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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

PT. Cahaya Agung Cemerlang merupakan perusahaan distributor yang 

menjalankan operasinya di wilayah Pantura dan Salatiga. Produk yang 

didistribusikan oleh PT. Cahaya Agung Cemerlang adalah produk GT Unilever 

(Pepsodent, Rinso dan kebutuhan sehari-hari lainnya), Ice Cream Walls, Belfoods, 

Nestle, Susu Greenfield, Lada Bubuk, Minyak Sania dan Kotex. Saat ini PT. 

Cahaya Agung Cemerlang memiliki 15 cabang yang tersebar di wilayah Pantura 

dan Salatiga. Divisi es krim Walls PT. Cahaya Agung Cemerlang meliputi area 

Pantura Jawa Tengah dan merupakan distributor tunggal di wilayah Pantura Jawa 

Tengah. Divisi es krim Walls PT. Cahaya Agung Cemerlang merupakan 

contributor terbesar omset dan pendapatan PT. Cahaya Agung Cemerlang yang 

terbukti dari 15 kantor cabang  PT. Cahaya Agung Cemerlang, 7 di antaranya 

adalah untuk es krim Walls. Sedangkan produk Unilever GT memiliki 4 kantor 

cabang di Mlaten Trenggulun Semarang, Demak, Salatiga dan Ungaran. Produk 

Belfoods berkantor di Mlatiharjo 25 Semarang, Produk Susu Greenfield memiliki 

kantor cabang di Mlatiharjo III Semarang, Nestle berkantor cabang di Purwodadi, 

sedangkan produk Lada Bubuk, Minyak Sania dan Kotex bertempat di pasar 

Salatiga. Kantor dari seluruh produk Unilever terutama es krim Walls tidak dapat 

digabungkan dengan kantor untuk produk lainnya sesuai dengan komitmen awal 

dengan Unilever. Es krim Walls membutuhkan cold storage yang cukup besar dan 
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harus dapat menyala 24 jam untuk menghindari risiko es mencair sehingga 

dibutuhkan pula genset sehingga secara infrastruktur, sarana, prasarana bahkan 

tanah, dibutuhkan investasi yang paling besar dibandingkan distribusi produk 

lainnya. 

Wilayah operasional Divisi es krim Walls PT. Cahaya Agung Cemerlang 

meliputi areal pantura Jawa Tengah dengan cabang di Tegal, Pekalongan, Weleri, 

Kawasan Industri Candi Semarang, Godong, Kudus dan Juwana. Es krim Walls 

merupakan produk es krim Unilever Indonesia yang merupakan pemimpin pasar 

di kelasnya. PT. Cahaya Agung Cemerlang selaku distributor utama di Jawa 

Tengah juga dituntut untuk dapat meningkatkan omset penjualan es krim Walls 

dengan peningkatan minimal 120% per tahun. Untuk menjangkau areal yang 

sangat luas, PT. Cahaya Agung Cemerlang memiliki armada truk sebanyak 133 

buah dan jumlah tenaga kerja yang cukup banyak yaitu mencapai 400 orang 

karyawan. Supply es krim Walls dilakukan oleh PT. Cahaya Agung Cemerlang ke 

semua jaringan Indomaret, Alfamart, Hypermart, Carrefour, toko dan pasar 

tradisional. 

Penjualan dilakukan dengan sistem pembayaran tempo dengan waktu jatuh 

tempo pembayaran adalah selama 14 hari kerja atau dua minggu, namun ada juga 

yang melakukan pembayaran secara tunai dengan mendapatkan potongan harga. 

Penjualan es krim tidak dan tidak akan pernah dilakukan dengan cara konsinyasi, 

mengingat risiko yang timbul jika terjadi kerusakan sangat besar. Lagipula dengan 

sistem beli putus saja masih banyak masalah retur, kalau dibuat sistem konsinyasi 

kerugian yang timbul akan semakin besar. Namun sebagian besar vendor yang 



3 
 

 
 

melakukan pengambilan produk dari PT. Cahaya Agung Cemerlang 

menggunakan sistem pembayaran dengan sistem tempo. 

