tagih?

8 Jika wesel tagih memiliki pembayaran pokok sebesar8. Jika wesel tagih memiliki pembayaran pokok sebesar
Rp85.000.000 dan tingkat bunga 6% per tahun, apakah bunga
yang dibayarkan menjadi Rp5.100.000? Jelaskan.

9. Pembuat wesel tagih sebesar Rp240.000.000, 90 hari, dan bunga
6% per tahun gagal membayar pada tanggal jatuh tempo 30
November. Akun apakah yang harus didebit dan dikredit oleh
penerima pembayaran untuk mencatat wesel tagih yang gagal
bayar?bayar?

10. Wesel tagih yang tidak ditepati pada soal No. 9 di atas dibayar
tanggal 30 Desember oleh pembuat wesel, ditambah bunga
keterlambatan 30 hari sebesar 9%. Ayat jurnal apakah yang harus
dibuat untuk mencatat penerimaan pembayaran?



LATIHAN PRAKTIKLATIHAN PRAKTIK
• LP 9‐1A  Metode penghapusan langsung  TJN. 3
• Buatlah ayat  jurnal untuk mencatat transaksi berikut dengan 

k d h l k i k ihmenggunakan metode penghapusan langsung untuk piutang  tak  tertagih:
– Feb. 12. Menerima pembayaran piutang sebesar Rp800.000 dari Leo Jaya dan 

menghapus sisa   piutang sebesar Rp2.400.000 yang dianggap tak tertagih.
– Mei 3. Mencatat kembali   piutang Leo Jaya yang telah dihapuskan dan 

menerima kas  untuk pembayaran sisa   piutang sebesar Rp2.400.000.

• LP 9‐1B  Metode penghapusan langsung TJN. 3
• Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi berikut dengan• Buatlah ayat  jurnal untuk mencatat transaksi berikut dengan 

menggunakan metode penghapusan langsung untuk piutang tak   tertagih:
– Okt. 2. Menerima pembayaran   piutang sebesar Rp600.000 dari Rani Elisa dan 

menghapus sisa   piutang sebesar Rp1.350.000 yang dianggap tak tertagih.
D 20 M t t k b li i t R i Eli t l h dih k d– Des. 20. Mencatat kembali   piutang Rani Elisa yang telah dihapuskan dan 
menerima kas untuk pembayaran sisa   piutang sebesar Rp1.350.000.



• LP 9‐2A  Metode penyisihan  TJN. 4
• Buatlah ayat  jurnal untuk mencatat transaksi berikut dengan 

menggunakan metode penyisihan untuk piutang tak   tertagih:
– Feb. 12. Menerima pembayaran piutang sebesar Rp800.000 dari Leo Jaya dan 

menghapus sisa   piutang sebesar Rp2.400.000 yang dianggap tak tertagih.
– Mei 3. Mencatat kembali   piutang Leo Jaya yang telah dihapuskan dan 

menerima kas untuk pembayaran sisa   piutang sebesar Rp2.400.000.

• LP 9‐2B Metode penyisihan TJN. 4LP 9 2B  Metode penyisihan  TJN. 4
• Buatlah ayat  jurnal untuk mencatat transaksi berikut dengan 

menggunakan metode penyisihan untuk piutang tak tertagih:
– Okt. 2. Menerima pembayaran   piutang sebesar Rp600.000 dari Rani Elisa dan 

menghapus sisa piutang sebesar Rp1 350 000 yang dianggap tak tertagihmenghapus sisa   piutang sebesar Rp1.350.000 yang dianggap tak tertagih.
– Des. 20. Mencatat kembali   piutang Rani Elisa yang telah dihapuskan dan 

menerima kas untuk pembayaran sisa   piutang sebesar Rp1.350.000.



• LP 9‐3AMetode persentase penjualan TJN. 4
P d khi t h b j l Pi t U h iliki ld b R 685 000 000• Pada akhir tahun berjalan, Piutang Usaha memiliki saldo sebesar Rp685.000.000;
Penyisihan Piutang Tak Tertagih memiliki saldo kredit sebesar Rp9.000.000; dan
penjualan bersih untuk tahun tersebut berjumlah Rp7.400.000.000. Beban piutang
tak tertagih diestimasi sebesar 0,75% dari penjualan bersih.

• Hitunglah (1) jumlah ayat jurnal penyesuaian untuk piutang tak tertagih; (2) saldo• Hitunglah (1) jumlah ayat jurnal penyesuaian untuk piutang tak tertagih; (2) saldo
yang disesuaikan untuk Piutang Usaha, Penyisihan Piutang Tak Tertagih, dan
Beban Piutang Tak Tertagih; dan (c) nilai realisasi bersih dari piutang usaha.

• LP 9 3B Metode persentase penjualan TJN 4• LP 9‐3B Metode persentase penjualan TJN. 4
• Pada akhir tahun berjalan, Piutang Usaha memiliki saldo sebesar Rp3.460.000.000;

Penyisihan Piutang Tak Tertagih memiliki saldo debit sebesar Rp12.500.000; dan
penjualan bersih untuk tahun tersebut berjumlah Rp46.300.000.000. Beban
piutang tak tertagih diestimasi sebesar 0 5% dari penjualan bersihpiutang tak tertagih diestimasi sebesar 0,5% dari penjualan bersih.

• Hitunglah (1) jumlah ayat jurnal penyesuaian untuk piutang tak tertagih; (2)
saldo yang disesuaikan untuk Piutang Usaha, Penyisihan Piutang Tak Tertagih, dan
Beban Piutang Tak Tertagih; dan (c) nilai realisasi bersih dari piutang usaha.



• LP 9‐4A Metode analisis piutang TJN. 4
• Pada akhir tahun berjalan. Piutang Usaha memiliki saldo sebesar Rp685.000.000;

Penyisihan Piutang Tak Tertagih memiliki saldo kredit sebesar Rp9.000.000; dan
penjualan bersih untuk tahun tersebut berjumlah Rp7 400 000 000 Denganpenjualan bersih untuk tahun tersebut berjumlah Rp7.400.000.000. Dengan
menggunakan metode umur piutang, saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih
adalah sebesar Rp50.000.000.

• Hitunglah (1) jumlah ayat jurnal penyesuaian untuk piutang tak tertagih; (2)
saldo yang disesuaikan untuk Piutang Usaha Penyisihan Piutang Tak Tertagih dansaldo yang disesuaikan untuk Piutang Usaha, Penyisihan Piutang Tak Tertagih, dan
Beban Piutang Tak Tertagih; dan (c) nilai realisasi bersih dari piutang usaha.

• LP 9‐4B Metode analisis piutang TJN. 4
• Pada akhir tahun berjalan Piutang Usaha memiliki saldo sebesar• Pada akhir tahun berjalan, Piutang Usaha memiliki saldo sebesar

Rp3.460.000.000; Penyisihan Piutang Tak Tertagih memiliki saldo debit sebesar
Rp12.500.000; dan penjualan bersih untuk tahun tersebut berjumlah
Rp46.300.000.000. Dengan menggunakan metode umur piutang, saldo
Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebesar Rp245.000.000.Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebesar Rp245.000.000.

• Hitunglah (1) jumlah ayat jurnal penyesuaian untuk piutang tak tertagih; (2) saldo
yang disesuaikan untuk Piutang Usaha, Penyisihan Piutang Tak Tertagih, dan
Beban Piutang Tak Tertagih; dan (c) nilai realisasi bersih dari piutang usaha.



• LP 9‐5A  Wesel tagih  TJN. 6
• PT Pemasok Lala menerima wesel   tagih bertanggal 7 Agustus sebesar 

Rp210.000.000, dengan waktu 30 hari dan bunga 5% per tahun dari 
seorang pelanggan yang membeli secara kredit. 

a. Hitunglah tanggal jatuh tempo wesel   tagih.g gg j p g
b. Hitunglah   nilai jatuh tempo wesel   tagih.
c. Buatlah ayat  jurnal untuk mencatat penerimaan atas pembayaran saat  

wesel   tagih jatuh  tempo.

• LP 9‐5B Wesel tagih  TJN. 6
• PT Pemasok Parampa menerima wesel   tagih bertanggal 9 April sebesar 

Rp450 000 000 dengan waktu 120 hari dan bunga 8% per tahun dariRp450.000.000, dengan waktu 120 hari dan bunga 8% per tahun dari 
seorang pelanggan yang membeli secara kredit. 

a. Hitunglah tanggal jatuh tempo wesel   tagih.
b. Hitunglah   nilai jatuh tempo wesel   tagih.
c. Buatlah ayat  jurnal untuk mencatat penerimaan atas pembayaran saat  

wesel   tagih jatuh  tempo.



• LP 9‐6A  Perputaran     piutang usaha dan  jumlah   hari   penjualan p p g j p j
dalam piutang  TJN. 8

• Data    laporan keuangan untuk tahun‐tahun yang berakhir pada 31 
Desember untuk PT Cemara Solutions adalah sebagai berikut.

a. Tentukan perputaran     piutang usaha pada tahun   2015 dan 2014
b. Tentukan jumlah hari   penjualan pada piutang untuk 2014 dan  

2015
c. Apakah perubahan perputaran     piutang usaha dan jumlah   hari   

j l d i t d i 2014 k 2015 i dik ik tpenjualan pada piutang  dari 2014 ke 2015   mengindikasikan tren 
yang menguntungkan atau tidak?



