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A. Latar BelakangMasalah.
Dalarn usaha lneningkatkantaraf hidup tnastatlkat,

pemerintah

yang perlrr rnendapatperhatian
Indonesia dihadapkanpada masalah-masalah
serius.Sebagaicontoh clalarndua bulan terakhir ini, kondr:;iperekonomian di
sebagltiakibat merosotnya
Indonesiakembali mengalamrguncangalr-guncangan
(depresiasi
) nilai tukarRupiahterhadapdollarAmertka
Dampakdari guncanganekonornitersebut,tidak hanya dirasakanoieh
masyarakatumum. tetapijuga menimpadunia usaha. Ilalam kondisi yang
dernikian,para pengusahacenclerunglebih mengutamakankelangsunganhidup
perluasanusaha. Karenaperluasan
perusahandari padaberusahannelaksanakan
sejumlahdanayang tidak sedikitdanjuga perlu didukung
usaharnembutuhkan
ciengan pemasaranproduk :/ang menguntungkan. i\palagi iika

suatu

penrsahaan
banyakdibelanjaiclarirnodalasingdan rnoclalasrrrgini mempunyai
tingkat bunga yang tinggi.

f)an apabila dibandingkan dengan tingkat

pengembalianya
ada kemungkinantidak seirnbang.Atau dengankata lain,
biaya bunga lebih besar dari pada tingkat pengembahanyang diharapkan
( keuntungan). Jelaslahbah'wadalam kondisi ekonotni vang tidak menentu
seperti sekarang rni.

pala

pengusaha cenderung untuk

hidupnya.
rnempertahankan
kelangsungan

belusaha

Dalam hubunganini, suatu perusahaanyang menjual produknyasecara
kredit berharapagar oeriode pengumpulanpiutangnyasesuaidenganjangka
'waktukredit ataumungkin dapatdipercepat. Hal ini memerlukansuatustrategi
yang harusdilakukanoleh manajemenagartidak terjadipenyimpangan
dengan
masalahpenjualankredit tersebut.

Perlu diketahui bahwa besar kecilnya

jumlah piutangyang akan dimilliki oleh perusahan,berapalama piutangtersebut
diharapkan akan terkurnpul dan berapa proporsi piutang yang akan dibayar
dipengaruhioleh beberapaf-akt,or.
Menurut SuadHusnan (1985 :36) hal tersebutdiatasdipengaruhioleh
beberapafaktor, yaitu:
1. StandardKredit,

yaitu suatu kebijaksanaanyang nrenyangkuttentang

kualitaspelanganyangdiperkenankan
memperolehkredrt.
2. JangkaWaktu Kredit, yaitu berapalama seorangpelangan1'angmembeli
secarakredit harussudahmembayarhutangnya.
3. Potongan(discount)yangCliberikan
kepadaparapelangan.
PerusahanDaerah Air Minr,m ( PDAM ) adalah merupakan suatu
perusahan daerah dengan hasil produksi berupa air minum, secara tidak
langsungsistem penjualan pr:oduknyaadalah dengan kredit. Karena apabila
merekatidak membayarrekening airrryadalam waktu tertentu,maka saluranair
akan disegel oleh petugas. Baru kemudian setelah mereka metnenuhi
kewalibanyamembayarrekenrngaimya maka segeltersebutdibuka kembali.
Akan tetapi, bagi pelangan)'ang berasaldari instansi-rnstansi
bagi PDAM
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rnerupakan masalah yang pe:rlu diatasr. Karena sistcrn pembayaranyang
dilakukan yaitu dengan cara rnengirim rekening air kepada instansi yang
dilakukanpenagihan.
bersangkutan
dan selanjutnya
Pembayaranrekening air dengancara penagihanrni kurang efektif,
karena pelangan-pelangan
dan rnstansrini serrngkalitidak tepat membayar
padawaktunya.Hal ini tentunliabagi PDAM akan timbul adanyapiutang,di
piutang tersebut selalu nrengalami penirrgkatan nilainl'a. sehingga
rnenimbulkandampakyang kunangbaik bagi PDAM, kitrenasebagianmodal
kerjaperusahaan
tertanamdalarnpiutangterscbut.
Berdasarkan rnasalah tersebut diatas, suatu perusahaan yang
melaksanakanpenjualan pniduk sccara krcdit tenlunr'a dituniut agar
pengurnpulan
prutangsssuaidenganjangkayangtclah drtctapkan.Atau kalau
priulangtepat sesuai .langkr waktu yang tclah
dimungkinkanpengurnpulan
ditetapkan.Hal ini ;nenuntut manajemerrpcrusahaanurrtuk meningkatkan
kinerjanyaagar investasidalam puitangdapatditekanscsuaidenganrencana
kerla perusahaan.
Bertitik tolak dari latar belakangan
di atas,maka penulismengambil
judul sknpsi, yaitu : ANAIL,ISISPENGARUIi Plt.J'l'/rNGTERHADAP
TINCiKAT LIKUIDITAS PADA PERUSAHAAN DAIJRNFIAIR MINUM
DAERAH TINGKA-I II KABTJPATENMADIUN.
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B.