Sebagian piutang yang terjadi ini seharusnya sudah terbayar pada bulan 

Juli 2015, namun karena ada alasan Hari Raya Idul Fitri dan penerapan e-faktur, 

maka pembayaran diberikan toleransi hingga bulan Agustus 2015. Namun hingga 

awal September 2015, banyak piutang yang belum terbayarkan. Kondisi ini sudah 

terjadi sejak tahun 2010 dan jumlah piutang macet tersebut meningkat dari 

11,78% pada tahun 2010 menjadi 30,46% pada tahun 2014. 

Permasalahan piutang macet ini terlihat dari proporsi piutang macet pada 

PT. Cahaya Agung Cemerlang mengalami peningkatan tiap tahun dari tahun 2010 

hingga 2014. Piutang macet dalam hal ini adalah piutang yang telah tidak tertagih 

setelah satu bulan. Walaupun piutang macet sebagian tertagih setiap tahunnya, 

namun pada tahun 2014, posisi piutang macet pada tiap tahun masih lebih besar 

dari 10% dari total piutangnya. 

Piutang macet yang berjumlah semakin besar ini dapat terjadi diperkirakan 

karena perusahaan hanya berusaha untuk memperbesar omset penjualan. Pemilik 

merasa jika masih bisa berjalan, bagaimanapun caranya, operasional perusahaan 

harus terus berjalan, sedangkan untuk perhitungan piutang baru akan dihitung 

ketika ada masalah saja. Hal ini menimbulkan masalah ketika ternyata dari hasil 

perhitungan tersebut terjadi piutang sangat besar. Namun untuk memberhentikan 

operating manager pun dirasakan bukanlah tindakan yang tepat karena belum 

tentu penggantinya pasti lebih baik sehingga pemilik berupaya untuk melakukan 

perbaikan dalam hal pengawasan yang lebih ketat.  
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Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, terjadi peningkatan 

piutang di perusahaan yang sangat besar akibat adanya kebijakan perusahaan 

untuk mengutamakan dalam mengejar omset. Target dari Unilever yang sangat 

tinggi yaitu peningkatan 120% omset setiap tahunnya membuat perusahaan 

cenderung mengejar omset besar untuk mendapatkan bonus tahunan dan bonus 

pencapaian dari Unilever yang akan dibagikan pada akhir periode. Hal ini 

membuat PT. Cahaya Agung Cemerlang lebih mengutamakan untuk mengejar 

omset untuk mencapai bonus yang diberikan oleh Unilever. Adanya kebijakan 

dari perusahaan untuk mengutamakan terpenuhinya target omset Unilever ini 

dimanfaatkan oleh pihak-pihak baik di dalam maupun di luar perusahaan. Dari 

dalam perusahaan, kondisi ini dimanfaatkan salesman untuk mengejar omset 

untuk memenuhi targetnya sendiri serta mendapatkan bonus dan tidak terlalu 

mempedulikan dalam hal penagihan piutang. Sedangkan dari pihak di luar 

perusahaan, beberapa pelanggan memanfaatkan hal ini dengan tidak membayar 

tepat waktu. Pelanggan korporat seperti Carrefour, Lottemart dan Hypermart 

banyak yang memanfaatkan momen lebaran dan tahun baru sebagai alasan untuk 

membayar tidak tepat waktu terutama memanfaatkan momen ketika PT. Cahaya 

Agung Cemerlang sedang memiliki banyak pesanan sehingga pengawasan tidak 

terlalu ketat. 

Selain itu, permasalahan lainnya yang diperkirakan dapat menyebabkan 

piutang macet adalah peraturan mengenai cara penagihan, cara penjualan kredit 

termasuk diskon, batas umur piutang dan kewenangan penagihan yang 

dimasukkan menjadi piutang macet saat ini hanya baru sebatas peraturan tak 



5 
 

 
 

tertulis saja dan merupakan perintah atasan. Dengan belum adanya peraturan 

tertulis ini, karyawan menjadi kurang memperhatikan penagihan piutang yang 

dimiliki toko, namun hanya focus pada penjualan saja untuk mendapatkan target 

bonusnya. 