• LP 9‐6B Perputaran piutang usaha dan jumlah hari penjualan
d l i t h TJN 8dalam piutang usaha TJN. 8

• Data laporan keuangan untuk tahun‐tahun yang berakhir pada 31
Desember untuk PT Rajasa adalah sebagai berikut.

a. Tentukan perputaran piutang usaha pada tahun 2015 dan 2014
b T k j l h h i j l d i k 2014 db. Tentukan jumlah hari penjualan pada piutang untuk 2014 dan

2015
c. Apakah perubahan perputaran piutang usaha dan jumlah hari

penjualan pada piutang dari 2014 ke 2015 mengindikasikan trenpenjualan pada piutang dari 2014 ke 2015 mengindikasikan tren
yang menguntungkan atau tidak?



LatihanLatihan
• L 9‐1 Penggolongan piutang TJN. 1
• Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan

penerbangan dengan pelayanan kelas dunia di Indonesia. Garuda
dengan cepat meluaskan rute penerbangannya dengan menjangkau
kota “medium‐size” di Indonesia serta membuka kembali rutekota medium size di Indonesia serta membuka kembali rute
penerbangan ke beberapa tujuan internasional di berbagai negara
di dunia. Pada tahun 2012 Garuda memiliki piutang usaha
sebesar US$7, 109,221 yang merupakan piutang pihak berelasi

ti t PT Ji PT G A k PT POS I d iseperti atas PT Jiwasraya, PT Gapura Angkasa, PT POS Indonesia,
Abacus International Ltd, PT Bukit Asam (Persero) Tbk.,
Kementerian Agama RI, dan PT Bank Negara Indonesia serta piutang
sebesar US$123,865, 508 yang merupakan piutang pelanggan$ , , y g p p g p gg
komersil (piutang dagang).

• Apakah Garuda Indonesia harus melaporkan piutang‐piutang
tersebut secara terpisah dalam laporan keuangan, atau
menggabungkannya dalam satu jumlah piutang keseluruhan?menggabungkannya dalam satu jumlah piutang keseluruhan?
Jelaskan.



• L 9‐2 Karakteristik piutang tak tertagih TJN. 2
• PT Bukit Uluwatu Villa Tbk., merupakan salah satu perusahaan

pengembang hotel dan resor yang ramah lingkungan. Salah satu hotelnya
yang terkenal adalah Alila. Akhir‐akhir ini Bukit Uluwatu Villa melaporkan
Piutang Usaha sebesar Rp 73.720.151.106 dan Penyisihan Piutang Tak

h b l d bk kTertagih sebesar Rp 229.929.860. PT Unilever Indonesia Tbk., merupakan
perusahaan manufaktur dan menjual berbagai macam produk seperti
sampo dan kosmetik. Akhir‐akhir ini PT Unilever Indonesia melaporkan
Piutang Usaha sebesar Rp 2.257.921.000.000 dan Penyisihan Piutang Tak

h bTertagih sebesar Rp4.524.000.000.
a. Hitung persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih terhadap Piutang

Usaha PT Bukit Uluwatu Villa Tbk., Bulatkan ke satu angka desimal.
b Hitung persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih terhadap Piutangb. Hitung persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih terhadap Piutang

Usaha PT Unilever Indonesia Tbk., Bulatkan ke satu angka desimal.
c. Diskusikan alasan yang memungkinkan atas perbedaan rasio kedua

perusahaan tersebut (a) dan (b).
22 6%• a. 22,6%



• L 9‐3 Ayat jurnal untuk piutang tak tertagih,
menggunakan metode penghapusan langsung TJN. 3

• Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi berikut yang
dilakukan oleh PT Pratama Medical, sebuah perusahaan
perlengkapan kesehatan yang menggunakan metode
penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih:
– Jan. 30. Menjual barang secara kredit kepada Dr. Karina Martha

b R 85 000 000 B b k k j l bsebesar Rp85.000.000. Beban pokok penjualan sebesar
Rp50.000.000.

– Juni 3. Menerima pembayaran piutang sebesar Rp48.000.000
dari Dr Karina Martha dan menghapus sisa piutang daridari Dr. Karina Martha dan menghapus sisa piutang dari
penjualan tanggal 30 Januari yang dianggap tak tertagih.

– Nov. 27. Mencatat kembali piutang Dr. Karina Martha yang
telah dihapuskan tanggal 3 Juni dan menerima kas untuk sisap gg
pembayaran piutang sebesar Rp37.000.000.



• L 9‐4 Ayat  jurnal untuk piutang tak tertagih,   
menggunakan met ode penyisihan TJN. 4

• Buatlah ayat  jurnal untuk mencatat transaksi berikut yang 
dilakukan oleh PT Bintang Kejora, sebuah  perusahaan 
restoran yang menggunakan metode penyisihan untuk 
piutang tak tertagih:
– Mar. 19. Menjual barang secara  kredit kepada PT Marina 

D li h b R 37 500 000 B b k k j l bDelights sebesar Rp37.500.000. Beban pokok penjualan sebesar 
Rp23.000.000.

– Ags. 31. Menerima pembayaran   piutang sebesar Rp22.000.000 
dari PT Marina Delights dan menghapus sisa piutang daridari PT Marina Delights dan menghapus sisa   piutang dari   
penjualan tanggal 19 Maret yang dianggap tak tertagih.

– Des. 22. Mencatat kembali   piutang PT Marina Delights yang 
telah dihapuskan tanggal 31 Agustus dan menerima kas untuk p gg g
sisa pembayaran   piutang sebesar Rp15.500.000.



• L 9‐ 5 Ayat jurnal untuk menghapus piutangL 9 5 Ayat jurnal untuk menghapus piutang
usaha TJN. 3, 4

• PT Solusi Kreatif sebuah perusahaan konsultasiPT Solusi Kreatif, sebuah perusahaan konsultasi
komputer, memutuskan untuk menghapus saldo
piutang yang dimiliki seorang pelanggan Winapiutang yang dimiliki seorang pelanggan Wina
Tirta sebesar Rp11.750.000. Buatlah ayat jurnal
untuk mencatat penghapusan piutang denganp g p p g g
menggunakan (a) metode penghapusan
langsung dan (b) metode penyisihan.



• L 9‐6Mencatat piutang tak tertagih TJN. 4
P d khi t h b j l ld i t iliki ld d bit b• Pada akhir tahun berjalan, saldo piutang memiliki saldo debit sebesar
Rp6.125.000.000, dan penjualan bersih untuk tahun berjalan berjumlah
Rp66.800.000. Hitunglah jumlah ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat piutang
tak tertagih dalam setiap asumsi berikut ini.

a Akun penyisihan piutang tak tertagih sebelum penyesuaian memiliki saldoa. Akun penyisihan piutang tak tertagih sebelum penyesuaian memiliki saldo
debit sebesar Rp18.000.000. Beban piutang tak tertagih diestimasi sebesar
0,75% dari penjualan bersih.

b. Akun penyisihan piutang tak tertagih sebelum penyesuaian memiliki saldo
debit sebesar Rp18 000 000 Penentuan umur piutang dalam buku besardebit sebesar Rp18.000.000. Penentuan umur piutang dalam buku besar
pelanggan menunjukkan estimasi piutang tak tertagih sebesar Rp475. 000.000.

c. Akun penyisihan piutang tak tertagih sebelum penyesuaian memiliki saldo
kredit sebesar Rp10.000.000. Beban piutang tak tertagih diestimasi sebesar
0,5% dari penjualan bersih., p j

d. Akun penyisihan piutang tak tertagih sebelum penyesuaian memiliki saldo
kredit sebesar Rp10.000.000. Penentuan umur piutang dalam buku besar
pelanggan menunjukkan estimasi piutang tak tertagih sebesar Rp360. 000.000.

• a. Rp501.000.000p
• b. Rp493.000.000



• L 9‐7 Jumlah hari yang telah lewat jatuh tempo Ambarukmo Auto,
4 h i TJN 44 hari TJN. 4

• Tantowi Auto Supply menyalurkan komponen mobil baru dan bekas
ke diler lokal di seluruh Timur Tengah. Syarat kredit Tantowi Auto
Supply adalah n/30 Pada akhir usaha tanggal 31 Oktober piutangSupply adalah n/30. Pada akhir usaha tanggal 31 Oktober piutang
berikut telah lewat jatuh tempo:

• Hitunglah jumlah hari yang telah lewat jatuh tempo untuk setiap
akun per 31 Oktober.p

• Ambarukmo Auto, 4 hari



• L 9‐8 Daftar umur piutang TJN. 4 (Spreadsheet)
• Staf bagian  piutang  dari PT Halilintar   menyiapkan 
sebagian daftar umur piutang berikut pada akhir 
usaha   tanggal 31 Agustus (dalam ribuan rupiah).



• Akun‐ akun pelanggan berikut secara tidak sengaja 
terlewat dari daftar umur piutang dan tidak 
dimasukkan dalam   subtotal di atas:

a Hitunglah jumlah hari yang telah lewat jatuh tempoa. Hitunglah jumlah hari yang telah lewat jatuh tempo 
untuk setiap  akun per 31 Agustus.

b. Lengkapi daftar umur piutang dengan memasukkan  
k k l di b h d f bakun‐ akun yang terlewat di bawah  daftar tersebut 
dan perbarui jumlahnya.