PerumusanMasalah
dari penelitianini
trrasitlitlt
Llerdasarkanuraian diatas:,nraka perun'r.lsarl

adalah:
1. Berapa besar rata-ratapiutang perusahaandalarn tahun-lahunperiode
operasi.
sertabagaimana
Z. Berapa besartingkatlikuiditas yang dimiliki perusaltaan
terhadapti ngkath kuiditas perusahaan.
an piutrang
pengalrhpengLrmpr.rl

C. PembatasanMasalah
pa<lapermasalal'tan
Dalam penelitianpenulisingin mernberikanpembatasan
masalahdalarn penclrliarrini ialah pada
yang diteliti. Adapurn pembalasan
piutartg terhadap likuiditas
pengurnpulan
hubungana,ntara
perhitunganterhaciap
-fingkal
ll
paciaPerusahaan
Daerah Air Minr.nnKabupaten

Madiun. I)engan

rnelakukan perhitungarr terhaclap data-data [)iutang clatt data-data yang
anallstsrasio tahun 1996
denganlikuidrtasclenganmenggunakan
berhurbungan
sarnpaidengantahun 2000.

D. T'u.iuandan Kegunaan Penelitian
1. TujuanPenelitian
tujuan{uluansebagaiirerikut:
Penelitiandiharaphandapatrnernenuhi
a.

Untuk rnengetahuibcrapabesar pcrputaranpittt:rngatas penjualan
kredit perusahaan
dalanrbeberapaperiodeoperasl

b'

tJntuk mengetahur
rata-rataprutangperusahaan
dalambelrerapapcri.lde
operasi.

c

untuk mengetaliuiseberapa
besartingkat rikuiditasperusahaan.

d'

Ljntukrrengetahuibagaimanahubungan
antara pengumpuran
piutang
terhadaplikuiditasperusahaan.

2 . K e g u n a apne n e l i t r a n
a. Bagi perusahaan
Iirexgtnhasil penelitianini cliharapkan
clapatrnenjaclr
lr.rhanrnasukarr
bagr
pihak manajemententang;penganrbiran
kcpLrtus,'i.rg

berhubungan

denganpengumpulan
pi utang.
b. flagi Penulis
Denganhasil penelitiarrirri ilagi penulis
akan lebih
teori-teori tentang pengunrpuranpiutang
da'
meningkatkan likuiditas

rnemahamitentang

h'trungannya dengan

lterusahaanserta mengaplikasikannyaclalam

prahek yang sebenamya.

E . KerangkaPemikiran
Untuk

rnemberikan arah d a l a n r p c n c l i t r a ni r r r .

maka penulis

rnernberikansuatu kerangka perrrikrranyang
ada dalarn lnnelitian ini yaitu
sebagaiberikut :

(.lanrl'rar
l.l
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PIUTAhIG

P E N C JM
UP U L A N
P I Uf'A N G

Dari data laporankeuanganvaitu neraca perusahaan
dipcrolehdata tentang
jurnlah piutangyang dirniliki oleh perusahaan,kcmudiandcngandata piutang
tersebut akan dihitung berapa besarnyainvestasi yang tertanam dalam piutang
setiap tahunnya. Selain itu dicari juga berapa besamya nilai Current

Raiic,

Quick Ratio, ('aslzRatio perusahaan.Dengandiperolehnyadatatersebutpeneliti
akan melakukan perhitungan untuk mencari .jarvabanapakah pengurnpulan
piutangvangdilakukanperusahaan
selarnaini elektif atautidak. llasil akhil yang
diharapkandenganadanyaperhitrrngantersebutdiharapkanbahwapengurnpulan
piutang yang dilakukan oleh perusahaandapat menrngkatkan liktriditas
perusahaan.

Metodologi Penelitian
l.

