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Account Receivable Management 
 
Umumnya perusahaan lebih menyukai penjualan secara tunai, tetapi tekanan 

persaingan dan kebutuhan untuk meningkatkan penjualan menyebabkan 

perusahaan menawarkan penjualan secara kredit. Piutang usaha umumnya 

berkisar 20% dari total aktiva perusahaan, sehingga efektifitas pengelolaannya 

sangat mempengaruhi profitabilitas dan risiko perusahaan. Untuk itu, kebijakan 

tentang piutang terkait dengan rasio ARTO dan kebijakan operating cash. 

Semakin cepat pengumpulan piutang, makin kecil jumlah operating cash yang 

dibutuhkan. Karena klaim piutang biasanya berumur kurang dari 1 tahun, piutang 

diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. 

 

Memiliki piutang usaha memang mengandung biaya, tetapi biaya yang 

terkandung dalam piutang akan diimbangi dengan adanya penjaminan kredit 

yang meningkatkan penjualan. Jadi, kebijakan kredit yang optimal adalah yang 

dapat menyeimbangkan besaran biaya dan manfaat piutang usaha. 

 

Jumlah piutang usaha ditentukan oleh dua faktor, yaitu volume penjualan kredit 

& jangka waktu penagihan. Misalnya, Anda membuka suatu toko pada 1 Januari 

& sejak hari itu telah melakukan penjualan secara kredit sebesar $100 per hari. 

Anda memberikan jangka waktu pembayaran 10 hari setelah tanggal pembelian. 

Pada hari pertama, piutang usaha berjumlah $100, dan bertambah menjadi $200 

pada akhir hari kedua, dan seterusnya hingga berjumlah $100 x 10 hari = $1.000 

pada 10 Januari. Pada 11 Januari, piutang bertambah sebesar $100 tetapi Anda 

menerima pembayaran atas pembelian 1 Januari akan mengurangi piutang 

usaha sebesar $100. Dengan demikian – tanpa mempertimbangkan fluktuasi 

persediaan – total piutang usaha akan konstan sebesar $1.000. 

Piutang usaha = Penjualan kredit per hari x jangka waktu penagihan 
  = $100 x 10 hari = $1.000  

 

 



Kebijakan penjualan kredit 
Makin besar penjualan maka perusahaan makin diuntungkan. Penjualan itu 

sendiri dipengaruhi oleh tingkat harga jual, mutu produk, periklanan dan 

kebijakan penjualan kredit. Kebijakan penjualan kredit ditentukan oleh unsur: 

1) Periode kredit, yaitu jangka waktu antara terjadinya penjualan hingga tanggal 

jatuh tempo pembayaran 

2) Diskon yang diberikan untuk mendorong terjadinya pembayaran lebih cepat. 

3) Standar kredit, yaitu persyaratan minimum atas kemampuan keuangan dari 

para pelanggan agar bisa membeli secara kredit. 

4) Kebijakan mengenai penagihan, yaitu sampai sejauh mana tindakan atas 

kelonggaran yang diberikan perusahaan atas piutang yang tidak dibayar 

pada waktunya. 

 

Periode kredit merupakan tenggang waktu yang diberikan perusahaan pada 

pelanggan untuk membayar, misalnya 30, 60 atau 90 hari. Panjang atau 

pendeknya periode kredit bervariasi tergantung dari karakteristik produk yang 

diperjualbelikan serta kebijakan pengumpulan piutang perusahaan. 

 

Potongan tunai dimaksudkan untuk mendorong agar pembeli lebih cepat 

membayar. Besarnya diskon ditentukan dengan menganalisis perimbangan 

biaya dan manfaat berbagai persyaratan diskon. Misalnya mengubah syarat 

kredit dari “net 30” menjadi “2/10 net 30”. Perubahan ini memberikan keuntungan  

(1) memikat pelanggan baru dengan anggapan diskon sebagai penurunan harga, 

(2) jangka waktu penagihan akan diperpendek karena sebagian pelanggan lama 

akan mambayar lebih cepat guna mendapat diskon. 

 

Standar kredit adalah kriteria minimum yang harus dipenuhi oleh pelanggan 

sebelum dapat diberikan kredit. Dengan kata lain adalah layak tidaknya seorang 

pelanggan mendapat kredit. Jika seorang pelanggan tidak mampu memenuhi 

syarat kredit yang diberlakukan secara umum, ia tetap bisa berhutang pada 

perusahaan tetapi dengan syarat yang lebih ketat. Dengan demikian, keputusan 



yang diambil terkait dengan standar kredit akan berhubungan dengan “kepada 

siapa” dan “dalam jumlah berapa” kredit akan diberikan. Penetapan standar 

kredit dilakukan berdasarkan pengukuran terhadap credit quality seorang 

pelanggan. Kualitas kredit itu sendiri ditentukan dengan metode: 

1) Credit scoring, yaitu menetapkan skor yang menunjukkan probabilitas risiko 

penunggakan pelanggan berdasarkan data pekerjaan, masa kerja, status 

kepemilikan rumah, pendapatan, jumlah hutang saat ini, pengalaman kredit 

masa lalu, dsb. 

