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PERBEDAAN METODE PENGHAPUSAN PIUTANG
 

TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
 

Nunung Nurhayati,SE.,MSi 

Abstraks 

Metode penghapusan piutang dagang terdiri dari metode penyisihan 
piutang (allowance method) dan metode penghapusan langsung (direct 
write of methode) perbedaan yang mendasar dari kedua metode tersebut 
dalam laporan keuangan yaitu, dalam metode penyisihan piutang dagang 
(the allowance for doubtful accounts) disajikan sebagai contra asset, yaitu 
pengurangan dari nilai piutang dagang pada bagian aktiva lancar dl 
neraca. Jumlah bersih ini menunjukkan kas yang diharapkan dapat 
diterima dari penagihan piutang dagang perusahaan.Sedangkan dalam 
metode penghapusan langsung tidak ditemukan penyajian pos penyisihan 
piutang dagang (allowance for doubtful accounts) pada neraca. Hal in! 
merupakan perbedaan utama antara kedua metode tersebut 
Kata Kunci: Metode Penghapusan Piufang, Laporan Keuangan 

I. PENDAHULUAN 

Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang salah satu fungsinya 

adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat 

keuangan, dari suatu kesatuan ekonorni atau usaha. Informasi yang 

disediakan itu biasanya berupa laporan keuangan. 

Laporan keuangan digunakan sebagai sarana utama bagi 

manajemen dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak. Menurut IAI 

Nunung NUrhayafi,SE.,MSi adalah Dosen Tefap Prodi Akuntansi Unpad 
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perusahaan memikul tanggung jawab utama dalam 

I_ulan dan penyajian laporan keuangan perusahaan, dan laporan 

yang diterbitkan itu menyajikan informasi yang digunakan 

Eti5;rnE:n untuk mengetahui posisi keuangan, kinerja serta perubahan 

ian Akuntan Indonesia (1999) dalam bukunya Standar Akuntansi 

,JilIlIIJlO:a,n memberikan pengertian mengenai laporan keuangan sebagai 

keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 
ll::euangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 
~raca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang 

disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya, sebagai 
eporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain 
serta materi penjelasan yang merupakan bagian inteqral dari laporan 
k:euangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi 
tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut... 

Salah satu unsur dari laporan keuangan yang ada dalam neraca 

piutang dagang. Piutang dagang merupakan salah satu contoh 

akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan, 

sebagai kelompok aktiva lancar dalam neraca. Piutang dagang 

,_UUI sebagai akibat dilakukan transaksi penjualan kredit. 

ieso (1998) dalam bukunya Intermedite Accounting mengatakan 

piutang (receivable) dapat diartikan sebagai klaim terhadap 

gan dan pihak lain untuk uang, barang, atau jasa, yang diharapkan 

dukumpulkan dalam bentuk uang kas. Definisi lain diungkapkan oleh 

.~ntein dan Wild dalam bukunya Financial Statement Analysis (1998), 

Immedaan Metode Penqnepusen (Ivunung Numayati) '. I 



yaitu sebagai jumlah tagihan yang timbul dari penjualan barang atau jasa; 

peminjam uang; serta jumlah yang telah jatuh tempo tapi belum terealisasi 

(accrued) , misalnya sewa (rents) dan bunga (interest). 

Sehubungan dengan kebutuhan kualitas informasi, maka informasi 

mengenai nilai piutang dagang yang disajikan dalam neraca juga harus 

merupakan penyajian yang jujur, artinya disajikan dalam nilai yang 

sebenarnya, tidak dinyatakan terlalu tinggi. Selain itu penyajian nilainya 

tidak boleh menyesatkan, serta tidak mengandung kesalahan yang 

material. 

Untuk memenuhi kualitas tersebut, perusahaan perlu mengetahui 

nilai piutang dagangnya yang benar-benar dapat direalisasikan menjadi 

uang tunai, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan. 

Dalam kondisi ketidakpastian, merupakan hal yang wajar jika ada 

sejumlah piutang dagang perusahaan yang tak tertagih pada saat jatuh 

tempo, dan bahkan ada yang benar-benar tidak dapat dibayar oleh pihak 

yang berhutang, sehingga terpaksa dihapuskan oleh pemilik piutang. 

Dalam hal ini, perusahaan tidak dapat mengetahui dengan tepat berapa 

besar nilai piutang dagangnya yang dapat terealisasi menjadi uang tunai, 

maupun yang tak tertagih dan akan dihapuskan. 

