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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2012) pada PT. Gajah 

Tunggal Tbk bertujuan untuk mengetahui pengaruh perputaran piutang 

terhadap likuiditas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perputaran piutang 

memiliki hubungan yang sangat lemah dengan likuiditas perusahaan yaitu 

sebesar 0.096 atau 9,6%. Persamaan regresi Y = 2.30 – 0.022X dan hasil 

pengujian hipotesis diketahui nilai t hitung > t tabel dengan keputusan 

hipotesis diterima yaitu perputaran piutang berpengaruh negatif terhadap 

likuiditas yang menunjukkan setiap peningkatan perputaran piutang sebesar 1 

satuan maka likuiditas menurun sebesar 0.022. 

Anjani (2012) pada PT. Ganda ady Indotama dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh perputaran piutang terhadap likuiditas perusahaan 

menggunakan current ratio maupun quick ratio. Analisis data yang 

digunakan yaitu regresi linier sederhana, koefisien korelasi dan uji t-test. 

Hasil penelitian perputaran piutang terhadap likuiditas menggunakan current 

ratio dan quick ratio masing-masing t hitung < t tabel yaitu (0.04632 < 3.182) 

dan (0.412 < 3.182) dengan signifikansi (0.675 > 0.05) dan (0.708 > 0.05) 

artinya    diterima dan    ditolak yakni tidak ada pengaruh antara 

perputaran piutang dan likuiditas. 
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B. Tinjauan Teori 

1. Piutang 

Piutang timbul disebabkan karena adanya transaksi penjualan 

barang atau jasa secara kredit, dimana perusahaan mempunyai klaim 

kepada pelanggan sebagai perorangan atau perusahaan lain (pihak 

berelasi). Secara umum adanya piutang akan mengakibatkan penerimaan 

kas dimasa yang akan datang sesuai dengan tanggal pembayaran dan jatuh 

tempo yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama antara kreditur dan 

debitur. 

Definisi piutang yang dikemukakan menurut beberapa para ahli 

adalah sebagai berikut: 

Syamsuddin (2002:255) piutang terjadi atau timbul karena adanya 

transaksi penjualan secara kredit oleh perusahaan kepada para 

langganannya. Penjualan kredit pada akhirnya akan menimbulkan hak 

penagihan kepada pelanggannya. 

Gitusudarmo (2002:81) piutang adalah merupakan aktiva atau kekayaan 

perusahaan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan 

penjualan kredit. 

a. Klasifikasi Piutang 

Warren (2005:392) piutang (receivable) meliputi semua klaim 

dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, 

perusahaan, atau organisasi lainnya. Piutang biasanya memiliki bagian 

yang signifikan dari total aktiva lancar perusahaan. 



9 
 

Terdapat klasifikasi piutang sebagai berikut: 

1) Piutang usaha merupakan transaksi paling umum yang 

menciptakan piutang, penjualan barang dagang atau jasa secara 

kredit. Piutang dicatat dengan mendebit piutang usaha. Piutang 

usaha semacam ini normalnya diperkirakan akan tertagih dalam 

periode waktu yang relative pendek, seperti 30 atau 60 hari. 

2) Wesel tagih (notes receivable) adalah jumlah yang terutang bagi 

pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang 

formal. Sepanjang wesel tagih diperkirakan akan tertagih dalam 

setahun, wesel biasanya digunakan untuk periode kredit lebih dari 

enam puluh hari dan digunakan untuk menyelesaikan piutang 

usaha pelanggan. 

3) Piutang lain-lainnya biasanya disajikan secara terpisah dalam 

neraca, jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam satu tahun 

maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Jika 

penagihannya lebih dari satu tahun, maka piutang ini 

diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar. Contoh piutang 

lainnya meliputi piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari 

pejabat atau karyawan perusahaan. 

b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Investasi Dalam Piutang 

Gitosudarmo (2002:82), beberapa faktor yang mempengaruhi 

besarnya investasi dalam piutang adalah sebagai berikut: 
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1) Volume penjualan kredit 

Semakin besar jumlah penjualan kredit dari keseluruhan penjualan 

akan memperbesar jumlah piutang dan sebaliknya semakin kecil 

jumlah penjualan kredit dari keseluruhan piutang akan 

memperkecil jumlah piutang. 

2) Syarat pembayaran bagi penjualan kredit  

Semakin panjang batas waktu pembayaran kredit berarti semakin 

besar jumlah piutangnnya dan semakin pendek batas waktu 

pembayaran kredit berarti semakin kecil besarnya jumlah piutang. 