2) Evaluasi kredit berdasarkan 5C, yaitu character (komitmen untuk menepati 

janji), capacity (kemampuan untuk membayar), capital (mengukur rasio 

hutang terhadap aktiva, rasio lancar, rasio membayar beban bunga), 

collateral (agunan yang ditawarkan pelanggan), condition (kecenderungan 

umum perekonomian yang dapat mempengaruhi kemampuan pelanggan 

membayar hutangnya). 

3) Manajemen berdasarkan penyimpangan (manajemen by exception) yaitu 

menggunakan prosedur statistik untuk mengelompokkan pelanggan dalam 

beberapa kategori berdasarkan tingkat risiko. Misalnya: 

Kelompok Persentase penjualan kredit 
yang tak tertagih 

Persentase pelanggan di 
kelompok yang bersangkutan 

1 0 – 0,5% 60% 
2 0,5 - 2 20 
3 2 - 5 10 
4 5 - 10 5 
5 Di atas 10 5 

 

Pelanggan yang masuk kelompok 1 bisa mendapat pembelian kredit secara 

otomatis, dan status kredit mereka cukup ditinjau sekali dalam setahun saja. 

Pelanggan pada kelompok 2 bisa mendapat kredit hingga jumlah tertentu, 

tetapi analisis rasio atas kondisi keuangannya harus lebih sering dilakukan, 

dan dapat diturunkan ke kelompok 3 jika posisinya melemah. Untuk 

kelompok 3 dan 4 diperlukan persetujuan khusus agar bisa membeli secara 

kredit. Sementara untuk kelompok 5 pembelian hanya dimungkinkan secara 

tunai (Cash on Delivery/COD) saja. 



Kebijakan penagihan merujuk pada prosedur yang digunakan untuk menagih 

piutang. Misalnya, surat tagihan bisa dikirimkan pada pelanggan yang 

menunggak 10 hari. Jika pembayaran  belum diterima dalam 30 hari, pelanggan 

dapat diberikan surat teguran dan pembicaraan via telepon. Jika hingga 90 hari 

pelanggan belum membayar, piutang bisa dialihkan pada perusahaan penagih 

(collection agency). Proses penagihan memang memakan biaya cukup besar 

dan memperburuk hubungan usaha, namun perusahaan perlu mengambil sikap 

tegas untuk mencegah terjadinya piutang tak tertagih. Oleh karenanya, 

perubahan kebijakan penagihan mempengaruhi jumlah penjualan, periode 

penagihan, persentase piutang tak tertagih, serta persentase pelanggan yang 

mengambil diskon. 

 

Analisis kebijakan penjualan kredit 
PT Bagus Indah menganalisis dampak dari diubahnya syarat kredit dari “1/10 net 

30” menjadi “2/10 net 40”. Saat ini 60% pelanggan mengambil potongan tunai. 

Dengan syarat kredit baru, jumlah pelanggan yang mengambil diskon 

diperkirakan naik menjadi 70%. Sementara itu, rata-rata pengumpulan piutang 

akan berkurang dari 24 hari menjadi 20 hari. Kerugian akibat bad debt 

diperkirakan meningkat dari 1,5% menjadi 3%. Tetapi, dengan pemberian 

potongan tunai yang lebih besar, penjualan kredit diperkirakan naik dari Rp 200 

juta menjadi Rp 315 juta. Rasio biaya variabel saat ini adalah 75%, opportunity 

cost sebesar 15%. 

Keputusan diteruskan atau tidaknya kebijakan baru dilakukan berdasarkan 

analisis di bawah ini. 

 

1. Analisis margin keuntungan 

Sales = Rp 200.000.000,00 Sales = Rp 315.000.000,00
VC = 150.000.000,00 VC = 236.250.000,00
CM = Rp 50.000.000,00 CM = Rp 78.750.000,00

Kebijakan Lama Kebijakan Baru

Kenaikan margin keuntungan = Rp 78.750.000,00 - 50.000.000,00 = Rp 28.750.000,00  



2. Analisis kenaikan biaya diskon 

Besarnya diskon = Rp
= Rp 1,200,000.00 Kenaikan biaya diskon =

Rp 4,410,000.00
1,200,000.00

Besarnya diskon = Rp Rp 3,210,000.00
= Rp 4,410,000.00

Kebijakan Lama
200.000.000,00 x 60% x 1%

Kebijakan Baru
315.000.000,00 x 70% x 2%

 
 

3. Analisis investasi pada piutang 

Kebijakan Lama 
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Kenaikan investasi = 
 13.125.000,00 
(10.000.000,00) 
  3.125.000,00 

Kebijakan baru 

18
20

360
==ARTO  

000.125.13
18

000.250.236tan ==gpiupadaInvestasi  

Besarnya  opportunity cost atas investasi pada piutang = 15% x Rp 3.125.000,00 

Atau sebesar Rp 1.968.750,00 

 

4. Analisis kenaikan bad debt 

Besarnya bad debt = Rp
= Rp 3,000,000.00 Kenaikan bad debt =

Rp 9,450,000.00
3,000,000.00

Biaya bad debt = Rp Rp 6,450,000.00
= Rp 9,450,000.00

Kebijakan Baru
200.000.000,00 x 1,5%

Kebijakan Lama
315.000.000,00 x 3%

 
 

5. Total kenaikan keuntungan dari dilaksanakannya kebijakan baru 

Rp 28.750.000,00 – 3.210.000,00 – 1.968.750,00 – 6.450.000,00 = Rp 17.121.250.000,00 