• L 9‐9 Mengestimasikan penyisihan piutang tak tertagih               
TJN. 4  (Spreadsheet) 

• PT Halilintar memiliki sejarah masa lalu mengenai piutang 
tak tertagih, seperti   ditunjukkan  berikut ini. Perkirakan 
penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan   daftar umur 
piutang yang Anda lengkapi di   Latihan 9‐8.

• Penyisihan   piutang tak tertagih, Rp74.170.000



• L 9‐10 Penyesuaian untuk piutang takL 9 10 Penyesuaian untuk piutang tak
tertagih TJN. 4

• Dengan menggunakan data di Latihan 9‐8,Dengan menggunakan data di Latihan 9 8,
diasumsikan bahwa penyisihan piutang tak
tertagih untuk PT Halilintar memiliki saldo
kredit sebesar Rp6.350.000 sebelum
penyesuaian tanggal 31 Agustus. Buatlah ayat
j l i k i k ihjurnal penyesuaian untuk piutang tak tertagih
per 31 Agustus .



• L 9‐11Mengestimasikan piutang tak tertagih TJN. 4
• PT Sepeda Tua adalah pedagang besar persediaan sepeda

motor. Daftar umur piutang perusahaan per 31 Desember
2015, dan analisis sejarah persentase piutang tak tertagih
dalam setiap kategori umur adalah sebagai berikut.

• Perkirakan berapakah saldo penyisihan piutang tak tertagihp p y p g g
yang sesuai per 31 Desember 2015.



• L 9‐12 Ayat jurnal untuk piutang tak tertagihL 9 12 Ayat jurnal untuk piutang tak tertagih
TJN. 4

• Dengan menggunakan data di Latihan 9 11• Dengan menggunakan data di Latihan 9‐11,
diasumsikan bahwa penyisihan piutang tak
tertagih untuk PT Ranti memiliki saldo debittertagih untuk PT Ranti memiliki saldo debit
sebesar Rp3.375.000 per 31 Desember 2015.
Buatlah ayat jurnal untuk mencatat piutangBuatlah ayat jurnal untuk mencatat piutang
tak tertagih per 31 Desember 2015.



• L 9‐13 Ayat  jurnal untuk beban piutang tak tertagih dalam  
metode penghapusan langsung dan metode penyisihan  TJN. 5

• Transaksi berikut diambil dari catatan PT Pelayaran untuk tahun 
pertama operasinya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015:
– Apr. 13. Menghapus   piutang Dena Sandra sebesar Rp8.450.000
– Mei 15. Menerima pembayaran   piutang sebesar Rp500.000 dari total   

piutang Dan Pyle  sebesar Rp7.100.000. Menghapus sisa   piutang yang 
dianggap tak tertagih.

– Juli 27. Menerima pembayaran   piutang sebesar Dena Sandra sebesar p y p g
Rp8.450.000 yang  telah dihapus tanggal 13 April. Mencatat kembali   
piutang Dena Sandra dan mencatat penerimaan kas untuk 
pembayaran   piutang tersebut.

– Des 31 Menghapus piutang berikut yang dianggap tak tertagih (catatDes. 31. Menghapus   piutang berikut yang dianggap tak tertagih (catat 
dalam satu ayat  jurnal):



• 31. Jika perlu, catat jurnal penyesuaian akhir tahun untuk piutang
t k t t ihtak tertagih.

a. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi tahun 2015 dengan
menggunakan metode penghapusan langsung.

b Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi tahun 2015 denganb. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi tahun 2015 dengan
menggunakan metode penyisihan. PT Pelayaran menggunakan
metode persentase penjualan kredit dalam mengestimasi
beban piutang tak tertagih. Berdasarkan sejarah masa lalu dan
rata‐rata industri, 0,75% penjualan kredit diperkirakan tidak
tertagih. PT Pelayaran mencatat penjualan kredit sebesar
Rp3.778.000.000 selama 2015.

c Seberapa besarkah (lebih besar atau lebih rendah) laba bersih PTc. Seberapa besarkah (lebih besar atau lebih rendah) laba bersih PT
Pelayaran pada tahun 2015 dalam metode penghapusan langsung
dibandingkan dalam metode penyisihan?

• c. lebih tinggi Rp8.225.000



• L 9‐14 Ayat  jurnal untuk     beban piutang tak tertagih dalam  
metode   penghapusan langsung dan metode penyisihan TJN. 5

• Transaksi berikut diambil dari catatan PT Meja Jati untuk tahun yangTransaksi berikut diambil dari catatan PT Meja Jati untuk tahun yang 
berakhir pada  tanggal 31 Desember 2015:
– Juni 8. Menghapus piutang Karina Quinina sebesar Rp8.440.000
– Agst. 14. Menerima pembayaran piutang sebesar Rp3.000.000 darig p y p g p

total piutang Rosalie Oakes sebesar Rp12.500.000. Menghapus sisa
piutang yang dianggap tak tertagih.

– Okt. 16. Menerima pembayaran piutang sebesar Karina Quinina
sebesar Rp8.440.000 yang telah dihapus tanggal 8 Juni. Mencatatsebesar Rp8.440.000 yang telah dihapus tanggal 8 Juni. Mencatat
kembali piutang Dena Sandra dan mencatat penerimaan kas untuk
pembayaran piutang tersebut.

– Des. 31 Menghapus piutang berikut yang dianggap tak tertagih (catat
dalam satu ayat jurnal):dalam satu ayat jurnal):



• 31 Jika perlu, catat jurnal penyesuaian akhir tahun untuk piutang
tak tertagih.tak tertagih.

a. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi tahun 2015 dengan
menggunakan metode penghapusan langsung.

b. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi tahun 2015 dengany j g
menggunakan metode penyisihan. Dengan asumsi saldo awal
akun penyisihan adalah Rp36.000.000 pada 1 Januari 2015 dan
perusahaan menggunakan metode analisis piutang. PT Meja Jati
menyiapkan daftar umur piutang sebagai berikut:menyiapkan daftar umur piutang sebagai berikut:

c. Seberapa besarkah (lebih besar atau lebih rendah) laba bersih PT
Meja Jati pada tahun 2015 dalam metode penghapusan langsung
dibandingkan dalam metode penyisihan?dibandingkan dalam metode penyisihan?

• c. lebih tinggi Rp11.090.000



• L 9‐15 Pengaruh piutang tak tertagih pada laba bersih
TJN. 5

• Selama tahun pertama operasinya, PT Tirta’s
Pumbling Supply memiliki penjualan bersih sebesarPumbling Supply memiliki penjualan bersih sebesar
Rp3.250.000.000, menghapus piutang sebesar
Rp27.800.000 yang dianggap tak tertagih dengan
menggunakan metode penghapusan langsung, danmenggunakan metode penghapusan langsung, dan
melaporkan laba bersih sebesar Rp487.500.000.
Hitunglah berapakah laba bersih yang akan dilaporkan
jika metode penyisihan yang digunakan danjika metode penyisihan yang digunakan, dan
perusahaan mengestimasi 1% dari penjualan bersih
tidak tertagih.



• L 9‐16 Pengaruh piutang tak tertagih pada  laba bersih TJN. 5
• Menggunakan data di Latihan 9‐15, diasumsikan bahwa selama 

tahun kedua operasinya PT Tirta’s Pumbling Supply memiliki   
penjualan  bersih sebesar Rp4.100.000.000, menghapus piutang 
sebesar Rp34 000 000 yang dianggap tak tertagih menggunakansebesar Rp34.000.000 yang dianggap tak   tertagih menggunakan 
metode penghapusan langsung, dan melaporkan  laba bersih 
sebesar Rp600.000.000.

a. Hitunglah berapakah  laba bersih yang dilaporkan untuk tahun 
kedua jika metode penyisihan yang digunakan (mengestimasi 1% 
dari   penjualan  bersih tidak tertagih) selama tahun pertama dan 
kedua.

b Hitunglah berapakah saldo penyisihan piutang tak tertagih padab. Hitunglah berapakah saldo penyisihan piutang tak tertagih pada 
akhir tahun kedua jika   metode penyisihan digunakan selama 
tahun pertama dan kedua.

• b. saldo  kredit Rp11.700.000p



• L 9‐17 Ayat jurnal untuk beban piutang tak tertagih dengan menggunakan
metode penghapusan langsung dan metode penyisihan TJN. 5

• PT Calamari menghapus piutang yang dianggap tak tertagih selama tahun• PT Calamari menghapus piutang yang dianggap tak tertagih selama tahun
pertama operasinya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai
berikut.

a. Buatlah ayat jurnal untuk menghapus piutang tak tertagih tahun 2015 dengan
menggunakan metode penghapusan langsung.gg p g p g g

b. Buatlah ayat jurnal untuk menghapus piutang tak tertagih tahun 2015 dengan
menggunakan metode penyisihan. Siapkan juga ayat jurnal penyesuaian untuk
piutang tak tertagih. Perusahaan mencatat penjualan kredit sebesar
Rp5.250.000.000 selama tahun 2015. Berdasarkan sejarah masa lalu dan rata‐

i d i ¾% d i j l k di di i i id k ihrata industri, ¾% dari penjualan kredit diestimasi tidak tertagih.
c. Seberapa besarkah (lebih besar atau lebih rendah) laba bersih PT Calamari pada

tahun 2015 dalam metode penghapusan langsung dibandingkan dalam metode
penyisihan?
l b h• c. lebih tinggi Rp9.375.000



• L 9‐18 Ayat jurnal untuk beban piutang tak tertagih dengan
menggunakan metode penghapusan langsung dan metode penyisihanmenggunakan metode penghapusan langsung dan metode penyisihan
TJN. 5

• Samudra International menghapus piutang yang dianggap tak tertagih
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagaiuntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai
berikut.