3) Ketentuan tentang batas volume penjualan kredit 

Apabila batas maksimal volume penjualan kredit ditetapkan dalam 

jumlah yang relatif besar maka besarnya piutang juga semakin 

besar. 

4) Kebijakan membayar para pelanggan kredit 

Apabila kebiasaan membayar para pelanggan dari penjualan kredit 

mundur dari waktu yang dipersyaratkan maka besarnya jumlah 

piutang semakin besar. 

5) Kegiatan penagihan piutang dari pihak perusahaan 

Apabila kegiatan penagihan piutang dari pihak perusahaan bersifat 

aktif dan pelanggan melunasinya maka besarnya jumlah piutang 

relatif kecil, tetapi apabila kegiatan penagihan piutang bersifat 

pasif, maka besarnya jumlah piutang relatif besar. 
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c. Analisis Rasio Perputaran Piutang sebagai Indikator Penilaian Piutang 

Subramanyam (2010:251) menjelaskan bahwa rasio ini dihitung 

dengan hanya memasukkan penjualan kredit karena penjualan kas 

tidak menimbulkan piutang akan tetapi karena laporan keuangan 

jarang mengungkapkan penjualan kas dan kredit secara terpisah, rasio 

ini sering kali harus dihitung dengan menggunakan angka penjualan 

bersih (dengan mengasumsikan penjualan kas tidak signifikan). Rasio 

penghitungan Perputaran piutang sebagai berikut: 

Rasio Perputaran Piutang (account receivable turnover) 

Merupakan rasio perbandingan antara jumlah penjualan kredit 

secara periode tertentu dengan piutang rata-rata (piutang awal 

ditambah piutang akhir kemudian dibagi dua). 

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Tingkat Perputaran Piutang = Penjualan kredit bersih 

           Rata-rata piutang usaha 

Rata-Rata Piutang = (Piutang Awal + Piutang Akhir) 

         2 

 

1) Perputaran Piutang (receivable turnover) 

 Riyanto (2010:90) menjelaskan perputaran piutang 

merupakan periode terikatnya modal dalam piutang yang 

tergantung kepada syarat pembayarannya. Makin lunak atau makin 

lama syarat pembayarnnya berarti makin lama modal terikat pada 
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piutang yang berarti bahwa perputarannya selama periode tertentu 

adalah makin rendah. Tinggi rendahnya piutang yang dimiliki 

perusahaan berkaitan dengan volume penjualan kredit yang 

diberikan karena piutang disebabkan dari adanya penjulan secara 

kredit sehingga penjualan kredit bersih dibagi dengan piutang rata-

rata merupakan perputaran piutang. 

 Gitusudarmo (2002:81), Piutang merupakan elemen modal 

kerja yang juga selalu dalam keadaan berputar secara terus 

menerus dalam rantai perputaran modal kerja. Piutang adalah 

aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari 

dilaksanakannya praktik penjualan kredit. Penjualan kredit 

dilakukan oleh perusahaan dalam rangka merangsang minat para 

pelanggan sehingga diharapkan dengan melakukan penjulalan 

kredit dapat memperkuat pasar dan memperbesar pendapatan atau 

meningkatkan keuntungan perusahaan. 

(a) Faktor-Faktor Penyebab Perputaran Piutang 

Perubahan rasio penjualan kredit terhadap rata-rata 

piutang disebabkan oleh banyak hal. Munawir (2007:75) 

mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab perputaran 

piutang sebagai berikut: 

(1) Turunnya penjualan dan naiknya piutang 

(2) Turunnya piutang diikuti turunnya penjualan dengan jumlah 

yang lebih besar 
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(3) Naiknya penjualan diikuti naiknya piutang dengan jumlah 

yang lebih besar 

(4) Turunnya piutang dengan piutang yang tetap 

(5) Naiknya piutang sedangkan penjualan tidak berubah 

 

2. Likuiditas 

Subramanyam (2010:241) menyatakan bahwa likuiditas mengacu 

pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Secara konvensional jangka pendek dianggap periode hingga 

satu tahun meskipun jangka waktu ini dikaitkan dengan siklus opersai 

normal suatu perusahaan (periode waktu yang mencakup siklus 

pembelian-produksi, penjualan-penagihan). 

Pentingnya likuiditas dapat dilihat dengan membandingkan dampak 

yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Likuiditas dinyatakan dalam perbedaan tingkatan. 

Kurangnya likuiditas menghalangi perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan dari diskon atau kesempatan mendapatkan keuntungan. 

Ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancarnya merupakan 

masalah likuiditas yang lebih ekstrem. 

a. Faktor-faktor penyebab perubahan likuiditas 

Dewi Astuti (2004:161) perubahan likuiditas dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. 
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1) Tingkat likuiditas akan naik jika: 

a) Aktiva lancar naik dan hutang lancar tetap/turun. 

b) Aktiva lancar naik dan hutang lancar naik dengan persentase 

yang  lebih kecil. 

c) Aktiva lancar turun dan hutang lancar turun dengan persentase 

yang  lebih besar. 

d) Aktiva lancar tetap dan hutang lancar turun. 

2) Tingkat likuiditas akan turun jika: 

a) Aktiva lancar naik dan hutang lancar naik dengan persentase 

yang lebih besar. 

b) Aktiva lancar turun dan hutang lancar tetap atau naik  

c) Aktiva lancar turun dan hutang lancar turun dengan persentase 

lebih besar. 

d) Aktiva lancar tetap dan hutang lancar naik. 

3) Tingkat Likuiditas akan tetap jika: 

a) Aktiva lancar dan hutang lancar tetap 

b) Aktiva lancar dan hutang lancar naik atau turun dengan 

persentase yang sama. 

Masalah dapat mengarah pada penjualan investasi dan aset lainnya 

yang dipaksakan, dan kemungkinan yang paling parah mengarah pada 

insolvabilitas dan kebangkrutan. Perusahaan dikatakan likuid apabila 

mempunyai kekuatan membayar (current asset) sedemikian besarnya 

sehingga kewajiban jangka pendeknya (current liabilities) terpenuhi. 
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a. Rasio Lancar (current ratio) 

Syamsuddin (2002:43) Current ratio biasanya digunakan 

sebagai alat untuk mengukur keadaan likuiditas suatu perusahaan dan 

juga merupakan petunjuk untuk dapat mengetahui sejauh mana efek 

yang dapat diakibatkan ketika perusahaan memberikan kredit jangka 

pendek kepada pelanggan. Standar umum current ratio 2,00 atau 

200% yang bisa dicapai perusahaan, kadang sudah memuaskan akan 

tetapi standar tersebut tidak dapat ditentukan untuk seluruh 

perusahaan karena hal tersebut hanya merupakan kebiasaan dan akan 

digunakan sebagai titik tolak tingkat likuiditas perusahaan. 

Rasio Lancar =  Aset Lancar      x 1 

    Utang Lancar 

 

Subramanyam (2010:243) menjelaskan alasan digunakannya 

rasio lancar sebagai ukuran likuiditas perusahaan: 

a. Kemampuan memenuhi kewajiban lancar 

Makin tinggi jumlah aset lancar terhadap kewajiban lancar, 

makin besar keyakinan bahwa kewajiban lancar  akan dibayar. 

b. Penyangga Kerugian 

Makin besar penyangga, makin kecil resikonya. Rasio lancar 

menunjukkan tingkat keamanan yang tersedia untuk menutup 

penurunan nilai asset lancar non-kas pada saat aset tersebut dilepas 

atau dilikuidasi. 
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c. Cadangan dana lancar 

Rasio lancar merupakan ukuran tingkat keamanan terhadap 

ketidakpastian dan kejutan atas arus kas perusahaan. 

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas 

Syamsuddin (2002:41) mengemukakan bahwa likuiditas tidak 

hanya berkenaan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, 

tetapi juga berkaitan dengan kemampuannya untuk mengubah aktiva 

lancar tertentu menjadi uang kas dari tingkat perputarannya (current 

accounts). Syamsuddin (2010:46) adanya komposisi yang berbeda dari 

maisng-masing komponen current asset dan current liabilities akan 

mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat likuiditas yang 

“sesungguhnya” (“the true liquidity of the firm”). 

a. Tingkat Perputaran Persediaan (Inventory turnover) 

Likuiditas atau aktivitas dari inventory didalam suatu 

perusahaan diukur dengan tingkat perputaran dari inventory tersebut. 