Berapa pun nilainya, penghapusan piutang dagang tak tertagih harus 

dicatat dan diungkapkan dalam neraca perusahaan. Menurut C. Rollin 

Niswonger (2000) dalam bukunya Accounting Principles ada dua metode 

yang dapat digunakan untuk mencatat penghapusan piutang dagang tak 

tertagih, yaitu: 

1. Metode penghapusan langsung 

2. Metode penyisihan. 
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- i perekonomian yang kurang stabil seperti sekarang ini, 

,:i::XDni masih melanda Indonesia, kemungkinan tertagihnya 

harus benar-benar diperhatikan, karena masih banyak 

.'="'lQ mengalami kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat 

..J:a'I;.nya. Penulis berpendapat bahwa penghapusan piutang 

lah besar dengan menggunakan metode penghapusan 

sangat mempengaruhi perencanaan awal dan dapat 

eocana manajemen dalam periode berjalan, sedangkan 

. ihan akan sangat membantu manajemen dari awal 

:encana, sebab metode ini menyisihkan sejumlah tertentu dari 

n piutang dagangnya sebagai cadangan kemungkinan 

Jh. 
~r1<an uraian konsep di atas masing-masing metode akan 

iEBicai:an dampak yang berbeda terhadap penyajian nilai piutang 

m neraca. Hal ini disebabkan karena perbedaan waktu 

... aEil:CCSl penghapusan piutang dagang tak tertagih oleh masing-masing 

"1IEIIXE.. 3erdasarkan uraian di atas makalah ini akan membahas 

-en:=..--"" ..." perbedaan metode penghapusan piutang terhadap kewajaran 

~keuang an? 

PBlSAHASAN 

engertian Piutang 

mpir setiap perusahaan memiliki pos plutanq dalam neracanya, 

sarna perusahaan dagang yang melakukan transaksi penjualan secara 

Penjualan barang atau jasa secara kredit akan menimbulkan 

__ t~lV1 bagi pihak penjual. Dalam hal ini, piutang yang dimaksud adalah 

daan Metode Penghapusan (Nunung Numeyati) 43 



berupa piutang dagang/piutang usaha (account receivable) yang dapat 

diklasifikasikan sabagai aktiva lancar dalam neraca. 

Kieso dan Weygandt (1996) dalam bukunya Intermediate Accounting 

mengatakan bahwa piutang (receivable) dapat diartikan sebagai klaim 

terhadap pelanggan dan pihak lain untuk uang, barang, atau jasa, yang 

diharapkan dapat dikumpulkan dalam bentuk uang kas. Definisi lain 

diungkapkan oleh Berntein dan Wild dalam bukunya Financial Statement 

Analisys yaitu sebagai jumlah tagihan yang timbul dari penjualan barang 

atau jasa; peminjaman uang; serta jumlah yang telah jatuh tempo tapi 

belum terealisasi (accrued), misalnya sewa dan bunga. 

Kohler dalam bukunya A Dictionary for Accountants mendefinisikan 

piutang sebagai nama sebuah perkiraan dalam neraca yang menyajikan 

jumlah total dari piutang usaha (account receivable) dan piutang wesel 

(note receivable), diklasifikasikan sebagai aktiva lancar (current asset), 

dan harus memiliki sifat dapat ditagih (collectible) meskipun belum jatuh 

tempo. 

2.1.1.Klasifikasi Piutang 

Menurut Kieso dan Weygandt (1998) dalam bukunya Intermediate 

Accounting untuk tujuan laporan kuangan, piutang dapat diklasifikasikan 

dalam dua kelompok, yaitu piutangjangka pendek dan piutang jangka 

panjang. Berikut ini adalah uraIan singkat untuk kedua kelompok piutang 

tersebut: 
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ek adalah piutang yang diharapkan dapat 

satu tahun atau selama siklus operasi saat ini, 

adalah semua piutang lainnya yang tidak dapat 

ai piutang jangka pendek. 

(1998) bukunya Intermediate Accounting [uqa' 

9 diklasifikasikan lebih lanjut di dalam neraca 

~

'=.-.ne>nrft 

.. 

-="'"'=>==::::r s::-d'".at mengenai keduanya . 

piutang dagang (trade receivable). Berikut ini 

Receivable) 

jumlah utang pelanggan untuk barang atau jasa 

ahaan sebagai bagian dari operasi bisnis yang 

':iasanya merupakan pos tertenting yang dimiliki oleh suatu 

ang. Piutang dagang dapat diklasifikasi lagi dalam dua 

piutang usaha (account receivable) dan piutang 

(notes receivable). 

z-....12£n (nontrade/ other receivable) 

in adalah piutang yang timbul dari transaksi di luar 

ormal perusahaan. Piutang ini timbul dari berbagai 

~ _ a ....".~ dan dapat berupa janji tertulis untuk membayar atau 

_ . ~ 8eberapa contoh piutang lain-lain adalah:
 

a untuk pegawai (officefj dan karyawan (employefj;
 

a untuk anak perusahaan;
 

~ untuk mengganti kerusakan yang potensial terjadi;
 

..;. <:::l="...nr.:;n untuk jam inan kinerja atau pembayaran;
 

ecsen Metode Penghapusan (Nunung Nameyett) 45 



5. piutang dividen dan piutang bunga; 

6. klaim terhadap beberapa pihak. 

2.1.2. Penilaian Piutang Dagang 

Penilaian piutang merupakan hal yang penting karena nilai piutang 

berdampak pada posisi aktiva dan aliran income perusahaan. Kedua 

dampak piutang ini saling berkaitan. 

