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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia saat ini akan terjadi 

persaingan yang sangat ketat, termasuk perusahaan manufaktur yaitu 

perusahaan penghasil produk semen. Negara Indonesia memiliki 10 produsen 

semen nasional yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan 

Nusa Tenggara dengan kapasitas produksi mencapai 78 juta ton per tahun dan 

mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.  

Kontribusi sektor semen pada pembangunan fisik di Indonesia dapat 

dilihat dari total konsumsi semen nasional pada tahun 2014 mencapai 62,40 

juta ton atau naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 60,54 juta ton. 

Konsumsi semen nasional terus meningkat pesat selama beberapa tahun 

terakhir sesuai target pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan 

sebesar 6-8% pada tahun 2015-2020 (Kementrian Perindustrian Republik 

Indonesia, 2015).  

PT Semen Indonesia (Persero), Tbk merupakan produsen semen 

terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas sebesar 30 juta ton per tahun dan 

penguasaan pasar domestik sebesar 44 persen, diresmikan pada tanggal 7 

Agustus 1957 dengan kapasitas saat itu 250 ribu ton per tahun. Tanggal 20 

Desember 2012 resmi mengganti nama dari PT Semen Gresik (Persero) Tbk, 
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menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, memiliki kapasitas 30 juta ton 

per tahun atau meningkat 11.900 persen dari kapasitas awal.  

Pada tanggal 18 Desember 2012, Perusahaan melakukan 

penandatanganan transaksi akuisisi 70% saham Thang Long Cement, 

perusahaan semen terkemuka Vietnam yang memiliki kapasitas produksi 2,3 

juta ton per tahun dan hingga saat ini komposisi pemegang saham perseroan 

berubah menjadi milik pemerintah sebesar 51,0% dan publik 48,9% 

(www.semenindonesia.com). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah permintaan 

semen di wilayah domestik dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring 

dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan terus menerus di 

Indonesia. Hal ini juga mempengaruhi tingkat penjualan semen pada 

perusahaan ini. Berikut ini adalah data permintaan dan penjualan semen 

domestik selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Total Permintaan dan Penjualan Semen Domestik PT Semen 

Indonesia (Persero), Tbk. ( Dalam Juta Ton ) Tahun 2010 – 2014. 

No Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Penjualan Domestik 

(Jutaan Ton) 

17,9 19,7 22,6 27,8 28,5 

2. Permintaan (Jutaan Ton) 19,0 19,9 22,8 26,9 28,3 

Sumber: Annual Report PT Semen Indonesia (Persero), Tbk, 2015 

Pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pertumbuhan pasar domestik 

Semen Indonesia jauh diatas rata-rata nasional yang sekitar 5,5%. Kapasitas 

produksi dan volume produksi semen perusahaan ini terus mengalami 

peningkatan. Perusahaan menargetkan peningkatan produksi semen sebesar 

 

http://www.semenindonesia.com/


3 

 

8% dari 28,3 juta ton pada tahun 2014 menjadi 30,565 juta ton di tahun 

2015, (Majalah Gapura PT Semen Indonesia (Persero), Tbk, 2015). 

Piutang dagang merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan atau 

pembeli yang membeli produk perusahaan (Martono dan Harjito 2007:95). 

Pengendalian piutang dagang yang dilakukan perusahaan ini memiliki 

beberapa tahap. Pertama, perusahaan menentukan jatuh tempo piutang 

distributor. Kedua, perusahaan melakukan proses penagihan piutang. 

Ketiga, apabila sampai diberi surat peringatan ketiga distributor masih 

belum membayar, perusahaan ini memberhentikan pengiriman pembelian 

semen secara kredit.  

