
PIUTANG
(RECEIVABLES)
PERTEMUAN 6



Klasifikasi piutang

• Berdasarkan jangka waktu jatuh
temponya

• Berdasarkan sebab terjadinya



Hal-hal yang berhubungan
dengan penjualan dan piutang
usaha
• Potongan penjualan (sales discount)

• Retur penjualan (sales returned & allowances)

• Penyisihan piutang tidak tertagih (allowance for 
baddebts)

• Gransi untuk servis atau penggantian
(warranties for service or replacement)



Permasalahan akuntansi yang 
berkaitan dengan piutang

1. Pengakuan piutang, (sesuai dengan syarat
penjualan  FOB shipping point atau FOB 
destination)

2. Penilaian piutang, (metode penyisihan
piutang/ allowance method dan metode
penghapusan langsung/ direct write-off 
method)

3. Disposisi piutang (piutang sebagai sumber
kas), dengan factoring dan assignment.



Metode Pencatatan Baddebts
(Piutang tidak tertagih)

Ada dua metode akuntansi untuk mencatat
piutang tidak tertagih, yaitu :

• Direct write off method

• Indirect write off method atau Allowance    
method



Disposisi Piutang
Transfer piutang pada pihak ketiga dapat

diklassifikasi sebagai berikut :

• Transfer piutang tanpa tanggung renteng atau
penjualan piutang atau yang dikenal dengan
istilah factoring.

• Transfer piutang dengan tanggung renteng atau
penggadaian piutang ataupun yang dikenal
dengan istilah Assignment.



Piutang Wesel

• Piutang wesel yang berbunga / 
interest bearing note.

• Piutang wesel tanpa bunga / non 
interest bearing note.Piutang Wesel

Piutang wesel dapat diklassifikasi
menjadi dua jenis :



Pendiskontoan Wesel

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam
perdiskontoan wesel antaralain:

• Nilai jatuh tempo wesel yang dihitung dengan rumus
sebagai berikut :

Nilai jatuh tempo wesel  =  (nilai nominal wesel  x  tingkat
bunga wesel  x  jangka waktu wesel)  +  nilai nominal wesel

• Jumlah diskonto, dihitung dengan rumus yang berikut :

Jumlah diskonto  =  nilai jatuh tempo  x  tarif diskonto  x  
jangka waktu diskonto

.   Jumlah kas yang diterima dari hasil pendiskontoan wesel, 
yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah kas yang diterima  =  nilai jatuh tempo  - jumlah
diskonto
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