• Perusahaan menyiapkan daftar umur piutang berikut pada tanggal 31
Desember 2015:



a. Buatlah ayat jurnal untuk menghapus piutang tak
tertagih tahun 2015 dengan menggunakan metode
penghapusan langsung.

b. Buatlah ayat jurnal untuk menghapus piutang takb. Buatlah ayat jurnal untuk menghapus piutang tak
tertagih tahun 2015 dengan menggunakan metode
penyisihan. Dengan asumsi perusahaan memiliki
saldo awal akun penyisihan sebesar Rp95,000,000saldo awal akun penyisihan sebesar Rp95,000,000
pada 1 Januari 2015.

c. Seberapa besarkah (lebih besar atau lebih rendah)
laba bersih Samudra International pada tahun 2015laba bersih Samudra International pada tahun 2015
dalam metode penghapusan langsung dibandingkan
dalam metode penyisihan?



• L 9‐19 Menentukan tanggal jatuh tempo dan9 9 e e tu a ta gga jatu te po da
bunga wesel TJN. 6 (Spreadsheet)

• Hitunglah tanggal jatuh tempo dan jumlah bungag gg j p j g
saat jatuh tempo untuk masing‐masing wesel
tagih berikut di 2015:

• a. 22 April, Rp1.100.000



• L 9‐20 Ayat  jurnal untuk wesel   tagih  TJN. 6
• Dara Cantik Interior Decorators menerbitkan wesel   
tagih tertanggal 18 Februari 2015, 120 hari, 7% per 
tahun sebesar Rp150.000.000 kepada PT Floraniatahun sebesar Rp150.000.000 kepada PT Florania 
Furniture secara kredit.

a. Hitunglah tanggal jatuh tempo wesel   tagih.
b Hit l h il i j t h t l t ihb. Hitunglah   nilai jatuh tempo wesel   tagih.
c. Buatlah ayat  jurnal untuk mencatat: (1) penerimaan 

wesel   tagih oleh PT Florania Furniture dan (2) g ( )
penerimaan pembayaran piutang saat jatuh tempo

• b. Rp153.500.000



• L 9‐21 Ayat  jurnal untuk   wesel   tagih  TJN. 6
R k i t j h t k i di t t d l k T• Rangkaian tujuh transaksi yang dicatat dalam   akun T 
berikut ini berhubungan dengan penjualan  kredit ke  
seorang pelanggan dan penerimaan pembayaranseorang pelanggan dan penerimaan pembayaran 
terutang. Jelaskan secara singkat masing‐masing 
transaksi.



• L 9‐22 Ayat  jurnal untuk wesel   tagih, termasuk ayat  
jurnal akhir tahun  TJN. 6

• 2014
– Des 16 Menerima wesel tagih bertanggal 16 Desember– Des. 16. Menerima   wesel tagih bertanggal 16 Desember 
sebesar Rp21.000.000, 90 hari,  8% per tahun dari PT 
Cantik Manis.

– 31 Mencatat ayat jurnal penyesuaian untuk akruan31. Mencatat ayat  jurnal penyesuaian untuk akruan 
bunga   wesel tagih.

– 31. Mencatat ayat  jurnal penutup untuk  pendapatan 
bunga.bunga.

• 2015
– Mar. 16. Menerima pembayaran   piutang dan bunga dari 
PT Cantik ManisPT Cantik Manis

• Buatlah ayat  jurnal untuk mencatat transaksi‐transaksi 
di atas.



• L 9‐23 Ayat  jurnal untuk penerimaan wesel  tagih  y j p g
dan wesel  tagih   yang tidak ditepati  TJN. 6

• Buatlah ayat  jurnal untuk mencatat transaksi‐transaksi 
b ik t dil k k l h PT S itberikut yang dilakukan oleh PT Samarita:
– Juli 12. Menerima   wesel tagih bertanggal 12 Juli dari PT 

Samarita sebesar Rp240.000.000, 120 hari, 7% per tahun.
– Nov. 9.  Wesel tagih tidak dapat ditepati oleh PT Akustika.
– Des. 9. Menerima pembayaran   wesel tagih yang tidak 

ditepati ditambah bunga keterlambatan 30 hari sebesarditepati ditambah bunga  keterlambatan 30 hari sebesar 
9% per tahun dari jumlah total yang dibebankan ke PT 
Akustika pada 9 November.



• L 9‐24 Ayat  jurnal untuk penerimaan wesel tagih   dan wesel tagih    
yang tidak ditepati TJN 4 6yang tidak ditepati TJN. 4, 6

• Buatlah ayat  jurnal untuk mencatat transaksi‐transaksi berikut yang 
dilakukan oleh Safari, yang mengoperasikan kapal kasino.
– Apr. 18. Menerima wesel tagih bertanggal 18 April dari Glenn FredlyApr. 18. Menerima   wesel tagih bertanggal 18 April dari Glenn Fredly 

sebesar Rp60.000.000, 30 hari, 7% per tahun.
– 30. Menerima   wesel tagih bertanggal 30 April dari Rhoma Iramae 

sebesar  Rp42.000.000, 60 hari, 8% per tahun.
M i 18 W l t ih t t l 18 A il tid k d t dit ti l h– Mei 18.  Wesel tagih tertanggal 18 April tidak dapat ditepati oleh 
Glenn Fredly dan wesel tagih dipindahkan ke   piutang pelanggan, 
termasuk bunganya.

– Juni 29.  Wesel tagih tertanggal 30 April tidak dapat ditepati oleh 
Rhoma Iramae dan   wesel tagih dipindahkan ke   piutang pelanggan, 
termasuk bunganya.

– Agst. 6. Menerima pembayaran   wesel tagih tertanggal 18 April yang 
tidak ditepati ditambah bunga keterlambatan 90 hari sebesar 8% pertidak ditepati ditambah bunga keterlambatan 90 hari sebesar 8% per 
tahun dari jumlah total yang dibebankan ke Glenn Fredly pada 18 Mei.

– Okt. 22. Menghapus   piutang ke  akun penyisihan   piutang tak 
tertagih sebesar jumlah yang dibebankan ke Rhoma Iramae pada 29 
Juni untuk wesel tagih yang tidak ditepati tertanggal 30 AprilJuni untuk   wesel tagih yang tidak ditepati tertanggal 30 April.



• L 9‐25 Piutang di laporan posisi keuangan
TJN. 7

• Sebutkan kesalahan yang dapat Anda temukan 
di Laporan Posisi Keuangan sebagai berikut.



• L 9‐26 Perputaran piutang usaha dan jumlah hari penjualan dalam
piutang T J N 8piutang T J N . 8

• PT Astra Otoparts Tbk., merupakan perusahaan yang bergerak dalam
perdagangan suku cadang kendaraan bermotor dan manufaktur dalam
bidang industri logam plastik dan suku cadang kendaraan bermotorbidang industri logam, plastik, dan suku cadang kendaraan bermotor.
Perusahaan memulai kegiatan komersilnya pada tahun 1991 dan saat ini
kegiatan pemasaran perusahaan meliputi dalam dan luar negeri,
termasuk Asia, Timur Tengah, Oceania, Amerika, Eropa, dan Afrika sertatermasuk Asia, Timur Tengah, Oceania, Amerika, Eropa, dan Afrika serta
memiliki divisi perdagangan yang beroperasi di Singapura dan entitas anak
di Australia. PT Astra Otoparts Tbk., melaporkan data sebagai berikut
untuk dua tahun terakhir:



• Asumsikan Piutang Usaha (dalam jutaan) adalahsu s a uta g Usa a (da a jutaa ) ada a
Rp791.967 pada awal tahun 2011.

a. Hitung perputaran piutang untuk tahun 2012g p p p g
dan 2011. Bulatkan ke satu angka desimal.

b. Hitung jumlah hari penjualan dalam piutang
untuk tahun 2012 dan 2011. Bulatkan ke satu
angka desimal.
K i l k h d t di bil d ic. Kesimpulan apakah yang dapat diambil dari
analisis tersebut mengenai efisensi PT Astra
Otoparts Tbk dalam menagih piutang?Otoparts Tbk., dalam menagih piutang?



