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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Profil PT. Cahaya Agung Cemerlang 

PT. Cahaya Agung Cemerlang adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

distribusi barang berupa shampoo, sabun, pasta gigi, deterjen pembersih pakaian, 

makanan beku, toiletries untuk bayi, susu olahan , susu segar dan es krim. 

Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1985 yang dahulu bernama UD. Cahaya 

Agung. Pada saat itu hanya ada satu perusahaan saja, dan kian bertumbuh dari 

tahun ke tahun membuka cabang baru, sehingga saat ini sudah ada 13 cabang 

Perusahaan dan 1 kantor pusat. Jadi perusahaan ini berganti nama dari UD. 

Cahaya Agung ke PT. Cahaya Agung Cemerlang di bulan Januari tahun 2006. 

Dan di tahun 2016 ini sudah ada 14 perusahaan yang berdiri atas nama PT. 

Cahaya Agung Cemerlang. Sehingga bisa disebut PT. Cahaya Agung Cemerlang 

GROUP. Atau disingkat CAC Group. 

Kegiatan Usaha PT. Cahaya Agung Cemerlang ini adalah memasarkan 

atau menjual produk ke konsumen yaitu ke toko – toko retail dan Modern Trade 

atau Supermarket berdasarkan area yang telah ditetapkan oleh Supplier 

Perusahaan atau Prinsipel. 

Modal kerja PT. Cahaya Agung Cemerlang adalah berupa saham-saham 

dari para pendiri perusahaan yang memiliki landasan hukum dalam Akta  
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Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Para 

pemegang saham perusahaan  terdiri dari: 

1. Komisaris  

2. Direktur Utama  

3. Direktur Operasional  

4. Direktur Keuangan 

PT. Cahaya Agung Cemerlang bekerja sama dengan para Principal dari 

perusahaan perusahaan terkemuka di Indonesia yaitu : 

1. PT. Unilever Indonesia Tbk. 

2. PT. Johnson & Johnson Indonesia 

3. PT. Belfoods Indonesia 

4. PT. Austasia Food 

5. PT. Sari Agrotama Persada 

6. PT. Nestle Indonesia 

7. PT. Jico Agung 

PT. Cahaya Agung Cemerlang juga mempunyai Customer yang besar, 

yang mana customer tersebut kami supply produknya untuk dijual ke end users, 

diantaranya: 

1. PT. Sumber Alfaria Trijaya 

2. PT. Indomarco Prismatama 

3. PT. Matahari Putra Prima 

4. PT. Ada Perkasa Sahitaguna 

5. PT. Trans Retail Indonesia 
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Saat ini jumlah karyawan PT. Cahaya Agung Cemerlang di kantor pusat 

dan seluruh kantor cabang ada 410 orang karyawan dan staff. Lokasi kantor pusat 

dan kantor cabang PT. Cahaya Agung Cemerlang berada di: 

Kantor Pusat : Jl. Gatot Subroto, Kawasan Industri Candi Blok 8G no. 89, 

Ngaliyan , Semarang 

Kantor Cabang :  

1. Jl. Mlatiharjo 25 Semarang 

2. Jl. Mlatiharjo III, Semarang 

3. Jl. Mlaten Trenggulun 113 Semarang 

4. Jl. Sultan Hadiwijaya no. 49 Demak 

5. Jl. Diponegoro no. 102 Salatiga 

6. Jl. Blotongan, Salatiga 

7. Jl. Letjend Suprapto no. 6 Ungaran 

8. Jl. Getasrejo RT 02 RW 02, Grobogan, Purwodadi 

9. Jl. Industri Surabayan RT. 05 RW. 14, Panggung, Tegal 

10. Jl. KH. Hasyim Ashari no. 1 , Pekalongan 

11. Jl. Lingkar Timur Kudus no. 189, Kudus 

12. Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km. 43 no. 189, Godong, Grobogan 

13. Jl. Juwana Jakenan Km. 2, Karangrejo, Juwana, Pati 

14. Jl. Trate Mulyo , Weleri 
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4.1.2 Visi dan Misi PT. Cahaya Agung Cemerlang 

Visi :  

Menjadi Perusahaan Distribusi yang terdepan, terpercaya, terorganisir dengan 

baik dan mementingkan kepentingan karyawannya serta mempunyai nilai – nilai 

luhur perusahaan. 