Pelaporan piutang dalam neraca meliputi pengklasifikasian dan 

penilaiaan. Pengklasifikasian piutang, seperti yang telah diuraikan pada 

subbab sebelumnya, meliputi pendapatan jangka waktu beredarnya suatu 

piutang. Piutang yang diperkirakan dapat tertagih dalam jangka waktu 

setahun atau dalam siklus operasi perusahaan, mana yang lebih lama, 

akan diklasifikasikan sebagai piutang jangka pendek, sedangkan piutang 

lainnya akan diklasifikasikan sebagai piutang jangka panjang. 

Penilaian piutang merupakan hal yang rumit. Piutang jangka pendek, 

seperti halnya piutang dagang, dinilai dan dilaporkan dalam neraca pada 

nilai yang dapat direlisasi (net realizable value), yaitu nilai yang bersih 

yang diharpkan dapat diterima secara tunai, dimana jumlah ini belum tentu 

sama dengan nilai yang secara legal dapat diterima. Epstein dalam GAAP 

1997: Interpretation and Application of Generally Accepted Principles 

mengatakan bahwa nilai bersih yang dapt direalisasi adalah jumlah yang 

diantisipasi tertagih secara realistis (realistically anticipated). Dalam 

menentukan nilai bersih yang dapat direalisasi, diperlukan suatu estimasi 

atas piutang taktertagih dan semua retur atau penyisihan yang diberikan. 
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::..,. t:i2ii:::s'" ?-~ Dagang Tak Tertagih 

alam bukunya Corporate Financial Reporting and 

~~'An account receivable becomes a bad debt when 

arion of collection is exhausted." 

.. dagang dapat dianggap sebagai piutang taktertagih 

uk menagihnya sudah tidak ada. 

• suatu piutang dagang dianggap taktertagih apabila 

..:'~..:i tanggal jatuh tempo pelunasannya. Namun dalam hal 

pan waktu yang tepat untuk menggolongkan suatu 

iadi taktertagih, sebab piutang yang telah tiga tahun 

"h memiliki kemungkinan untuk tertagih , meskipun 

!"'?'"II ~ I #~ sangat keeil. Dalam menetapkan apakah suatu piutang 

,IUS digolongkan sebagai tak tertagih, manajemen 

ya menpunyai kebijakan tertentu. 

contoh kebijakan manajemen dalam hal ini adalah 

njangan waktu piutang dagang yang belum tertagih. 

ang dagang yang belum tertagih ini bervariasi, hal ini 

ung pada seberapa besar manajemen perusahaan 

a risiko kredit. Biasanya perusahaan yang lebih keeil 

bersedia menerima risiko dalam tingkat yang lebih tinggi 

haan besar atau nasional, karena perusahaan keeil 

mengenal pelanggannya seeara pribadi. Perpanjangan 

yang belum tertagih juga dapat tergantung pada jenis 

nya, masalah piutang dagang taktertagih biasanya 

esulitan khusus dalam industri perawatan kesehatan, 

ah sakit. 
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Piutang dagang tak tertagih merupakan suatu kerugian dalam 

pendapatan, dan dalam hal ini, harus dibuat junal yang tepat untuk 

perkiraan-perkiraan yang berkaitan, yaitu untuk suatu penurunan dalam 

nilai piutang dagang dan penurunan yang berhubungan dengan laba. 

Dalam situasi normal, pelanggan pada umumnya benar-benar 

berminat untuk membayar barang atau jasa yang telah dibelinya secara 

kredit. Namun karena alasan-alasan tertentu, mereka mungkin saja tidak 

dapat melakukannya, misalnya karena mengalami kebangkrutan usaha. 

Selain alasan yang wajar itu, kadang-kadang suatu piutang dagang tak 

tertagih karena pihak pembeli secara sengaja tidak bersedia membayar 

utangnya, yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan 

penipuan. 

2.2.1. Pencatatan Untuk Menghapus Piutang Dagang Tak Tertagih 

Melalui prosedur tertentu, manajemen perusahaan dapat 

menyatakan suatu piutang dagang yang secara nyata tidak dapat ditagih 

sebagai piutang dagang tak tertagih dan menghapuskannya. Namun 

penentuan waktu penghapusan dan jumlah piutang dagang yang 

ditetapkan sebagai tak tertagih sangat tergantung pada kebijakan 

manajemen perusahaan yang bersangkutan. Dalam prakteknya, kebijakan 

manajemen untuk hal ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain pengalaman sebelumnya, informasi mengenai kondisi pihak 

yang berhutang, kondisi industri yang bersangkutan, dan kondisi ekonomi 

pada periode penghapusan tersebut. 
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-:Egang yang telah ditentukan sebagai tak tertagih tidak lagi 

, dan karenanya harus dikeluarkan dari pas piutang 

ca. Piutang dagang tak tertagih ini merupakan suatu 

dicatat sebagai beban (expense). Para akuntan 

erugian ini sebagai beban piutang taktertagih (bad debt 

ban ini disajikan dalam laporan laba rugi. 

asasan casar untuk mengakui kerugian piutang tak tertagih 

~) dalam catatan keuangan, yaitu: 

a bersih (net income), yang berdasarkan "matching of 

expense" yang tepat, harus mengandung unsur kerugian 

t dihindari ini. 

ng dalam neraca mewajibkan pertimbangan kerugian 

menyajikan estimasi yang realistis atas dana yang 

n mengalir dari pengumpulan (penagihan) piutang. 

