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Penelitian ini berjudul “ EVALUASI MONITORING PIUTANG DAGANG STUDI PADA PT 

INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN PT SARI HUSADA Tbk”. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui hasil pemonitoran piutang dagang pada PT Indofood Sukses Makmur 

Tbk. dan PT Sari Husada Tbk. semakin baik atau tidak dan mana yang lebih baik bila diukur 

dengan umur piutang dan periode pengumpulan rata-rata piutang. 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah Apakah hasil pemonitoran piutang pada PT. 

Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT. Sari Husada Tbk. semakin baik atau tidak dan Dari segi 

pemonitoran piutang dagang pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT. Sari Husada Tbk. 

mana yang terbaik. Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa hasil pemonitoran piutang dagang 

pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. dan PT Sari Husada Tbk. semakin baik dan bahwa 

pemonitoran piutang dagang pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. dinyatakan tidak lebih baik 

dari pada PT Sari Husada Tbk. Penelitian ini berguna untuk pihak manajemen, untuk kreditur 

perusahaan itu sendiri dan peneliti selanjutnya bisa dijadikan bahan referensi untuk peneliti yang 

sama. 

Jenis penelitian bersifat studi kasus, dan data yang diambil adalah data skunder yaitu data yang 

telah tersedia di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Adapun data yang diperoleh adalah data laporan 

keuangan mulai dari tahun 2002 sampai dengan 2005 yang berasal dari neraca, laporan laba rugi 

serta umur piutang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi. Teknik analisa 

data pada penelitian ini menggunakan perputaran piutang, pengumpulan piutang dan daftar umur 

piutang (aging skedul). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis pemonitoran piutang dagang studi pada PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Sari Husada Tbk dinyatakan tidak baik jika ditinjau dari 

ARTO, ACP dan Daftar umur piutang. Berdasarkan hasil kesimpulan, maka penulis dapat 

memberikan implikasi bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Sari Husada Tbk harus 

memberikan langkah – langkah strategis dalam hal kebijakan kredit. 

 