• L 9‐27 Perputaran piutang usaha dan jumlah hari penjualan dalam
piutang T J N . 8

• PT Unilever Indonesia Tbk., didirikan pada 5 Desember 1933 di Batavia.
Perusahaan bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi
barang‐barang konsumsi meliputi sabun, deterjen, margarin, makanan
berinti susu, produk kosmetik, es krim, minuman dengan bahan pokok teh
dan minuman sari buah. PT Unilever Indonesia Tbk., melaporkan data
b i b ik k d h khisebagai berikut untuk dua tahun terakhir:



• Asumsikan Piutang Usaha (dalam jutaan) adalahg ( j )
Rp1.567.538 pada awal tahun 2011.

a. Hitung perputaran piutang untuk tahun 2012
dan 2011 Bulatkan ke satu angka desimaldan 2011. Bulatkan ke satu angka desimal.

b. Hitung jumlah hari penjualan dalam piutang
untuk tahun 2012 dan 2011. Bulatkan ke satuuntuk tahun 2012 dan 2011. Bulatkan ke satu
angka desimal.

c. Kesimpulan apakah yang dapat diambil dari
li i b i fi i PT U ilanalisis tersebut mengenai efisensi PT Unilever

Indonesia Tbk., dalam menagih piutang?
• a Tahun 2: 9 3a. Tahun 2: 9,3



• L 9‐28 Perputaran piutang usaha dan jumlah harip p g j
penjualan dalam piutang T J N . 8

• PT United Tractors Tbk., bergerak dalam bidang penjualan
d l t l t b t b t l j ldan penyewaan alat‐alat berat beserta pelayanan purnajual,
pertambangan batubara, dan kontraktor pertambangan.
Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan mempunyai 18
cabang, 22 kantor lokasi, dan 12 kantor perwakilan yang
tersebar di seluruh Indonesia. PT United Tractors Tbk.,
melaporkan data sebagai berikut untuk dua tahun terakhir:melaporkan data sebagai berikut untuk dua tahun terakhir:



• Asumsikan Piutang Usaha (dalam jutaan) adalahsu s a uta g Usa a (da a jutaa ) ada a
Rp5.214.881 pada awal tahun 2011.

a. Hitung perputaran piutang untuk tahun 2012g p p p g
dan 2011. Bulatkan ke satu angka desimal.

b. Hitung jumlah hari penjualan dalam piutang
untuk tahun 2012 dan 2011. Bulatkan ke satu
angka desimal.
K i l k h d t di bil d ic. Kesimpulan apakah yang dapat diambil dari
analisis tersebut mengenai efisensi PT United
Tractors Tbk dalam menagih piutang?Tractors Tbk., dalam menagih piutang?



• L 9‐29 Perputaran piutang usaha TJN. 8
• Menggunakan data di Latihan 9‐27 dan 9‐28 untuk
menganalisis rasio perputaran piutang PT Astra
Otoparts Tbk., dan PT United Tractors Tbk .Otoparts Tbk., dan PT United Tractors Tbk .

a. Hitung rasio perputaran piutang rata‐rata untuk PT
Astra Otoparts Tbk., dan PT United Tractors
Tbk untuk tahun tahun yang ditunjukkan di Latihan 9Tbk.,untuk tahun‐tahun yang ditunjukkan di Latihan 9‐
27 dan 9‐28.

b. Apakah PT Astra Otoparts Tbk., atau PT United
T Tbk iliki i iTractors Tbk., memiliki rasio perputaran piutang rata‐
rata yang lebih tinggi?

c. Jelaskan logika dalam jawaban Anda di (b).g j ( )



Soal Seri ASoal Seri A
• S 9‐1A Ayat  jurnal terkait dengan piutang tak tertagih  TJN. 4 (Buku 

Besar)
• Transaksi berikut dilakukan oleh The Ciputra Property selama tahun• Transaksi berikut dilakukan   oleh The Ciputra Property selama  tahun 

fiskal berjalan yang berakhir 31 Desember:
– Feb. 8. Menerima 40% dari jumlah total terutang PT Delta Surya sebesar 

Rp18.000.000, sebuah  perusahaan yang telah pailit, dan menghapus sisanya 
yang dianggap tak tertagihyang dianggap tak tertagih.

– Mei 27. Mencatat kembali   piutang Sandra Namira yang telah dihapus pada 
tahun sebelumnya karena dianggap tak tertagih. Mencatat pelunasan   piutang
tersebut sebesar Rp7.350.000.
Agst 13 Menghapus piutang PT Kirana Tirta sebesar Rp6 400 000 yang– Agst 13. Menghapus   piutang PT Kirana Tirta sebesar Rp6.400.000, yang 
sudah tidak memiliki  aset.

– Okt. 31. Mencatat kembali   piutang PT Calamari yang telah dihapus pada 
tahun  sebelumnya karena dianggap tak tertagih. Mencatat pelunasan   
piutang tersebut sebesar Rp3 880 000piutang tersebut sebesar Rp3.880.000.

– Des 31. Menghapus   piutang berikut yang dianggap tak tertagih (dalam ayat  
jurnal gabungan): PT Natura, Rp7.190.000; PT Bougenvile, Rp5.500.000; Citra 
Distributors, Rp9.400.000; Fiber Optics, Rp1.110.000.

– 31 Berdasarkan analisis terhadap piutang berjumlah Rp1 785 000 00031. Berdasarkan analisis terhadap   piutang berjumlah Rp1.785.000.000, 
diestimasi bahwa   piutang sebesar Rp35.700.000 tidak dapat ditagih. 

• Membuat ayat  jurnal untuk mencatat penghapusan   piutang tersebut.



• Instruksi
1. Catat saldo kredit   Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 1 Januari sebesar 

Rp26.000.000 dalam   akun T.
2. Buatlah ayat jurnal  untuk mencatat transaksi‐transaksi di atas. 

Pindahkan masingmasing ayat jurnal  yang memengaruhi   akun T berikut 
dan hitunglah saldo barunya. Penyisihan Piutang Tak Tertagih  Beban 
Piutang Tak Tertagih

3. Hitunglah   nilai realisasi bersih dari     piutang usaha yang diestimasi per 
31 Desember.

4. Diasumsikan   bahwa  perusahaan tidak membuat penyisihan piutang tak 
tertagih berdasarkan analisis piutang tetapi ayat jurnal penyesuaiantertagih  berdasarkan analisis piutang, tetapi ayat   jurnal  penyesuaian 
pada tanggal 31 Desember  dibuat berdasarkan estimasi     beban 
piutang tak tertagih sebesar 0,25% dari  penjualan  bersih tahun   
tersebut sebesar Rp18.200.000.000, hitunglah berikut ini:
a Beban Piutang Tak Tertagih tahun tersebuta. Beban Piutang Tak Tertagih tahun tersebut.
b. Saldo  akun penyisihan piutang tak tertagih setelah penyesuaian tanggal 31 

Desember.
c. Nilai realisasi bersih dari     piutang usaha yang diestimasi per 31 Desember.

• Rp1.749.300.000



• S 9‐2A Menentukan umur piutang; Mengestimasip g; g
penyisihan piutang tak ter tagih TJN. 4 (Spreadsheet)

• PT Ikan Pemenang memasok serangga dan peralatan
i k t k l t l t l h di l h J dmemancing ke toko alat‐alat olahraga di seluruh Jawa dan

Madura. Staf bagian piutang PT Ikan Pemenang menyiapkan
daftar umur piutang yang telah dilengkapi sebagian pada
akhir periode bisnis tanggal 31 Desember 2014 (dalam
ribuan rupiah):



• Akun‐ akun pelanggan berikut ini secara tidak 
j t l t d i d ft i tsengaja terlewat dari daftar umur piutang.

• PT Ikan Pemenang memiliki sejarah masa lalu   
piutang tak tertagih berdasarkan kategoripiutang tak tertagih berdasarkan kategori 
umur sebagai berikut.



• Instruksi
1. Hitunglah jumlah hari lewat jatuh tempo untuk masing‐masing  akun 

pelanggan yang terlewat dan tidak dimasukkan dalam daftar umur 
piutang.

2. Lengkapi daftar umur piutang dengan memasukkan  akun‐ akun g p p g g
pelanggan yang terlewat.

3. Buat estimasi penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan daftar umur 
piutang.

4 Diasumsikan bahwa penyisihan piutang tak tertagih untuk PT Ikan4. Diasumsikan bahwa penyisihan piutang tak tertagih   untuk PT Ikan 
Pemenang memiliki  saldo  debit   sebesar Rp3.600.000 sebelum 
penyesuaian tanggal 31 Desember 2014.  Buatlah ayat jurnal  
penyesuaian untuk mencatat piutang tak tertagih.
i ik b h j l i ( ) id k j5. Diasumsikan bahwa jurnal  penyesuaian (4)   secara tidak sengaja 

terlewat, bagaimana  hal ini akan memengaruhi laporan posisi keuangan 
dan laporan laba rugi.

• Rp121.000.000p



• S 9‐3A Membandingkan dua metode   akuntansi untuk piutang tak 
t t ih TJN 3 4 5tertagih TJN. 3, 4, 5

• PT Indo Telekomunikasi, sebuah    perusahaan pemasok dan 
penyedia jasa telepon, baru saja menyelesaikan tahun keempat 
operasinya Metode penghapusan langsung untuk mencatatoperasinya.   Metode penghapusan langsung untuk mencatat     
beban piutang tak tertagih telah digunakan dalam keseluruhan 
periode. Oleh karena kenaikan yang cukup besar dalam volume  
penjualan  dan jumlah piutang tak tertagih,  perusahaan sedang 

ti b k t k b h k t d i ihmempertimbangkan untuk   mengubah ke metode penyisihan.
• Perusahaan memerlukan informasi lebih lanjut karena penyisihan 

tahunan sebesar 1% dari  penjualan  mungkin telah termasuk dalam     
beban piutang tak tertagih yang dilaporkan setiap tahunnya dalambeban piutang tak tertagih yang dilaporkan setiap tahunnya dalam 
empat   tahun terakhir. Perusahaan juga ingin mengetahui saldo

• Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk masing‐masing tahun 
tersebut. Berikut ini adalah data yang diperoleh.



• Pengalaman pada empat tahun pertama operasinya menunjukkan 
bahwa piutang baru dapat ditagih dalam dua tahun atau harus 
dih k k t k t t ihdihapuskan   karena tak tertagih.