~"1apusa n piutang dagang ini harus dicatat dengan tepat dan 

hubungan langsung dengan laporan keuangan yang 

akainya dalam membuat keputusan. Masalah utama dalam 

.... i :=<;;. ~ng dagang tak tertagih adalah menentukan waktu untuk 

ian tersebut. 

'U=t x 'e Pencatatan Piutang Tak Tertagih 

~n tentang metode pencatatan piutang tak tertagih 

oleh Hongren, Sundem, Elliott (1999) dalam bukunya 

....... ....# ..... , to Financial Accounting sebagai berikut: "There are two basic 

uncollectible: by waiting to see which ones are unpaid or by 

immes today of the potticn that will not be collected. The 

~...edaan Metode Penghapusan (Nunung Nurtteyeti) 49 



methods are called the specific write-off method and the allowance 

method." 

Dua metode yang digunakan dalam akuntansi untuk mencatat 

piutang dagang tak tertagih adalah metode penghapusan langsung (the 

direct write-off/specific write-off method) dan metode penyisihan (the 

allowance method/bad debt estimation method). 

a. Metode Penghapusan Langsung (The Direct Write-Off/Specific Write-Off 

Method) 

Kieso dan Weygandt (1998) dalam bukunya Intermediate Accounting 

mengemukakan definisi tentang Metode Penghapusan Langsung sebagai 

berikut: "DIRECT WRITE-OFF METHOD. No entry is made until a specific 

account has definitely been established as uncollectible. Then the loss 

recorded by crediting Accounts Receivable and debiting Bad Debt 

Expense." 

Dalam pencatatan beban piutang tak tertagih (bad debt expense), 

metode penghapusan langsung mengabaikan kemungkinan adanya 

kerugian piutang tak tertagih (bad debt loss) sampai suatu piutang dagang 

terbukti tak tertagih. Tidak ada penyisihan dimuka yang dibuat untuk 

piutang tak tertagih. Dalarn metode ini, beban piutang tak tertagih (bad 

debt expense) merupakan jumlah piutang yang benar-benar taktertagih 

dalam suatu periode akuntansi. 

Pada waktu suatu piutang dagang dianggaj:> tak tertagih, dibuat 

jurnal sebagai berikut: 
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xxx 

-=-r ~ ~but. 

= xxx 

~ Receivable (customer A) 

akibatkan pembebanan suatu asset, yaitu piutang 

receivable) secara langsung terhadap pos beban 

piutang tak tertagih (bad debt expense) . 

udian suatu piutang dagang yang sudah dihapuskan 

naka harus dibuat jurnal untuk mengakui kembali 

Jurnal yan{dibuat adalah sebagai berikut: 

'ivable (customer A) xxx 

's Recovered (or Bad Debt Expense) xxx 

:si:xie akuntansi, Bad Debts Recovered harus diakui sebagai 
.... 

;{ 'e), sementara Bad Debts Expenses harus dikurangkan 

laba bersih (net income) . Alternatif lainnya adalah 

penses terhadap recoveries (netted). 

m bukunya Corporate Financial Reporting and Analisys 

ra metode penghapusan langsung ini memiliki dua 

, yaitu: 

ak tertagih (bad debt expense) mungkin saja dikurangi 

:ec~n (revenue) dari periode akuntansi yang tidak sama, 

periode penjualan sebenarnya. Hali ini merupakan 

empertemukan penghasilan (income) dan beban 

. suatu periode opejasi tertentu. 

r dalam neraca dapat menjadi overstated (dinyatakan 

~ ~l yang terlalu tinggi). Hal ini disebabkan karena tidak adanya 

~ untuk kemungkinan tak tertagihnya sebagian piutang. 

... 
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\l,il'J!!'.~t ' · , 

.,kl~~t~: :, 
Menurut Horngren, Sundem, dan Elliott ' :<~rdalam bukunya 

Introduction to Financial Accounting, metode pe':>:"">:: <~>;Q langsung juga 

memiliki keunggulan. Keunggulan itu , d i Ung~'~E~ ' ~~~m pernyataan 

berikut : "Basically, the method is simple and extreri1~~liexpensive ti use. 
.' ; · ~··: ;;f(';;i~ri~ :" .: 

Moreover, no great error in measurement of incoqj~..!(jccurs if amount of 

bad debts are small and 'similar from one year to tf;~:·~~~t.> 
.. ~ '. : , '. 
. ... s, 

Pendukung metode ini menyatakan bahwa .del;lgan menggunakan 
~ ,::.".:" , 

metode ini, yang dicatat adalah fakta, bukan estimasi.Selaln itu, peraturan 

pajak juga mewajibkan penggunaan rnetode inL .Hal ini dikemukakan 

Kieso, Weygandt, dan Kimmel (1999) dalam bukunya Accounting 

Principles dalam pernyataan sebagai berikut: "The direct write-off method 

is, however, used for tax purpose. The Internal Revenue Service allows a 

tax deduction for uncollectible account only when specific accounts 

receivable are deemed uncollectible." 