Misi  :   

1. Mengutamakan kepentingan bersama bagi semua pihak terkait 

2. Memberikan pelayanan terbaik 

3. Meningkatkan manajemen supply chain secara berkesinambungan. 

4. Kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat 

5. Mengoptimalkan sumber daya manusia 

 

4.1.3 Struktur Organisasi, Jabatan dan Job description dan Sistem Kerja PT. 

Cahaya Agung Cemerlang 

Operational Manager (OM) 

Tugas Utama 

1. Membuat perencanaan (termasuk didalamnya pengelolalaan asset) untuk 

mencapai target secondary sales 

2. Mengendalikan perputaran modal kerja di concessionaire 

3. Mengkordinir kinerja seluruh karyawan concessionaire 
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Posisi dalam Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Kerja 

1. Membuat perencanaan (termasuk didalamnya pengelolalaan asset) untuk 

mencapai target secondary sales 

a.  Perencanaan  

1) Menerima target final setahun dari AASM (principle). 

2) Menyiapkan kecukupan cash flow dan bank guarantee. 

3) Menyiapkan kecukupan jumlah karyawan. 

4) Menyiapkan kecukupan infrastructure :  

a) Cold storage termasuk ante room dan genset, 

b) Sales van,   

c) daya listrik, sesuai standard. 

5) Menyiapkan daftar outlet untuk penempatan FC baru. 

Direksi 

OM 

SSC 

SLC 

Concessionaire 

SSP 

STP 

Hawker 
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b. Pencapaian Target 

1)  Harian : 

a) Menjaga, memelihara, merawat, mengelola dan memonitor 

dengan baik equipment Unilever maupun concessionaire. 

b) Menjaga, memelihara, merawat dan mengelola dengan baik 

seluruh infrastructure concessionaire.  

c) Mengkoordinir kegiatan pengiriman pesanan toko dan stock 

point. 

d) Mengontrol pemberian kredit pasar. 

e) Mengontrol pemberian volume discount. 

f) Mengontrol pelaksanaan penggantian barang B/S. 

g) Me-manage POS (Point Of Sale) dan gift (kedatangan, alokasi, 

pemakaian/penyerahan dan stock).  

h) Memonitor shop sales dan realisasi order. 

i) Memeriksa pemasangan POS material di lapangan. 

j) Memonitor dan mengevaluasi laporan dinding concessionaire. 

k) Bersama-sama dengan AASM (principle) memimpin morning 

dan afternoon briefing di concessionaire. 

l) Mengontrol dan Memonitor Piutang Toko 

2)  Mingguan : 

a) Memeriksa laporan penjualan per pekan (LP3). 

b) Mengevaluasi pemenuhan order outlet (casefill) terutama MT. 
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c) Memonitor dan mengevaluasi nurturing dan relokasi FC 

termasuk penempatan FC baru. 

d) Membuat (dengan persetujuan AASM) dan memonitor OB dan 

posisi stock harian.  

e) Membuat SPO (dengan persetujuan AASM) bila stock kurang 

dari 1 minggu (land) atau 2 minggu (sea). 

f) Memeriksa Target Versus Actual (TVA) concessionaire di 

masing-masing distrik. 

g) Mengusulkan re-alokasi toko peserta activity. 

h) Memonitor pencapaian komisi penjualan concessionaire dan 

masing-masing SLC 

i) Melakukan tandem selling. 

j) Mengontrol dan Memonitor Piutang Toko dan MT 

(Supermarket) , lewat daftar Piutang yang didapat dari system 

Accounting Perusahaan yang bernama ADEMPIERE. 

3)   Bulanan : 

a) Mengevaluasi dan meningkatkan BEP level concessionaire. 

b) Mengevaluasi toko peserta activity. 

c) Membuat kompetisi SLC untuk mencapai target penjualan dan 

komisi penjualan.  

4)   Kwartalan/semester : 

Membantu AASM melaksanakan survey outlet. 
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2. Mengendalikan Perputaran Modal Kerja Di Concessionaire : 

a. Mengevaluasi penjualan setiap pekan. 

b. Mengevaluasi pertumbuhan penjualan per pekan. 

c. Memonitor jatuh tempo pembayaran kredit pasar. 

d. Memonitor pembayaran ke ULI (principle). 

e. Memeriksa posisi kas harian.  

f. Memeriksa stock fisik cold storage setiap pecan. 

g. Mengevaluasi biaya sales team. 

h. Memeriksa claim-claim sales team. 

i. Memeriksa claim-claim ke ULI (principle). 