Hal ini membuat penulis ingin mengangkat penelitian mengenai terjadinya 

piutang macet yang jumlahnya bertambah namun belum ada tindakan nyata untuk 

menanggulanginya dengan judul “Analisis Piutang Macet dan Langkah 

Penyelamatannya pada PT. Cahaya Agung Cemerlang”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang terjadi pada PT. Cahaya Agung Cemerlang adalah 

piutang macet yang jumlahnya semakin bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini 

berdampak pada menurunnya margin profit dari PT. Cahaya Agung Cemerlang 

dan kesulitan dalam hal perputaran modal. Sehingga masalah penelitian ini adalah  

1. Mengapa terjadi piutang macet dalam jumlah besar pada PT. Cahaya 

Agung Cemerlang? 

2. Bagaimana rekomendasi tindakan yang harus dilakukan oleh PT. Cahaya 

Agung Cemerlang untuk mengurangi piutang macet? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah  

1. Untuk menganalisis terjadinya piutang macet dalam jumlah besar pada PT. 

Cahaya Agung Cemerlang. 
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2. Untuk memberikan rekomendasi tindakan yang harus dilakukan oleh PT. 

Cahaya Agung Cemerlang untuk mengurangi piutang macet. 

1.4 Kegunaan Penelitian. 

Adapun kegunaan penelitian antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan. 

Kegunaan penelitian bagi perusahaan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan bagi manajemen bahwa pentingnya 

pelaksanaan dalam mengidentifikasi dan mencegah terjadinya piutang 

macet. 

2. Bagi Penulis. 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini bagi penulis adalah 

dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang metode yang tepat 

dalam mencegah terjadinya piutang usaha. 

3. Bagi penelitian lanjutan. 

Kegunaan penelitian selain bagi perusahaan dan penulis dapat digunakan 

bagi penelitian lanjutan yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran 

mengenai pencegahan piutang macet yang efektif. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piutang macet pada PT. Cahaya 

Agung Cemerlang 

Permasalahan 

 

Bagaimana piutang macet pada PT. 

Cahaya Agung Cemerlang menjadi 

semakin meningkat dari tahun ke 

tahun? 

Desain Analisa 

 

Mengidentifikasi penyebab terjadinya piutang macet dalam jumlah besar pada PT. 

Cahaya Agung Cemerlang : 

1. Menganalisis perbandingan piutang lancar dan piutang macet pada 
PT. Cahaya Agung Cemerlang 

2. Menganalisis perbandingan piutang macet dan piutang tak tertagih 

pada PT. Cahaya Agung Cemerlang 

3. Menganalisis factor penyebab piutang macet 

4. Menganalisis langkah-langkah mengurangi piutang macet 
 

Kesimpulan 

1. Menganalisis piutang macet pada 
PT. Cahaya Agung Cemerlang dan 

penyebabnya 
2. Menganalisis pencegahan yang 

memungkinkan dilakukan untuk 

mengatasi piutang macet pada PT. 

Cahaya Agung Cemerlang. 

Hasil Analisa 
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Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, terlihat bahwa terdapat 

permasalahan peningkatan piutang macet pada PT. Cahaya Agung Cemerlang. 

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penyebab peningkatan piutang macet 

pada PT. Cahaya Agung Cemerlang? Identifikasi permasalahan yang dilakukan 

untuk mengetahui penyebab terjadinya piutang macet ini dilakukan dengan 

menganalisis: 

1. Menganalisis perbandingan piutang lancar dan piutang macet pada PT. 

Cahaya Agung Cemerlang 

2. Menganalisis perbandingan piutang macet dan piutang tak tertagih pada 

PT. Cahaya Agung Cemerlang 

3. Menganalisis factor penyebab piutang macet 

4. Menganalisis langkah-langkah mengurangi piutang macet 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat diambil kesimpulan 

tentang factor penyebab piutang macet dan pencegahan yang memungkinkan 

dilakukan untuk mengatasi piutang macet pada  PT. Cahaya Agung Cemerlang. 

 

 

 

 