• Apakah estimasi sebesar 1% dari  penjualan  terlihat mendekati 
pengalaman aktual dengan piutang tak tertagih yang berasal dari 
dua tahun pertama operasinya ? Jelaskandua tahun pertama  operasinya ? Jelaskan.

• 1. Tahun ke‐4: Saldo  akun penyisihan, akhir tahun, Rp15.050.000



• S 9‐4A Perincian wesel tagih dan ayat jurnalS 9 4A Perincian wesel tagih dan ayat jurnal
terkait TJN. 6

• PT Tirta Biru menjual perlengkapan kamar mandij p g p
dalam jumlah besar. Selama tahun fiskal
berjalannya, PT Tirta Biru menerima wesel tagih
sebagai berikut.



• Instruksi
1. Hitunglah (a) tanggal jatuh tempo dan (b) jumlah bunga 

saat jatuh tempo untuk masing‐masing wesel tagih,   
ditunjukkan dengan nomornya.

2. Buatlah ayat jurnal  untuk mencatat Wesel Tagih yang 
tidak dapat ditepati (No. 3) saat jatuh tempo.

3. Buatlah ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat akruan3. Buatlah ayat jurnal  penyesuaian untuk mencatat akruan 
bunga pada Wesel Tagih (No. 5) dan (No. 6) pada tanggal
31 Desember.

4. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat penerimaan jumlah4. Buatlah ayat jurnal  untuk mencatat penerimaan jumlah 
saat jatuh tempo untuk Wesel Tagih (No. 5) dan (No. 6) di 
bulan Januari.

• 1. Wesel Tagih 2: Jatuh tempo, 22Juni; Bunga saat jatuh1. Wesel Tagih 2: Jatuh tempo, 22Juni; Bunga saat jatuh 
tempo, Rp360.000



• S 9‐5A Ayat jurnal wesel tagih TJN.  6 
• Data berikut berkaitan dengan wesel tagih dan   bunga PT Tenaga Listrik  

perusahaan manufaktur dan pemasok kabel. (Semua wesel tagih   tertanggal ketika 
dit i )diterima)

– Apr. 10. Menerima   wesel tagih sebesar Rp144.000.000, 5%, 60 hari atas   penjualan secara  
kredit.

– Mei 15. Menerima   wesel tagih sebesar Rp270.000.000, 7%, 120 hari atas   penjualan
– secara kreditsecara  kredit.
– Juni9. Menerima pembayaran   wesel tagih tanggal 10 April sebesar Rp145.200.000.
– Agst.22. Menerima   wesel tagih sebesar Rp150.000.000, 4%, 45 hari atas   penjualan  secara  

kredit.
– Sept.12. Menerima pembayaran   wesel tagih tanggal 15 Mei sebesar Rp276.300.000.
– 30. Menerima   wesel tagih sebesar Rp210.000.000, 8%, 60 hari atas   penjualan secara  kredit.
– Okt.6. Menerima pembayaran   wesel tagih tanggal 22 Agustus sebesar Rp150.750.000.
– 18. Menerima   wesel tagih sebesar 120.000.000, 5%, 60 hari atas   penjualan secara  kredit.
– Nov.29. Menerima pembayaran   wesel tagih tanggal 30 September sebesar Rp212.800.000.

Des 17 Menerima pembayaran wesel tagih tanggal 18 Oktober sebesar Rp121 000 000– Des. 17. Menerima pembayaran   wesel tagih tanggal 18 Oktober sebesar Rp121.000.000.
• Instruksi
• Buatlah ayat jurnal  untuk mencatat transaksi‐transaksi di atas.



• S 9‐6A Transaksi penjualan dan   wesel tagih  TJN. 6 (Buku Besar)
• Berikut   ini adalah transaksi yang dilakukan oleh PT Cemara selama 

tahun berjalan. PT  Cemara menjual dan memasang sistem 
keamanan untuk rumah dan  perusahaan.

Jan 3 Meminjamkan uang sebesar Rp18 000 000 kepada Tirta– Jan. 3. Meminjamkan uang sebesar Rp18.000.000 kepada Tirta 
Graha, menerima  wesel tagih 90 hari, 8%.

– Feb.10. Menjual barang secara  kredit kepada PT Bimasakti sebesar 
Rp24.000.000. Beban pokok penjualan sebesar Rp14.400.000.

– 13. Menjual barang secara  kredit kepada PT Dana Cipta sebesar 
Rp60.000.000.  Beban pokok penjualan sebesar Rp54.000.000.

– Mar.12. Menerima   wesel tagih dari PT Bimasakti atas   penjualan 
secara kredit sebesar Rp24.000.000, 60 hari, 7%.secara  kredit sebesar  Rp24.000.000, 60 hari, 7%.

– 14. Menerima   wesel tagih dari PT Dana Cipta atas   penjualan 
secara  kredit sebesar  Rp60.000.000, 60 hari, 9%.



– Apr.3. Menerima bunga yang jatuh tempo dari Tirta Graha dan   wesel tagih 
baru 120 hari 9% atas wesel tagih 3 Januari (catat kedua debit dan kreditbaru 120 hari, 9% atas   wesel tagih 3 Januari. (catat kedua  debit dan  kredit 
ke  akun   wesel tagih)

– Mei 11. Menerima pembayaran dari PT Bimasakti atas   wesel tagih tanggal 12 
Maret yang telah jatuh tempo.
13 PT Dana Cipta tidak menepati wesel tagih tertanggal 14 Maret– 13. PT Dana Cipta tidak menepati   wesel tagih tertanggal 14 Maret.

– Juli 12. Menerima pembayaran dari PT Dana Cipta sejumlah   wesel tagih yang 
tidak  ditepati ditambah bunga untuk 60 hari 12% atas nilai   wesel tagih yang 
telah jatuh tempo. 
Agst 1 Menerima pembayaran dari Tirta Graha atas wesel tagih tertanggal 3– Agst.1. Menerima pembayaran dari Tirta Graha atas   wesel tagih tertanggal 3 
April.

– Okt.5. Menjual barang secara  kredit kepada PT Himalaya sebesar 
Rp13.500.000. 

Instr ksi• Instruksi
• Beban pokok penjualan sebesar Rp8.100.000.
• 15. Menerima pembayaran dari PT Himalaya atas pembayaran faktur 

tanggal 5  Oktober dikurangi diskon 2%.gg g
• Buatlah ayat jurnal  untuk mencatat transaksi‐transaksi di atas.



Soal Seri BSoal Seri B
• S 9‐1B Ayat jurnal  yang berkaitan dengan piutang tak tertagih  TUJUAN 4 

(buku besar)(buku besar)
• Transaksi berikut dilakukan oleh   Indah Gallery selama  tahun fiskal 

berjalan yang berakhir 31 Desember:
– Jan. 19. Mencatat kembali   piutang Adam Ganis yang telah dihapus pada p g y g p p

tahun sebelumnya karena dianggap tak tertagih. Mencatat pelunasan   piutang 
tersebut sebesar Rp2.660.000.

– Apr.3. Menghapus   piutang PT Megah yang telah pailit sebesar Rp12.750.000.
– Juli 16. Menerima pembayaran   piutang dari PT Haru Biru yang telah pailit p y p g y g p

sebesar  25% dari Rp22.000.000 dan menghapus sisanya sebagai   piutang tak 
tertagih.

– Nov.23. Mencatat kembali   piutang Hilman C., yang telah dihapus pada tahun 
sebelumnya  karena dianggap tak tertagih. Mencatat pelunasan   piutang 

b b 000 000tersebut sebesar Rp4.000.000.
– Des.31. Menghapus   piutang berikut yang dianggap tak tertagih (dalam ayat  

jurnal gabungan): PT Cendana, Rp3.300.000; PT Fontana, Rp8.100.000; Bagus 
Furniture, Rp11.400.000; Menggala Super, Rp1.200.000.

d k l h d b l h– 31. Berdasarkan analisis terhadap   piutang berjumlah Rp2.350.000.000, 
diestimasi bahwa   piutang sebesar Rp60.000.000 tidak dapat ditagih. 
Membuat ayat  jurnal untuk mencatat penghapusan   piutang tersebut.



• Instruksi
1 C t t ld k dit P i ih Pi t T k T t ih 1 J i b1. Catat saldo kredit  Penyisihan  Piutang Tak Tertagih per 1 Januari sebesar 

Rp50.000.000 dalam   akun T.
2. Buatlah ayat jurnal  untuk mencatat transaksi‐transaksi di atas. Pindahkan 

masing‐masing ayat jurnal  yang memengaruhi   akun T berikut dan hitunglah 
saldo barunya Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Piutang Tak Tertagihsaldo barunya. Penyisihan Piutang Tak Tertagih  Beban Piutang Tak Tertagih

3. Hitunglah   nilai realisasi bersih dari     piutang usaha yang diestimasi per 31 
Desember.

4. Diasumsikan bahwa    perusahaan tidak membuat penyisihan piutang tak 
tertagih berdasarkan analisis piutang tetapi ayat jurnal penyesuaian padatertagih  berdasarkan analisis piutang, tetapi ayat jurnal    penyesuaian pada 
tanggal 31 Desember dibuat   berdasarkan estimasi     beban piutang tak tertagih 
sebesar 0,5% dari  penjualan bersih   tahun tersebut   sebesar Rp15.800.000.000, 
hitunglah berikut ini:

a. Beban Piutang Tak Tertagih tahun tersebut.a. Beban Piutang Tak Tertagih tahun tersebut.
b. Saldo  akun penyisihan piutang tak tertagih setelah penyesuaian tanggal 31 Desember.
c. Nilai   realisasi bersih dari     piutang usaha yang diestimasi per 31 Desember.