Dalam hal penggunaan metode ini, ada suatu pernyataan oleh 

Horngren, Sundem, dan Elliott (1999) dalam bukunya Introduction to 

Financial Accounting menyatakan bahwa: "The principal arguments in 

favor of the specific write-off method are based on cost-benefit concerns 

and materiality" 

Jadi pada dasarnya, dalam penggunaan metode penghapusan langsung 

ini mempertimbangkan biaya-manfaaf dan materialitas nilai piutang 

dagang tak tertagih. 
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e-o;e ~

~~ 

(The Allowanpe Method I Bad Debts Estimation 

eygandt (1998) dalam bukunya Intermediate Accounting 

definisi tentang rnetode penyisihan sebagai berikut: 

E METHOD. An estimeie is made of the expected 
~e account from all sales made on account or from the total 

receivables. This estimate is entered as an expense and 
reduction in accounts receivable (via an increse in the 

,aba'C."J:S account) in the perlO? in which the sale is recorded. 

ve::ce :-i menggunakan penyisihan/cadangan (allowance) dalam 

! ecaa '3"'x.)an yang timbul akibat adanya piutang dagang tak tertagih. 

menunggu sarnpai suatu piutang benar-benar tak 

•	 " an membuat suatu jurnalah estimasi beban piutang 

U:igih yang mungkin timbul dalam suatu periode. Estimasi 

dibuat sebelum laopran keuangan dipersiapkan pada akhir 

3I:...~i . 

ng dietimasikan biasanya berdasarkan pengalaman masa 

uaikan dengan kondisi bisnis sekarang, misalnya dalam 

-, biasanya kernunqkinan timbulnya kerugian piutang dagang 

~. akan " :J"h~ erung leblh besar dibandingkan dalam periode 

isi ekonomi stabil. Karena penyisihan merupakan suatu 

bukan perhitungan ya!1g "akurat, maka faktor pertimbangan 

. sanya berperan penting dalam menentukan besarnya 

~, tersebut. 

ins berpendapat dalam bukunya Corporate Financial Reporting 

is, nietode penyisihan memiliki ciri khusus, yaitu adanya 

=a:5edaan Metode Penghapusan (f"{unungNurtieyeti)	 :3 



pembentukan pos penilaian aktiva yang dikurangi dari nilai piutang (asset 

valuation account deducted from receivables). Pos yang bersifat kontra

aset ini disebut sebagai penyisihan u~~uk piutang tak tertagih (allowance 

for doubtful (or uncollectible) accounts. Nilai pos ini akan meningkat ketika 

estimasi beban piutang tak tertagih dicatat, dan akan menurun ketika ada 

pengakuan kerugian piutang tak tertagih yang benar-benar terjadi. 

Menurut Kieso dan Weygandt 0998) dalam bukunya Intermediate 

Accounting , pendukung metode penyisihan percaya beban piutang 

dagang taktertagih harus dicatat pada periode yang sama dengan periode 

penjualan untuk memenuhi prinsip matching dan untuk mencapai carrying 

value yang tepat bagi piutang dagang. 

Berdasarkan metode ini, ada junal-jurnal yang dibutuhkan dalam 

menangani kerugian piutang dagang tak tertagih, baik yang berupa 

estimasi maupun yang sebenarnya terjadi. Jurnal-jurnalnya adalah sebagai 

berikut: 
... 

a. Jika penjualan kredit dlasumslkanterjadl pada bulan Agustus 19X8, dan 

telah dibuat jurnal: Accounts Receivable xxx
 

Sales xxx
 

b.	 Untuk mencatat estimasi beban piutang dagang tak tertagih 

(penyisihan) pada akhir periode 19X8 akan dibuat jurnal sebagai 

berikut: 

Bad Debt Expense	 xxx 

Allowance for Doubtful Accouns xxx 

c.	 Jika sejumlah piutang dagang (misalnya terhadap pelanggan A) telah 

ditetapkan dianggap tak tertagih .dan dihapuskan (rnlsalnya pada bulan 
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19X9), maka harus dibuat jurnal atas penghapusan tersebut, 

Allowance for Doubtful Accounts xxx
 

Accounts Receivable (customer A)
 xxx 

lah piutang yang dihapuskan lebih kecil daripada jumlah yang 

asi taktertagih, pos Allowonce for Doubtful Accounts tetap 

a dalam saldo kredit. Sebaliknya jika jumlah piutang yang 

uskan lebih besar daripada jumlah yang diestimasi, maka pos ., 
-..JRrdJlce for Doubtful Accounts akan berada dalam saldo debit 

entara (temporary debit balance), yang akan dieliminasi dengan 

esuaian pada akhir periode akuntansi. 

ila sejumlah piutang dagang tak tertagih (misalnya terhadap 
.... 