JenisPenelitian
rnetodestudi kasusrnetodeini digunakan
Dalarn penelitianini digunarkan
karena dalam peneiitan ini

melakukan suatu perhitungan derlgan

mengunakananalisis rasio untuk mencari jawaban apakah pengendalian
piutang yang efektif dapat meningkatkan likuiditas perusahaanpada
Perusahaan
DaerahAir Minlun KabupatenTingkat II Madiun.
2.

JenisData
.lenis data yang diperlukan dalam perhitunganatau dalam penelit:ianini
adalahsabagaiberikut :
a. Sejarahumum perusaha;rn
b. Struktur orsanisasi
c. Personalia
d. Dana perusahaarr
e. Laporankeunganperusahaantahun 1996sampaidengantahun2000.
f , Data piutangtahun 199(,sampaidengantahun2000

3.

Sumberdata
Dalam mencaridatapenelitimemperolehsumberdatayangberasaldari :
a. Data primer
Yaitu data yang diambil secara langsung dengan mengadakan
peninjauan
meliputi:

')a

ke obyek penelitian atau perusahaan,data prirner ini

1. Laporan keuangan perusahaankhususnya data tentang jumlah
piutangperusahaan
tahunl995 sampaidengantahun2000.
tentanglingkungan
yang menggambarkan
2. Data tentang perusalhaan
perusahaan,lokasiperusahaandan lingkungankerja perusahaan.
b. Data sekunder
Yaitu data yang dianrbil dari tangan kedua serta hasil penelitian
ini meliputi:
sebelumnya.Data
sekurrder
yang
1. Data yang diambil rJaribrrku-bukuliteraturrnilik perusahaan,
terdiri dari data sejarah perusahaan, struklur organisasi, dan
personalia.
pirnpinanPerusahaan
Daerah
2. Data yang diperolehdari keter:angan
Air Minum KabupalenTingkat II Madiun.
Teknik pengumpulandata
Dalarn memperolehdata peneliti menggunakansuatu teknik pengumpulan
datasebagaiberikut :
a. Observasiatau pengamatan
Teknik ini dilakukand,snganpengamalandan rnclihat secaralangsung
datapiutangperusahaan
datalaporankeuanganrlntukdapatrnenemukan
b. Interview
Cara ini dilakukan denganmernberikanpertanliranlangsungdengan
ptmpinan PerusahaanDaerah Arr
Madiun.

Minum

KirbupatenTingkat II
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c. Studi Literatur
Pengumpulandata dilak.ukandenganjalan membacasertamempelajari
buku-buku yang berhubungandengan materi pettulisanskripsi guna
masalah.
mencari.ialankeluarpernecahan
TeknikAnalisaDala
Data yang ada dianalisa unluk mencari jalan pemecahan dengan
menggunakan
analistsrasioyaitu .
- AnalisaPiutang
l. RecievableTrr:nOvcr
2. AverageCollectionPeriod
- A n a l i s aL i k u i d r t a s
1. CunentRatio
2. Quick Ratio
3. CashRatio

G. Sist ematika Penulisan

Sisternatikapenulisanskripsi ad,alahsebagaiberikut
Bab I

Pendahuluan
Dalam bab I ini penulis akan menjelaskantentang: latar belakang
masalah, tujuan
masalah, perumusannrasalah,pembatasan

\-

dan

t0

kegunaanpenelitian, kerangkapemikiran. metodologipenelitiandan
sistematikaPenulisan.
Bab 11 Tinjauan Pustaka
tentang: pengertianpiutang, faktor-faktor
Bab II ini berisi penjela.san
yang mempenganrhibesarnyarnvestasidalam piutang, kebi.jaksanaan
resiko piutang,analisa
piutang,penilaiandan pencegahan
pengendalian
ratio dalam piutang,perrgertianlikuiditas,hubunganlikurrditasdenga.n
piutang.
Bab Ill GambaranUmunr Obyek Penelitian
tentrtng: sejarahsingkat
Dalam Ilab III ini penrulisakan menjelaskan
strul'1ur
perusahaan,lokasi perusahaan,badan hr-rkumgrerttsahaan,
organisasi, jumlah

karyarvandan kualitasllya, sumber dana

perusahaan.
Bab I'y' Analisa Data
Dalam Bab IV

ini pertama-tamapenulis akan ttrenyajikandata-data

tentang perputaranpiutang dan likuiditas perusahaandan kemudian
dan analisa hubunganittttrtra pengurnpulan
rrrelakukanperhi'tungarr
petusahaan.
piutangterhadaplrkuiciitas
Bab V

Penutup
A. Kesimpulan
B. Saran-saran

Daftar Pustaka
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