
 
 

 

 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Di era globalisasi ini, semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan 

yang berdiri di Indonesia maka persaingan perusahaan khususnya antar perusahaan 

yang sejenis akan semakin ketat. Untuk menjaga keberlangsungan perusahaan 

untuk tetap bertahan dalam menghadapi persaingan yang ketat tersebut, maka 

diperlukan suatu penanganan oleh manajemen dalam pengelolaan sumber daya 

dengan baik. Karena di zaman yang semakin modern ini berbagai lembaga 

keuangan telah hadir untuk memudahkan kelangsungan hidup konsumen. Salah 

satu lembaga yang perlu diketahui adalah penyediaan layanan pembiayaan bagi 

konsumen yang ingin membeli barang non tunai. Pembiayaan adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan. (Kasmir, 2015: 274) 

Tujuan perusahaan adalah mampu  meningkatkan laba dari setiap tahunnya. 

Apabila suatu perusahaan mampu meningkatkan labanya maka perusahaan tersebut 

dapat dikatakan sebagai perusahaan yang sehat, dan itu impian semua perusahaan 

untuk mencapai visi-misi yang telah ditetapkan. Terjadinya kenaikan laba pada 

perusahaan tersebut disebabkan oleh efisiensi perusahaan dengan mengendalikan 



 
 

 

 
 

 

operasionalnya. Untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam kegiatan 

operasi dapat dibandingkan dengan beban operasional dan pendapatan 

operasionalnya.  

Laporan keuangan selain sebagai sumber informasi yang digunakan oleh 

suatu perusahaan untuk mengambil suatu keputusan, juga sebagai 

pertanggungjawaban dan menggambarkan suatu indikator kesuksesan perusahaan 

dalam mencapai tujuannya. Salah satu jenis laporan keuangan adalah Laporan laba 

rugi yang bersumber dari dua hal yaitu laba dan biaya, karena itu dalam penyusunan 

laporan ini seorang akuntan harus menyadari dengan baik yang mana termasuk 

dalam kategori laba dan begitu pula sebaliknya yang mana masuk dalam kategori 

biaya. Laba memegang peranan penting dalam perusahaan dan selalu menarik 

perhatian para pemilik dan para investor, oleh karena itu data tentang laba biasanya 

dipandang sebagai informasi keuangan yang penting. Committee on Terminology 

(dalam Fahmi,2012: 98) mendefinisikan laba sebagai jumlah yang berasal dari 

pengurangan harga pokok produksi, biaya lain, dan kerugian dari penghasilan atau 

penghasilan operasi. Laba kotor merupakan hasil penjualan bersih dikurangi harga 

pokok penjualan, sedangkan laba bersih merupakan Laba kotor dikurangi dikurangi 

dengan sejumlah biaya-biaya lain. 

 Perkembangan ekonomi dalam dunia usaha mendorong peningkatan dan 

pertumbuhan bisnis. Dengan adanya hal tersebut maka, akan semakin besar peluang 

yang di peroleh untuk mendapatkan keuntungan. Dalam mencapai keuntungan 

salah satunya yaitu, dengan menentukan kebijakan penjualan yang menguntungkan 

bagi perusahaan. Fasilitas kredit diberikan melibatkan dua pihak yaitu memberi 



 
 

 

 
 

 

kredit (kreditur) dan pihak yang menerima kredit (debitur), dimana akan timbul 

piutang bagi pihak kreditur dan hutang bagi pihak debitur. 

Piutang merupakan hak perorangan atau badan atas perusahaan yang 

disebabkan adanya proses pinjam-meminjam atau pembelian dimasa lampau. 

Piutang adalah semua transaksi pembelian secara “kredit”, baik yang tidak 

maupun membutuhkan suatu bentuk catatan atau surat formal yang 

menyatakan kewajiban perorangan atau badan (dalam hal ini dapat disebut 

sebagai pembeli) kepada perusahaan (dalam hal ini dapat disebut sebagai 

penjual) (Akifa, 2013:85). 

Piutang sebagai aset yang berperan penting bagi perusahaan, karena semua 

modal sudah diinvestasikan dalam piutang tersebut. Pada umumnya sebagian 

penjualan dilakukan secara kredit karena setiap orang tidak mempunyai dana tunai, 

dengan diterapkannya penjualan secara kredit maka akan mempermudah tujuan 

perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan dan juga untuk mempermudah 

perusahaan agar mendapatkan pelanggan yang lebih banyak serta dapat 

memperluas pangsa pasarnya dalam melakukan perluasan usaha.  