Iggan A) yang telah dihapuskan ternyata tertagih (misalnya pada 

n Oktober 19X9),maka kejadian ini harus dicatat dengan jurnal 

gai berikut: 

Accounts receivable (customer A) xxx 
Allowance for Doubtful Accounts xxx 

lalui jurnal tersebut, piutarq dagang yang telah dihapuskan terhadap 

nggan A akan diakui kembali 

piutang dagang tersebut benar-benar telah dilunasi, maka akan 

uat jurnal yang sama seperti jika piutang tersebut tidak pernah 

puskan, yaitu: 

Cash xxx 

Accounts Receivable xxx 
Jika setiap kejadian yang berhubungan dengan piutang 

rang dicatat denganlengkap dan tepat dalam catatan piutang dagang, 

edaan Metode Penghapusan {Nunung Numeyeti; 

" , I 
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maka perusahaan dapat mengetahui sejarah lengkap yang berkaitan 

dengan transaksi dagang dengan palanggan-pelanggannya. 
, 

Dalam jurnal-jurnal diatas terlihat bahwa junal tahun 19X9 tidak 

mempengaruhi tingkat estimasi beban piutang tak tertagih tahun 19X8. 

Horngren, Sundem , dan Elliott dalam bukunya Introduction to Financial 

Accounting mengatakan bahwa estimasi ini tidak diubah meskipun jumlah 

yang tak tertagih di masa yang akan datanq lebih besar atau lebih kecil 

dari yang diestimasi. Kesalahan dalam estimasi ini mempengaruhi periode 

masa depan , namun tidak menghasilkan penyesuaian untuk periode yang
," 

lalu. 

2.3.Laporan Keuangan 

2.3.1. Pengertian Laporan I<euangan 

Informasi yang merupakan hasil dari akuntansi adalah informasi 

finansial dari sebuah entitas. Informasi finansial yang dimaksud di sini 

adalah informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan . 

Menurut Kieso dan Weygandt (1998) dalam bukunya Intennediate 

Accounting didefin isikan laporan keuangan sebagai berikut: 

"Financial statement are the principal means through which financial 

information is communicated to those outside an enterprise. These 

statements provide the finn's history qualified in money term" 

Pengertian lain mengenai laporan keuangan diungkapkan oleh 

Sadjali (1990) dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan 

disebutkan:"Laporan keuangan adalah suatu laporan yang 

menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunal<an sebagai alat 
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_4~i a.ri'<asi antar data keuntungan atau aktivitas perusahaan dengan 

~:mak yang berkepentingan denqan data atau aktivitas tersebut" 

penyajiannya Ikatan Akuntansi Indonesia (1999) dalam 

Standar Akuntansi Keuangan disebutkan: 

an keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun 
untuk memenuhi kebutuhpn sejumlah besar pemakai. Banyak 

akai sangat tergantung pada laporan keuangan sebagai sumber 
a informasi keuangan, dan karena itu laporan keuangan tersebut 
rusnya disusun dan dlsalikan dengan pertimbangan kebutuhan 

a 
. -, 

aooran keuangan digunakan sebagai saran utama bagi manajemen 

omunikasi dengan berbagai pihak. Menurut IAI dalam bukunya 

3::a"riar Akuntansi Keuangan disebutkan manajemen perusahaan memikul 

jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan 
, 

fC'.roy m perusahaan, dan laporan keuangan yang diterbitkan itu 

-e:yaj~a n informasi yang digunakan manajemen untuk mengetahui 

. keuanqan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. 

poran keuangan merupakan bagian dari proses laporan keuangan. 
poran keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan 

ba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan 
m berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau 

poran arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan 
ng merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disampaing 

juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan 
engan laporan tersebut 

Dalam menerbitkan laporan Keuangan, manajemen menggunakan 

asi tentang posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

art Informasi posisi keuangan terutama disediakan dalam neraca. 

asi kinerja terutama disediakan dalam laporan laba rugi. Dalam 

edaan Metude Penghapusan (Nunung Numeyeii; 

' I 
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laporankeuangan, informasi perubahan posisi keuangan disajikan dalam 

laporan tersendiri. 

2.4.	 Perbedaan Metode Penghapusan Piutang Terhadap Laporan 

Keuangan 

Seperti di uraikan di atas, bahwa metode pencatatan piutang tak,. 
tertagih terdiri atas dua bagian ada me!ode penghapusan langsung (direct 

write method) dan metode penyisihan piutang (the allowance method). 

metode penghapusan langsung mengabaikan kemungkinan adanya 

kerugian piutang tak tertagih (bad debt loss) sampai suatu piutang dagang 

terbukti tak tertagih. Tidak ada penyisihan dimuka yang dibuat untuk 

piutang tak tertagih. Dalam metode ini, beban piutang tak tertagih (bad 

debt expense) merupakan jumlah piutang yang benar-benar tak tertagih 

dalam suatu periode akuntansi. 
., 

Sedangkan metode pe~yisihan piutang menggunakan 

penyisihanlcadangan (allowance) dalam mencatat kerugian yang timbul 

akibat adanya piutang dagang tak tertaqih. Manajemen tidak menunggu 

sampai suatu piutang benar-benar tak tertaqlh, melainkan membuat suatu 

jumalah estimasi beban piutang dagang tak tertagih yang mungkin timbul 

dalam suatu periode. Estimasi tersebut harus dibuat sebelum laporan 

keuangan dipersiapkan pada akhir periode akuntansi. 