• 3. Rp2.290.000.000



• S 9‐2B Menentukan umur piutang; Mengestimasi
penyisihan piutang tak tertagih TJN 4penyisihan piutang tak tertagih TJN. 4

• PT Helai Indah pemasok rambut pasangan dan produk
perawatan rambut di Jawa Timur. Staf bagian piutang PT Helaip g p g
Indah menyiapkan daftar umur piutang yang telah dilengkapi
sebagian pada akhir periode bisnis tanggal 31 Desember
2014 (dalam ribuan rupiah):2014 (dalam ribuan rupiah):



• Akun berikut ini tidak sengaja terlewat dari daftar g j
umur piutang:

• PT Helai Indah memiliki sejarah masa lalu piutang tak   e a da e seja a asa a u p uta g ta
tertagih berdasarkan kategori umur sebagai berikut..



• instruksi
1. Hitunglah jumlah hari lewat jatuh tempo untuk masing‐masing  akun 

pelanggan yang terlewat dan tidak dimasukkan dalam daftar umur 
piutang.

2. Lengkapi daftar umur piutang dengan memasukkan  akun‐ akun   g p p g g
pelanggan yang terlewat.

3. Buat   estimasi penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan daftar umur 
piutang.

4 Diasumsikan bahwa penyisihan piutang tak tertagih untuk PT Helai4. Diasumsikan bahwa   penyisihan piutang tak tertagih untuk PT Helai   
Indah memiliki  saldo kredit sebesar Rp7.   375.000 sebelum penyesuaian 
tanggal 31 Desember 2014.  Buatlah ayat jurnal  penyesuaian untuk 
mencatat piutang tak tertagih.
i ik b h j l i ( ) id k j5. Diasumsikan bahwa jurnal  penyesuaian (4) secara   tidak sengaja 

terlewat, bagaimana  hal ini akan memengaruhi laporan posisi keuangan 
dan laporan laba rugi.

• 3. Rp123.235.000p



• S 9‐3BMembandingkan dua metode akuntansi untuk piutang tak
tertagih TJN. 3, 4, 5

• PT Depot Digital, yang mengelola 40 toko elektronik baru saja
menyelesaikan tahun keempat operasinya. Metode penghapusan
langsung untuk mencatat beban piutang tak tertagih telah
digunakan dalam keseluruhan periode. Oleh karena kenaikan yang
cukup besar dalam volume penjualan dan jumlah piutang takcukup besar dalam volume penjualan dan jumlah piutang tak
tertagih, perusahaan sedang mempertimbangkan untuk
mengubah ke metode penyisihan. Perusahaan memerlukan
informasi lebih lanjut karena penyisihan tahunan sebesar ¼% dari
penjualan mungkin telah termasuk dalam beban piutang takpenjualan mungkin telah termasuk dalam beban piutang tak
tertagih yang dilaporkan setiap tahunnya dalam empat tahun
terakhir. Perusahaan juga ingin mengetahui saldo Penyisihan
Piutang Tak Tertagih untuk masingmasing tahun tersebut. Berikut ini
adalah data yang diperoleh.



Instruksi
1. Susunlah data yang diperlukan, menggunakan format

berikut ini.

2 Pengalaman pada empat tahun pertama operasinya2. Pengalaman pada empat tahun pertama operasinya
menunjukkan bahwa piutang baru dapat ditagih
dalam dua tahun atau harus dihapuskan karena tak
tertagih Apakah estimasi sebesar ¼% dari penjualantertagih. Apakah estimasi sebesar ¼% dari penjualan
terlihat mendekati pengalaman aktual dengan
piutang tak tertagih yang berasal dari dua tahun
pertama operasinya? Jelaskanpertama operasinya? Jelaskan.



• S 9‐4B Rincian wesel tagih dan ayat jurnalS 9 4B Rincian wesel tagih dan ayat jurnal  
terkait T J N .  6

• PT Nitendonesia memproduksi video iklan• PT Nitendonesia memproduksi video iklan. 
Selama  tahun fiskal berjalannya, PT 
Nitendonesia menerima wesel tagih sebagaiNitendonesia menerima wesel tagih sebagai 
berikut.



• Instruksi
1. Hitunglah (a) tanggal jatuh tempo dan (b) jumlah bunga saat jatuh 

tempo untuk masing‐masing wesel tagih, ditunjukkan dengan  
nomornya .

2 Buatlah ayat jurnal untuk mencatat Wesel Tagih yang tidak dapat2. Buatlah ayat jurnal  untuk mencatat Wesel Tagih yang tidak dapat 
ditepati (No. 3) saat jatuh tempo.

3. Buatlah ayat jurnal  penyesuaian untuk mencatat akruan bunga 
pada Wesel Tagih (No. 5) dan (No. 6) pada tanggal 31 Desember.pada Wesel Tagih (No.  5) dan (No. 6) pada tanggal 31 Desember.

4. Buatlah ayat jurnal  untuk mencatat penerimaan jumlah saat jatuh 
tempo untuk Wesel Tagih (No. 5) dan (No. 6) di bulan Januari dan 
Februari.

• 1. Wesel Tagih 2: Jatuh tempo, 13 Februari; Bunga saat jatuh 
tempo, Rp110.000



• S 9‐5B Ayat jurnal wesel tagih TJN. 6
• Data berikut   berkaitan dengan wesel tagih dan bunga 
PT Tenaga Listrik    perusahaan manufaktur dan 
pemasok kabel. (Semua wesel tagih tertanggal ketikapemasok kabel. (Semua wesel tagih tertanggal ketika 
diterima.)  
– Mar. 8. Menerima   wesel tagih sebesar Rp33.000.000, 5%, 
60 hari atas penjualan secara kredit60 hari atas   penjualan secara  kredit.

– 31. Menerima   wesel tagih sebesar Rp80.000.000, 7%, 90 
hari atas   penjualan  secara  kredit.

– Mei 7 Menerima pembayaran wesel tagih tanggal 8– Mei 7. Menerima pembayaran   wesel tagih tanggal 8 
Maret sebesar Rp33.275.000.

– 16. Menerima   wesel tagih sebesar Rp72.000.000, 7%, 90 
hari atas penjualan secara kredithari atas   penjualan  secara  kredit.



– Juni 11. Menerima   wesel tagih sebesar Rp36.000.000, 6%, 45 hari 
atas penjualan secara kreditatas   penjualan secara  kredit.

– 29. Menerima pembayaran   wesel tagih tanggal 31 Maret sebesar 
Rp81.400.000.

– Juli 26. Menerima pembayaran   wesel tagih tanggal 11 Juni sebesar p y g gg
Rp36.270.000.

– Agst. 4. Menerima   wesel tagih sebesar Rp48.000.000, 9%, 120 hari 
atas   penjualan  secara  kredit.
14 Menerima pembayaran wesel tagih tanggal 16 Mei sebesar– 14. Menerima pembayaran   wesel tagih tanggal 16 Mei sebesar 
Rp73.260.000.

– Des. 2. Menerima pembayaran   wesel tagih tanggal 4 Agustus sebesar 
Rp49.440.000.

• Instruksi
• Buatlah ayat jurnal  untuk mencatat transaksi‐transaksi di atas.



• S 9‐6B Transaksi penjualan dan wesel   tagih  TJN. 6 (Buku Besar)
• Berikut ini adalah  transaksi  yang dilakukan oleh PT Donora selama 

tahun berjalan. PT Donora menjual dan memasang sistem 
keamanan untuk rumah dan  perusahaan.

Jan 21 Menjual barang secara kredit kepada PT Bintang Timur– Jan. 21. Menjual barang secara  kredit kepada PT Bintang Timur 
sebesar Rp28.000.000. Beban pokok penjualan sebesar Rp16.800.000.

– Mar.18. Menerima   wesel tagih dari PT Bintang Timur sebesar 
Rp28.000.000, 60 hari 6% atas   penjualan secara  kredit.

– Mei 17. Menerima pembayaran dari PT Bintang Timur atas   wesel 
tagih yang jatuh tempo pada tanggal 18 Maret.

– Juni15. Menjual barang secara  kredit kepada PT Pratama sebesar 
Rp17.700.000. Beban pokok penjualan sebesar Rp10.600.000.Rp17.700.000. Beban  pokok penjualan sebesar Rp10.600.000.

– 21. Meminjamkan uang Rp18.000.000 kepada Juna Selamat dan 
menerima   wesel  tagih 30 hari, 8%.

– 25. Menerima pembayaran dari PT Pratama sejumlah faktur yang jatuh 
t d 15 J i dik i di k 1%tempo  pada 15 Juni dikurangi diskon 1%



– Juli 21. Menerima bunga atas wesel yang jatuh tempo dari Juna Selamat dan   
wesel tagih baru 60 hari 9% atas wesel tagih tanggal 21 Juni (Catat keduawesel  tagih baru 60 hari, 9% atas   wesel tagih tanggal 21 Juni. (Catat kedua  
debit dan  kredit  akun   wesel tagih.)