Perusahaan untuk masing-masing jenis usaha biasanya ada suatu 

skala inventory turnover yang dianggap baik sehingga kalau 

inventory turnover berada dibawah titik ini akan menandakan 

keadaan yang illikuid atau “inactive inventory” sedangkan diatas titik 

ini akan menunjukkan jumlah inventory yang terlalu kecil, sehingga 

bisa menyebabkan kekurangan persediaan. 
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b. Tingkat Perputaran Piutang (Account receivable turnover) 

Seperti halnya dengan inventory turnover, account receivable 

turnover dimaksudkan untuk mengukur likuiditas atau aktivitas dari 

piutang perusahaan. Semakin tinggi account receivable turnover 

suatu perusahaan semakin baik pengelolaan piutangnya. Account 

receivble turnover dapat ditingkatkan dengan jalan memperketat 

kebijaksanaan penjualan kredit, misalnya dengan jalan 

memperpendek waktu pembayaran. Tetapi dengan semakin ketatnya 

kebijaksanaan penjualan kredit kemungkinan besar volume penjualan 

akan menurun. 

c. Tingkat Perputaran Utang Dagang (Account payable turnover) 

Pengukuran account payable turnover sama saja dengan 

pengukuran account receivable turnover. Pengukuran account 

payable turnover ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa kali 

utang dagang perusahaan berputar dalam setahun. Acoount receivable 

turnover yang rendah atau lebih dari jangka waktu yang ditetapkan 

oleh para supplier maka hal ini akan mengurangi kepercayaan 

terhadap perusahaan. 

 

4. Hubungan Piutang dan Likuiditas 

Riyanto (2010:91) mengemukakan bahwa tinggi rendahnya 

receivable turnover mempunyai efek langsung terhadap besar kecilnya 

dana yang diinvestasikan dalam piutang. Semakin tinggi turnover, berarti 
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makin cepat perputarannya yang berarti makin pendek waktu terikatnya 

dana dalam piutang. Perusahaan untuk mempertahankan net credit sales 

tertentu dengan naiknya turnover dibutuhkan jumlah dana lebih kecil 

untuk diinvestasikan dalam piutang sehingga perusahaan masih bisa 

menjaga likuiditasnya. Munawir (2002:290) menyatakan piutang yang 

terlalu besar dapat merugikan perusahaan karena modal kerja yang 

tertanam pada piutang terlalu besar akan mengakibatkan berkurangnya 

likuiditas perusahaan. 

 

5. Pengaruh Piutang terhadap Likuiditas 

Piutang merupakan bagian dari pos aktiva lancar yang harus 

diperhatikan perputarannya. Perputaran piutang sebagai indikator piutang 

merupakan hal penting harus diperhatikan agar kelangsungan perusahaan 

dapat dipertahankan, terkait dengan piutang sebagai proporsi dari aktiva 

lancar yang digunakan untuk menutupi utang (kewajiban jangka pendek). 

Tingkat likuiditas perusahaan pada umumnya menjadi perhatian 

bagi pihak kreditor, karena tingkat likuiditas perusahaan menunjukan 

mampu atau tidak perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

yang jatuh tempo. Piutang dari tingkat perputarannya mempunyai 

pengaruh yang cukup berarti terhadap likuiditas sebab tingkat perputaran 

piutang yang semakin tinggi, maka semakin besar pula kemampuan 

perusahaan menutupi kewajiban lancarnya. 
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Tingkat perputaran piutang sebagai alat ukur proses konversi 

piutang menjadi kas yang akan digunakan sebagai alat bayar utang 

lancarnya, dengan adanya pengaruh tersebut berarti jelas terdapat 

hubungan antara piutang dengan tingkat likuiditas perusahaan. Jusuf 

(1998:53) mengatakan bila seluruh piutang dagang dapat tertagih tepat 

waktu dan memiliki jangka waktu yang relatif pendek, maka perusahaan 

akan lebih likuid. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah suatu tinjauan mengenai apa yang diteliti 

yang dituangkan dalam sebuah bagan yang menjadi alur pemikiran penelitian. 

Kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2: Kerangka Pikir Penelitian 

 

  

 

 

Kerangka pikir pada penelitian ini, mencoba menjelaskan dan melihat 

pengaruh dari variabel independen yaitu piutang dengan indikator perputaran 

piutang terhadap variabel dependen yaitu rasio lancar sebagai alat analisis 

likuiditas perusahaan. Subramanyam (2010:251) menjelaskan bahwa 

likuiditas dipengaruhi oleh tingkat perputaran piutang karena likuiditas 

mengacu pada kecepatan konversi piutang menjadi kas. 

Likuiditas Perusahaan 

(Rasio Lancar) 

Y 

Piutang 

(Perputaran Piutang) 

X 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran diatas dan untuk 

menjawab perumusan masalah, maka Penulis merumuskan hipotesis (jawaban 

sementara) yaitu “Piutang berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan.” 