Adapun beberapa pendekatan berbeda untuk mengestimasi beban 

piutang dagang tak tertagih, yaitu dengan dasar persentase terhadap (1) 

penjualan dalamsuatu periode atau.yang sering disebut pendekatan Rugi 

Laba sedangkan (2) nilai piutang dagafl,9 pada akhir periode atau sering 

disebut pendekatan Neraca. Kedua pendekatan ini, dalam suatu periode 
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secara teoritis menghasilkan pembebanan yang tepat terhadap 

......,:asli::: i (income) dan penilaian yang tepat terhadap piutang dagang. 

~-tase penjualan ditetapkan untuk mengestimasi jumlah 

. sanya berdasarkan pengalaman yang lalu dan kebijakan 

rusahaan . Dimana beban piutang tak tertagih diestimasi 

n (%) dari penjualan kredit bersih. Jurnal penyesuaian 

jumlah penuh . dari beban yang diestimasi, tanpa 

~ ce -~ka n saldo Allowance for Doubtful Accounts yang sudah 

rkiraan beban piut~rg tak tertagih berhubungan dengan 

I (nominal account), dan saldo allowance diabaikan, maka 

disebut sebagai pendekatan laporan laba rugi (income 

ach) 

3eca]<=i contoh, suatu perusahaan mengestimasi berdasarkan 

9 lalu bahwa 2% dari penjualan kreditnya tidak dapat 

- "':ualan kredit tahun 19X9 adalah sebesar $400,000, maka 

I untuk mencatat beban dengan piutang tak tertagih dan 

dibuat pada akhir tahun 19X8 dengan menggunakan 

ntase penjualan, yaitu sebagai berikut: 

Expense $ 8,000 

Allowance for Doubtful Account $ 8,000 

e=E:'92".:Jan dari pendekatan ini adalah cepat, sederhana, mudah 

emenuhi prinsip matching. 

berdasarkan pendekatan persentase piutang 

s: Receivables Approach), manajemen mengestimasi 

--~::Q: + 209 dagang yang belum dilunasi dan akan menjadi tak 

~,.. :::t"'C:G~identifika s i rekening tertentu. Prosedur ini 

~ 

-' 
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. ~: . , ~-:;. 

menyediakan estimasi yang cukup akurat mengehal" nllal piutang yang 
6i~~. , 

dapat direalisasi, tapi tidak memenuhi prinsip rqqt9{lihg. Dalam hal ini, 

tujuannya adalah untuk melapor~an piutang dai~~~neraca pada nilai 

bersih yang dapat direalisasi, olah karena itu seringkali disebut persentase 

piutang (percentage of receivable) atau pendekatan neraca (balance sheet 

approach) . 

Persentase penyisihan piutanq dagang tak tertagihpun dapat 

diterapkan dengan menggunakan satu tarif kornposit (one composite rate) 

yang mencerminkan suatu estimasi pi~ang dagang tak tertagih. Cara lain 

yang mencerminkan status sebenarnya dari piutang dagang adalah 

dengan membuat sebuah daftar umur (aging schedule) dan menerapkan 

persentase yang berbeda berdasarkan pada pengalaman yang lalu 

terhadap beberapa kategori umur. Agi(Jg schedule lebih sering digunakan 

dalam praktek. Aging schedule ini mengindikasikan rekening-rekening 

piutang dagang mana yang membutuhkan perhatian khusus dengan 

menyediakan umur dari piutang dagang tersebut. 

a) Alternatif Daftar Umur Piutang (Aging Schedule) 

Hawkins (1998) dalam bukunya Corporate Financial Reporling and 

Analysis berpendapat alternatif in; dapat menghasilkan estimasi yang lebih 

akurat mengenai tak tertagihnya piutang. Piutang dagang dianalisis 

dengan cara dikelompokkan berdasarkan umurnya, yang dihitung dari 

tanggal transaksi penjualan kredit terjadi. Sedangkan Kieso dan Weygandt 

dalam bukunya Intermediate Accounting mengatakan bahwa piutang 

dagang yang semakin "tua" umurnya, artinya sudan jauh rentang waktunya 

;... 
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terhadap tanggal terjadlnya penjualan, memiliki kemungkinan yang 

semakin kedl untuk tertagih. 

Aging schedule merupakan suatu alat kendali yang dapat digunakan 

oleh m~najemen untuk mengetahui komposisi piutang dagangnya 

sehingga dapat membantu dalam mengevaluasi keefektifan kebijakan 
~ . 

kredit dan pengumpulan kas secara keseluruhan. Selain itu, aging 
~, 

schedule ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan 

jumlah piutang dagang tak tertagih. 

Persentase yang berbeda-beda diterapkan terhadap masing-masing 

kelompok umur piutang. Persentase-persentase itu meggambarkan 

besarnya kerugian yang diestimasi, dan biasanya ditetapkan berdasarkan 

pengalaman masa lalu dan kebijakan bagian penjualan kredit. Semakin 

jauh suatu kelompok piutang dagang melewati tanggal jatuh temponya, 

semakin besar persentase ditetapkan untuk kelompok tersebut. 