Penjualan kredit bisa memberikan keuntungan yang lebih besar, hal ini 

disebabkan penjualan kredit memperoleh laba yang tinggi dibanding laba atas 

penjualan tunai. Melihat kondisi perekonomian masyarakat bahwa mereka senang 

apabila membeli barang secara kredit, karena sebagian besar dari mereka 

membutuhkannya tetapi keuangan tidak memadai untuk mendapatkannya secara 

tunai. Namun dibalik kemudahannya penjualan kredit, itu semua terkadang terdapat 

kendala yang dapat merugikan perusahaan yaitu keterlambatan pembayaran piutang 

dan adanya ketidaksanggupan dari debitur untuk melanjutkan pembayaran piutang 

yang telah disepakati kedua belah pihak. 



 
 

 

 
 

 

“Salah satu masalah yang dihadapi adalah persaingan didalam memasarkan 

produk, untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut maka perusahaan harus 

berani menanggung resiko demi bisa bersaing dengan perusahaan lain, salah 

satunya perusahaan harus menunggu saatnya piutang dilunasi oleh pelanggan. 

karena adanya tenggang waktu yang diberikan pada saat penyerahan barang sampai 

dengan dilunasinya piutang (lunas). Apabila pelunasan piutang tidak lancar atau 

disebut dengan kredit macet, maka akan menggangu posisi keuangan karena modal 

kerja akan tertahan dalam bentuk piutang tak tertagih tersebut.” 

Penjualan atas dasar selain penjualan tunai memang memilki resiko 

menimbulkan kegagalan dalam menagih piutang. Akibat dari adanya piutang tak 

tertagih ini sangat berpengaruh pada laba operasional. Dimana semakin besar biaya 

yang dikeluarkan untuk kerugian piutang maka semakin sedikit laba operasional 

yang didapatkan.  

 

 



 
 

 

 
 

 

Sumber : Laporan laba-rugi PT. Home Credit Region Bogor-Sukabumi periode 

2015-2017 

Grafik 1.1 

Perkembangan Laba 

PT. Home Credit Region Bogor-Sukabumi 

Periode 2015-2017 

Dari grafik 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 

2017 dimana laba perusahaan mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke 

tahun, laba perusahaan pada tahun 2016 mengalami penurunan hal ini disebabkan 

oleh adanya tingkat nilai kredit macet yang meningkat. Pada tahun 2017 laba naik 

kembali dikarenakan peluasan wilayah region bogor dan sukabumi menjadi satu 

region. 

Dengan fenomena yang terjadi, dalam hal ini mendorong timbulnya 

permasalahan yang semakin kompleks serta kemampuan perusahaan dalam 

meningkatkan laba perlu pengendalian atas perputaran piutang dari produk 

penjualan dan bisa memilih debitur yang bertanggungjawab. 
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Tabel 1.1 

Penelitian terdahulu 

No Judul Peneliti 

terdahulu 

Hasil Perbedaan 

1 Pengaruh 

penjualan 

tunai dan 

penjualan 

kredit 

terhadap 

laba 

Muhani dan 

Sumiati 

(2014) 

Penjualan tunai dan 

penjualan kredit secara 

serentak atau bersama-

sama berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap laba usaha 

dengan demikian 

hipotesis diterima. 

1.Tempat 

penelitian 

2.Variabel (X) 

Penjualan tunai 

sedangkan 

penelitian 

seakarang 

piutang tak 

tertagih 

2 Pengaruh 

perputaran 

piutang 

terhadap 

profitabilitas 

Yuliani, 

rina (2012) 

hipotesis melalui Uji-t 

yang menunjukkan 

signifikansi tingkat 

perputaran piutang 

sebesar 0,018 berada 

dibawah 0,05 yang 

berarti tingkat 

perputaran piutang 

berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas 

(ROA)” 

1.Tempat 

penelitian 

2.Variabel (X) 

perputaran 

piutang 

sedangkan 

penelitian 

sekarang piutang 

tak tertagih 

3. Variabel 

terdahulu hanya 

dua variabel 

sedangkan 

penelitian 

sekarang  Tiga 

variabel 

3 Pengaruh 

beban 

piutang tak 

tertagih 

terhadap 

Nelly, 

Krisnawati 

(2006) 

Pengaruh beban 

piutang tak tertagih 

terhadap laba 

operasional adalah 

sebesar 2,56%, 

pengaruh beban 

1.Tempat 

penelitian 

2.Variabel 

terdahulu hanya 

dua variabel 



 
 