Pada penelitian ini, diambil data jumlah piutang dagang oleh 

distributor secara acak sebanyak 7 sampel distributor pada tahun 2012, 2013 

dan 2014 pada PT Semen Indonesia (Persero), Tbk dengan perhitungan 

menjumlahkan semua nilai piutang masing – masing distributor dan total 

piutang yang outstanding periode akhir tahun. Adapun data penunjang 

piutang dagang yang dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Data Jumlah Piutang Dagang Tahun 2012, 2013, dan 2014 pada 

PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. 

Sumber: PT Semen Indonesia, Tbk, 2015 

 

Perusahaan ini memiliki kriteria tertentu untuk mengendalikan piutang 

yang tak tertagih, ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: Jika piutang 

No. Tahun  Nilai Piutang  Piutang Outstanding 

1. 
2012 

 
Rp977.334.707.220,00  Rp50.186.923.390,00 

2. 
2013 

 
Rp453.560.074.868,00  Rp60.832.770.314,00 

3. 
2014 

 
Rp498.477.777.868,00 Rp64.718.320.208,00 
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outstanding besarnya <5% dari jumlah piutang berarti pengendalian 

piutangnya baik, namun jika piutang outstanding besarnya >5% dari jumlah 

piutang berarti pengendalian piutangnya tidak baik. Semakin kecil prosentase 

jumlah piutang outstanding, maka semakin baik pula tingkat pengendalian 

piutang dagang.  

Fenomena yang terjadi pada perusahaan ini adalah jumlah piutang 

outstanding dari tahun 2012 sebesar 5%, tahun 2013 sebesar 13%, dan tahun 

2014 sebesar 12% dari jumlah piutang, besarnya jumlah piutang ini semakin 

tahun justru pengendaliannya menjadi tidak baik. Sehingga perusahaan ini 

perlu dilakukan pengendalian piutang dagang agar jumlah piutang tak 

tertagihnya tidak semakin meningkat (Seksi Penagihan bagian Biro Hutang 

Piutang PT Semen Indonesia, Tbk) 

Ada beberapa cara untuk mengawasi piutang antara lain rata – rata 

periode piutang (ACP), aging schedule (skedul umur), dan payment pattern 

approach (pendekatan pola pembayaran), Mamduh (2004:563). Pada 

perusahaan ini, metode yang digunakan dalam pengendalian piutang adalah 

metode rata – rata pengumpulan piutang, sehingga penulis menggunakan 

metode yang berbeda untuk menganalisis, yaitu dengan menggunakan metode 

aging schedule (skedul umur). 

Jumlah piutang yang menunggak pada perusahaan besar dari tahun ke 

tahun seharusnya mengalami penurunan, berbeda dengan pada perusahaan 

ini. PT Semen Indonesia (Persero), Tbk ini justru mengalami kenaikan selama 

3 tahun terakhir dikarenakan banyaknya kompetitor perusahaan semen. 

 



5 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian untuk 

mengetahui perusahaan ini bisa mengendalikan piutang dagangnya atau tidak 

dari tahun 2012, 2013 dan 2014.. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka peneliti 

dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana 

pengendalian piutang dagang pada PT Semen Indonesia (Persero), Tbk tahun 

2012, 2013 dan 2014 ? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka 

batasan masalah penelitian ini tentang piutang dagang periode tahun 2012, 

2013, dan 2014, dan metode yang digunakan peneliti adalah metode umur 

piutang. 

 

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengendalian 

piutang dagang pada PT Semen Indonesia (Persero), Tbk periode akhir 

tahun 2012, 2013 dan 2014. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Manajemen  
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Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi perusahaan yaitu dapat 

memberikan input tentang pengendalian piutang dan sebagai upaya 

untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga bisa 

memperbaiki sistem kerja mengenai pengendalian piutang agar lebih 

maksimal. 

 

b. Bagi Distributor  

Penelitian ini diharapkan agar khususnya distributor perusahaan ini 

apabila melakukan pembelian semen secara kredit, maka pihak 

distributor dapat melunasi piutangnya sesuai jatuh tempo tanpa 

mengalami keterlambatan. 

 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan bisa bermanfaat dan sebagai 

acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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