Horngren, Sundem, dan Elliott (1999) dalam bukunya Introduction to 

Financial Accounting memberikan satu contoh aging schedule untuk 

memperjeJas alternatif ini 
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Tabel2.2 

Contoh Daftar Umur Piutanq (Aqinq Schedule) 
Name Total 1-30 days 31-60 61-90 Over 90 

Days days days 

Oxwall Tools $20,000 $20,0"00
 
Chicago Castings 10,000 10,OQO
 
Estee 20,000 15,000 $5,000
 
Serasota 22,000 12,000 $10,000
 
Ceilcote 4,000 3,000 $1,000
 
Other accounts
 
(each detailed) 39,000 27,000 8,000 2,000 2,000
 

Total $115 .000 $70,000 $25,000 $15,000 $3,000
 
Historical bad debt
 
percentage 0.1% 1% 5% 90%
 
Bad debt allowance
 
to be provided $3,772 = $72+ $ 250+ $750+ $2,700
 

Sumber: Hoengren T. Charles, G.L. Sundem, dan JA Elliott (1999) . Edisi 7. 
Introduction to Financial Acounting. New jersey: Pretince-Hall, h. 186. 

Alternatif aging schedule ini akan menghasilkan saldo target 

allowance? yang berbeda dengan altematif one composite rate. Menurut 

alternatif aging schedule, saldo eltowence yang dibutuhkan adalah sebesar 

$3,772, sedangkan menurut alternatit composite rate adalah sebesar 

$3,830. Jika diasumsikan saldo allowance yang da menunjukkan saldo 

kredit sebesar $700, maka jumlah allowance yang dicatat dalam jurnal 

penyesuaian akhir periode adalah sebesar $3,072 (didapat dari $3,772 
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dikurangi saldo alfowance yang ada, yaitu sebesar $700). Jurnal yang 

dibuat untuk mencatat alfowance ini adalah: 

Bad Debt Expense $3,072 

Alfowance for Doubtful Accounts $3,072 

Kedua alternatif (one composite rate dan aging schedule) dalam 

pendekatan persentase piutang sama-sama mempunyai tujuan utama 

yang berkaitan dengan laoran keuangan, yaitu untuk melaporkan nilai 

piutang dagang dalam neraca .sebesar nilai bersih yang dapat 

direalisasikan (net realizable value). .Narnun kedua alternatif tersebut juga 

sama-sama tidak memenuhi prinsip matching. 

2.4.1. Penyajian Pos Penyisihan Piutang Dagang (Alfowance for Doubtful 

Accounts) dan Beban Piutang, Tak Tertagih (Bad Debt Expense) 

Dalam Laporan Keuangan 

Menurut Hawkins (1998) dalam bukunya Corporate Financial 

Reporting and Analisys mengatakan beban piutang tak tertagih (bad debt 

expense) yang dicatat berdasarkan suatu estimasi akan disajikan sebagai 

biaya penjualan (selling expense) atau sebagai biaya administrasi 

(administrastive expense) atau sebaqai biaya operasi (operating expense), 

tergantung pada bagian mana yang diberi tanggung jawab dalam 

menyetujui penjualan kredit. 

Dalam periode penyisihan, pos penyisihan piutang dagang (the 

alfowance for doubtful accounts) disajikan sebagai contra asset, yaitu 

pengurangan dari nilai piutang dagang pada bagian aktiva lancar di 

Petbedeer: Metode Penghapusan (NununJ Nurhayati) 
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neraca . Jumlah bersih ini menuniukkan kas yang diharapkan dapat 

diterima dari penagihan piutang dagang perusahaan. 

Dalam metode penghapusan langsung tidak ditemukan penyajian 

pos penyisihan piutang dagang (allowance for doubtful accounts) pada 

neraca. Hal ini merupakan perbedaan utama antara kedua rnetode 

tersebut yang dapat dilihat secara langsung. 

Penyajian pos piutang dagang dalam neraca adalah sebagai berikut: 

Balance Sheet (pribadi) 

Account receivable.. . . xxx 

Less: Allowancefor doubtful accounts ".. (xxx) 

Accounts receivable, net.............. ...... . xxx 

Penyajian beban piutang tak tertagih dalam loporan laba rugi adalah 

sebagai berikut (angka diasumsikan). 

Income Statement (pribadl) : 

Expenses 

Bad debt expenses. .. ...... xxx 

III. KESIMPULAN 

Informasi nilai piutang daqanq . merupakan salah satu informasi 

keuangan yang disaj ikan dalam laporan keuangan, maka kewajarannya 

harus diperhatikan agar dapat mendukung pembuatan keputusan ekonomi 

yang tepat. Untuk menyajikan nilai p1l..rtang dengan kualitas andal yang 

memadai, perlu diterapkan batasan konservatisme, yaitu suatu sikap 

berhati-hati terutama dalam kondisi yang tidak pasti. Sikap berhati-hati ini 

antara lain dapat dilihat dari kebijakan manajemen dalam hal pemilihan 
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dan penerapan metode pencatatan untuk menghapus piutang dagang tak 

tertagih. 

Pemilihan dan penerapan metode pencatatan piutang dagang tak 

tertagih akan mempengaruhi penyajian nilai piutang dagang dalam neraca, 

dimana penerapan masing-masing metode akan menghasilkan nilai yang 

berbeda. Perbedaan nilai ini disebabkan oleh perbedaan waktu pencatatan 

pengakuan kerugian akibat adanya pjutang dagang tak tertagih.. 
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