 

 
 

 

laba 

operasional 

piutang tak tertagih 

sangat kecil karena 

piutang yang tak 

tertagih sangat kecil, 

disebabkan piutang 

yang masih dalam 

keadaan ragu-ragu 

tidak dianggap sebagai 

beban melainkan 

cadangan. 

sedangkan 

penelitian 

sekarang  Tiga 

variabel  

4 Pengaruh 

penjualan 

dan 

perputaran 

piutang 

terhadap 

laba bersih  

Widyawati, 

Nurul 

(2014) 

Variabel penjualan 

secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap laba bersih 

karena nilai sign 0,000 

< 0,005, Variabel 

perputaran piutang 

secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap laba bersih 

karena nilai sign 0,039 

< 0,05 

1.Tempat 

penelitian 

2.Variabel (X2) 

Perputaran 

piutang 

sedangkan 

penelitian 

sekarang piutang 

tak tertagih 

5 Pengaruh 

penjualan 

terhadap 

laba operasi 

Dwiyana 

dan 

Rahmana 

(2011) 

Hubungan tingkat 

penjualan terhadap 

peningkatan laba 

operasi adalah positif 

kuat dengan nilai 

koefisien korelasi R= 

0,899 atau 89,9% 

1.Tempat 

penelitian 

2.Variabel 

terdahulu hanya 

dua variabel 

sedangkan 

penelitian 

sekarang  Tiga 

variabel 

 

Penelitian ini dilakukan untuk memastikan apakah penjualan kredit dan 

piutang tak tertagih dapat meningkatkan laba pada perusahaan. Berdasarkan latar 

belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 



 
 

 

 
 

 

“Pengaruh penjualan kredit dan piutang tak tertagih terhadap laba 

perusahaan” 

1.2 Identifikasi masalah 

Salah satu cara untuk meningkatkan laba perusahaan adalah melakukan 

penjualan kredit. Masalah utama yang terjadi dalam kegiatan penjualan kredit 

adalah mengatasi banyaknya piutang tak tertagih. Dimana masalah tersebut bersifat 

kompleks karena berhubungan dengan manusia yang masing-masing mempunyai 

tujuan untuk menjamin kebutuhan hidupnya. Sehingga penjualan kredit 

mengandung resiko yang besar, misalnya pelanggan menunggak pembayaran atau 

tidak bersedia membayar sisa angsuran, untuk memperkecil resiko-resiko tersebut 

maka dalam melakukan penjualan kredit, perusahaan harus lebih teliti sebelum 

memberikan persetujuan untuk penjualan kredit tersebut. 

 Atas dasar uraian yang telah dikemukakan diatas oleh penulis, maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Prosedur pencatatan piutang belum dilakukan dengan baik 

2. Penjualan kredit lebih beresiko daripada penjualan tunai 

3. Belum ada tindakan yang tegas terhadap debitur yang melakukan 

pembayaran piutang tidak sesuai jatuh tempo 

4. Lemahnya pengendalian terhadap debitur yang ingin melakukan pembelian 

kredit, Sehingga menimbulkan piutang tersebut tak tertagih. 

1.3 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian sebelumnya, masalah dalam penelitian ini dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 



 
 

 

 
 

 

1. Adakah pengaruh penjualan kredit terhadap laba perusahaan? 

2. Bagaimana pengaruh piutang tak tertagih terhadap laba perusahaan? 

3. Bagaimana pengaruh penjualan kredit dan piutang tak tertagih secara 

simultan terhadap laba perusahaan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penjualan kredit terhadap laba perusahaan 

2. Untuk mengetahui pengaruh piutang tak tertagih terhadap laba perusahaan 

3. Untuk mengetahui pengaruh penjualan kredit dan piutang tak tertagih secara 

simultan terhadap laba perusahaan. 

1.5 Kegunaan penelitian 

1. Secara teoritis 

a. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

dalam praktek tentang pengaruh penjualan kredit dan piutang tak 

tertagih terhadap laba bersih disamping pengetahuan teoritis yang 

didapat selama masa perkuliahan, Serta untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam memenuhi ujian Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

 



 
 

 

 
 

 

b. Bagi pembaca 

Untuk menambah pengetahuan mengenai pemahaman tentang 

penjualan kredit dan piutang tak tertagih. Pembaca dapat menggunakan 

hasil penelitian untuk bahan perbandingan. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi 

perbaikan dan pengembangan dalam penjualan kredit pada perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


