
Pertemuan 11 

Anggaran Piutang 
Sumber : M. Alteza dan sumber relavan lainnya 



Pemahaman Umum 

• Piutang (receivable) adalah hak menagih sejumlah harta dari 
kreditor ( pemberi pinjaman) kepada debitor (penerima 
pinjaman) yang bersedia melunasinya pada waktu 
mendatang.  

• Jadi piutang itu ada karena terdapat dua pihak, yaitu kreditor 
dan debitor,  

– ada kesediaan debitor untuk melunasi kewajibannya 
kepada kreditor, ada jarak waktu mulai timbul piutang 
sampai saat pelunasannya,  

– ada hak menagih yang dimiliki kreditor. 



Jenis2 Piutang 

1. Piutang surat berharga (contoh: bilyet giro belum jatuh 
tempo, bilyet giro kosong, cek kosong dan cek mundur),  

2. beban bayar dimuka (contoh : sewa dibayar dimuka, 
iklan dibayar dimuka, dan bunga dibayar di muka),  

3. setoran jaminan (contoh: untuk keperluan 
garansi/jaminan bank dan untuk keperluan menjalin 
hubungan bisnis lainnya),  

4. piutang pajak( contoh: angsuran pajak, pajak masukan, 
kelebihan bayar pajak, dan lain-lain)  

5. pinjaman pekerja, piutang uang muka, piutang wesel, 
piutang usaha, dan piutang lainnya 





Jenis2 Piutang 

2. Piutang wesel (notes receivable) adalah piutang yang 
didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel 
dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual 
barang secara kredit atau pemberian pinjaman dalam 
bentuk uang. Piutang uang muka dapat terjadi setelah 
uang muka beli barang atau uang muka kerja (seperti 
pasang iklan atau membuat baliho) 

 

3. Piutang usaha (account receivable) adalah piutang yang 
timbul sebagai akibat menjual barang dan jasa secara 
kredit dari usaha pokok perusahaan. Piutang usaha 
berbeda dengan piutang dagang. Piutang usaha meliputi 
piutang dagang, sedangkan piutang dagang hanya 
terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang 
dagangannya secara kredit. Piutang usaha ini meliputi 
seluruh macam/jenis perusahaan yang menjual barang 
atau jasa dari usaha pokoknya secara kredit 



Piutang Dagang/Usaha 



Pengertian 

• anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang 
sejumlah piutang perusahaan beserta perubahan-
perubahanya dari waktu ke waktu  selama  periode  yang  
akan  datang. 

• Anggaran  piutang  menunjukan  besarnya piutang dari 
transaksi-transaksi penjualan secara kredit   yang dilakukan 
perusahaan.  

• Anggaran tersebut menerangkan mengenai jumlah piutang 
yang tertagih dari waktu ke waktu, serta menunjukan pula 
sisa piutang yang belum tertagih dari waktu ke  waktu selama 
periode yang akan datang. 



Biaya atau Bebean Yang Muncul 

1. Biaya modal 

2. Biaya administrasi piutang, seperti biaya penagihan 
piutang dan biaya organisasi perunit kerja yang 
deserahi tugas mengelola piutang. 

3. Piutang mungkin tidak seluruhnya dapat ditagih 
karena adanya resiko debitor tidak bertanggung 
jawab (melarikan diri) atau bangkrut 



Manfaat Penyusunan Anggaran Piutang 

1. Dapat diperkirakannya posisi piutang pada 
berbagai waktu. 

2. Dapat diketahuinya jumlah piutang yang 
sudah waktunya untuk ditagih. 

3. Dapat diperkirakan arus kas yang berasal dari 
penjualan kredit 



Langkah2 



Langkah2 



Kriteria Mengukur Efisiensi Pengelolaan Piutang 



CONTOH SOAL 



CONTOH SOAL 
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