– Sept.19. Menerima pembayaran dari Juna Selamat atas   wesel tagih tanggal 
21 Juli yang jatuh tempo.
22 Menjual barang secara kredit kepada PT Warna sebesar Rp20 000 000– 22. Menjual barang secara  kredit kepada PT Warna sebesar Rp20.000.000. 
Beban pokok penjualan sebesar Rp12.000.000.

– Okt.14. Menerima   wesel tagih atas   penjualan secara  kredit dari PT Warna 
sebesar Rp20.000.000, 30 hari, 6%.
Nov 13 PT Warna tidak menepati wesel tagih tertanggal 14 Oktober– Nov. 13. PT Warna tidak menepati   wesel tagih tertanggal 14 Oktober.

– Des.28. Menerima pembayaran dari PT Warna sejumlah   wesel tagih yang 
tidak ditepati di tambah bunga selama 45 hari 7% atas   nilai jatuh tempo   
wesel tagih.

• Instruksi
• Buatlah ayat jurnal  untuk mencatat transaksi‐transaksi di atas.



Kasus dan ProyekKasus dan Proyek

• KP 9‐1 Kode etik dan profesional dalam bisnis9 ode et da p o es o a da a b s s
• Bima Wiratama, wakil presiden operasional
Dermaga Bank, telah meminta kepada pembuatg p p
program komputer bank untuk menggunakan 356
hari dalam satu tahun untuk menghitung bunga
t k d it ( li bilit ) Bi jatas akun deposito ( liabilitas). Bima juga
meminta untuk menggunakan 360 hari dalam
satu tahun untuk menghitung bunga atassatu tahun untuk menghitung bunga atas
pinjaman ( aset). Diskusikan apakah Bima
bertindak secara profesional.



• KP 9‐2Mengestimasi piutang tak tertagih
• Selama beberapa tahun, penjualan PT Super hanyap , p j p y
secara tunai. Pada 1 Januari 2011 PT Super mulai
menawarkan penjualan secara kredit dengan syarat
n/30 Jumlah ayat jurnal penyesuaian untuk mencatatn/30. Jumlah ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat
estimasi piutang tak tertagih pada akhir tahun adalah
0,5% dari penjualan kredit yang merupakan
persentase rata‐rata industri. Penjualan kredit dan
saldo kredit atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih
untuk empat tahun terakhir adalah sebagai berikut.untuk empat tahun terakhir adalah sebagai berikut.



• Laura Juwono, Presiden PT Super khawatir bahwa metode yang
digunakan untuk penghitungan dan penghapusan piutang takdigunakan untuk penghitungan dan penghapusan piutang tak
tertagih tidak memuaskan. Dia meminta nasihat kepada Anda untuk
menganalisis operasional lalu dalam hal ini dan meminta
rekomendasi perubahan.

1. Tentukan jumlah (a) penambahan Penyisihan Piutang Tak Tertagih
dan (b) piutang yang dihapus untuk setiap tahunnya.

2. Berilah saran kepada Laura Juwono apakah dengan
k i i 0 5% d i j l k di kmenggunakan estimasi 0,5% dari penjualan kredit tampak

beralasan.
3. Dengan asumsi setelah berdiskusi mengenai (a) dengan Laura

Juwono dia bertanya kepada anda apakah yang harus dilakukanJuwono, dia bertanya kepada anda apakah yang harus dilakukan
untuk menentukan saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang
seharusnya pada tanggal 31 Desember 2015, dan perubahan apa
yang mungkin terjadi, jika ada, Anda merekomendasikan
k t i t k i t t k t t ih B i t A d ?akuntansi untuk piutang tak tertagih. Bagaimana tanggapan Anda?



• KP 9‐3 Perputaran piutang usaha dan jumlah hari penjualan dalam
piutang

• PT Adaro Energy Tbk ., didirikan Juli 2004 dan memulai operasi
komersialnya pada Juli 2005. Perusahaan bergerak dalam bidang
perdagangan, jasa, industri, pengangkutan batubara, perbengkelan,
pertambangan, dan konstruksi. Dalam dua tahun terakhir PT Adaro Energy
Tbk., melaporkan data berikut ini:



• Piutang Usaha (dalam ribuan) sebesar Rp275.426 pada
awal tahun fiskal 2011.

a. Hitung perputaran piutang untuk tahun 2012 dan 2011.
Bulatkan ke satu angka desimal.

b. Hitung jumlah hari penjualan dalam piutang untuk
tahun 2012 dan 2011. Bulatkan ke satu angka desimal.

c. Kesimpulan apakah yang dapat diambil dari analisisc. Kesimpulan apakah yang dapat diambil dari analisis
tersebut mengenai efisensi PT Adaro Energy Tbk., dalam
menagih piutang?

d. Asumsi apakah yang kita buat mengenai penjualan untukd. Asumsi apakah yang kita buat mengenai penjualan untuk
rasio perhitungan PT Adaro Energy Tbk., yang mungkin
dapat menyimpangkan rasio sehingga menyebabkan rasio
2012 dan 2011 tidak dapat dibandingkan.p g



• KP 9‐4 Perputaran piutang usaha dan jumlah hari
penjualan dalam piutangpenjualan dalam piutang

• PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., yang pada
awalnya bernama Firma L. J. N. Eindhoven & Co.
Gravenhage didirikan pada tahun 1859 Pada tahun 1996Gravenhage didirikan pada tahun 1859. Pada tahun 1996,
status perusahan berubah menjadi Badan Usaha Milik
Negara (Persero). Tujuan perusahaan adalah untuk
mengimplementasikan dan mendukung program ekonomimengimplementasikan dan mendukung program ekonomi
dan pembangunan nasional terutama dalam
pengembangan penggunaan gas alam untuk kemanfaatan
publik dan menyuplai volume dan kualitas yang cukup atasp y p y g p
gas untuk konsumsi publik. Dalam dua tahun terakhir PT
PGN (Persero) Tbk., melaporkan data berikut ini:



• Piutang Usaha sebesar Rp210.387.486 pada awaluta g Usa a sebesa p 0.38 . 86 pada a a
tahun fiskal 2011.

a. Hitung perputaran piutang untuk tahun 2012g p p p g
dan 2011. Bulatkan ke satu angka desimal.

b. Hitung jumlah hari penjualan dalam piutang
untuk tahun 2012 dan 2011. Bulatkan ke satu
angka desimal.
K i l k h d t di bil d ic. Kesimpulan apakah yang dapat diambil dari
analisis tersebut mengenai efisensi PT PGN
(Persero) Tbk dalam menagih piutang?(Persero) Tbk., dalam menagih piutang?



• KP 9‐5 Perputaran piutang usaha dan jumlah hari
penjualan dalam piutang

• PT Bukit Asam ( Persero ) Tbk., sebuah BUMN yang
berdomisili di Sumatera Selatan, Indonesia. Perusahaan
bergerak dalam bidang industri tambang batubara, meliputig g g p
kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi,
pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan,
pemeliharaan fasilitas dermaga khusus batubara baik untuk
k l di i ih k l i ikeperluan sendiri maupun pihak lain, pengoperasian
pembangkit listrik tenaga uap dan memberikan jasa‐jasa
konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada
hubungannya dengan industri pertambangan batubarahubungannya dengan industri pertambangan batubara
beserta hasil olahannya. Dalam dua tahun terakhir PT Bukit
Asam (Persero) Tbk., melaporkan data berikut ini:



• Piutang Usaha (dalam jutaan) sebesar Rp996.793 pada awal  
tahun fiskal 2011.

a. Hitung perputaran piutang untuk tahun 2012 dan 2011. 
Bulatkan ke satu angka desimal.

b. Hitung    jumlah hari penjualan dalam piutang  untuk  
tahun 2012 dan 2011. Bulatkan ke  satu angka desimal.

c. Kesimpulan apakah yang dapat diambil dari analisisc. Kesimpulan apakah yang dapat diambil dari analisis 
tersebut mengenai  efisensi PT Bukit Asam Tbk., dalam 
menagih piutang?

d. Dengan jenis operasi PT Bukit Asam Tbk., apakah Andad. Dengan jenis operasi PT Bukit Asam Tbk., apakah Anda 
yakin   rasio perputaran  piutang PT Bukit Asam Tbk., akan 
lebih tinggi atau lebih rendah daripada   rasio  perusahaan 
minyak dan gas sepertiy g p

• PT Perusahaan Gas Negara (Persero)? Jelaskan.



• KP 9‐6  Perputaran     piutang usaha
• Rasio perputaran     piutang usaha akan berbeda‐beda   antarperusahaan 

tergantung dengan  jenis   operasi  perusahaan. Misalnya rasio perputaran     
piutang usaha dengan nilai 6 tidak dapat diterima bagi  perusahaan ritel,   
namun nilai tersebut merupakan nilai yang baik untuk  perusahaan 

f k kh k k d f b bmanufaktur khususnya mesin‐mesin. Berikut merupakan dafar beberapa 
perusahaan terkemuka:

Telkom Indonesia  Ciputra Development  First Media
Indosat Delta Djakarta Pan BrothersIndosat  Delta Djakarta  Pan Brothers
XL Axiata  Darya‐Varia Laboratoria  Charoen Pokphand Indo
Bumi Serpong Damai  Kalbe Farma  Betonjaya Manunggal

1. Kelompokkan masing‐masing  perusahaan tersebut, manakah yang 
memiliki rasio di atas atau di bawah 15.

2. Berdasarkan (1), identifikasi karakteristik  perusahaan dengan rasio     
piutang usaha di atas 15piutang usaha di atas 15.