3. Mengkoordinir Kinerja Seluruh Karyawan Concessionaire : 

a. Mengatur alur kerja SSC/SSP/SLC ke bagian administrasi dan 

gudang. 

b. Mengatur penggantian karyawan bila diperlukan (karena absen, 

sakit, keluar, dll). 

c. Menyiapkan data-data yang diperlukan untuk :  

1) Concessionaire profile. 

2) TWP (territory work plan). 

3) Profitabilty. 

4) BEP (break even point) level.  

5) Casefill . 

6) T/O per account, per channel dan per category. 

7) Dll. 
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d. Membuat laporan yang diperlukan oleh instansi atau departement 

terkait. 

 

Sales Supervisor Concessionaire (SSC) 

Tugas Utama 

1. Mensupervisi SLC / SR untuk mencapai target: 

a. Secondary sales. 

b. Distribution. 

c. Coverage. 

d. Merchandising. 

2. Melakukan on the job training (tandem selling). 

 

Posisi dalam Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direksi 

OM 

SSC 

SLC 

Concessionaire 

SSP 

STP 

Hawker 
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Proses Kerja 

1. Mensupervisi SLC / SR untuk mencapai target: 

a. Secondary Sales 

1) Menerima target penjualan final setahun dari OM / AASM. 

2) Menyediakan laporan penjualan value dan volume ( liter ) ke OM / 

AASM yang terdiri dari : 

a) RPP 4 pekan terakhir. 

b) RPP 13 pekan terakhir.  

c) RPP tahun ini. 

d) RPP tahun lalu. 

3) Membuat laporan potensi setiap wilayah untuk disampaikan 

kepada OM / AASM sebagai bahan analisa. 

4) Bekerjasama dengan OM / AASM mem – break down target menjadi 

target bulanan. 

5) Membuat rencana penjualan mingguan dan harian masing-masing 

SLC/SR. 

6) Menerima target outlet peserta activity dari OM / AASM. 

7) Mengumpulkan outlet peserta activity yang direkomendasikan oleh 

SLC. 

8) Membagi target peserta activity kepada SLC. 

9) Menjaga, memelihara, merawat, mengelola dan memonitor dengan 

baik equipment Unilever maupun concessionaire. 
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b. Distribution 

1) Membuat perencanaan distribution : 

a) Menerima target distribusi bulanan dari OM / AASM seperti 

yang tercantum dalam sales brief. 

b) Membantu OM / AASM membagi alokasi target distribusi 

berdasarkan jumlah outlet untuk masing-masing SLC / SR. 

c) Membantu OM / AASM membuat estimasi target distribusi 

per SLC / SR berdasarkan type outlet yang sesuai dengan 

produk yang diminta. 

2) Mencapai target distribution : 

a) Mengevaluasi hasil pencapaian mingguan dan melakukan re-

alokasi target SLC/SR. 

b) b. Mengumpulkan bukti hasil pencapaian target untuk 

keperluan administrasi  bila disediakan SFI. 

c. Coverage 

1) Membuat perencanan coverage : 

a) Menerima target coverage dari OM / AASM. 

b) Melakukan survey outlet. 

c) Mengkoordinir survey outlet yang dilakukan oleh SLC / SR . 

d) Membandingkan hasil survey dengan target coverage. 

e) Membantu OM / AASM untuk membut rencana 

pengembangan coverage . 

2) Mencapai target coverage : 
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a) Mengevaluasi jumlah outlet yang dikunjungi (laporan dinding 

vs retailer card). 

b) Mengevaluasi frekuensi kunjungan toko . 

d. Merchandising. 

1) Memastikan letak FC mudah terlihat dari depan outlet. 

2) Mengecek POS material baik yang sudah terpasang maupun yang 

belum terpasang di outlet tersebut dengan memprioritaskan power 

brand. 

e. Melakukan Supervisi SLC / SR : 

1) Pagi 

a) Bersama OM memimpin morning briefing. 

b) Memberikan target harian kepada SLC / SR yang meliputi 

target BP, Lines/BP, TO/BP dan activity SFI. 

c) Melakukan pengecekan kelengkapan peralatan SLC / SR ( 

retailer card, calculator, dll ). 

d) Mengingatkan kepada SLC / SR mengenai activity yang sedang 

berjalan beserta sisa alokasi budget. 

e) Membuat rekomendasi tentang outlet yang akan dibina atau 

direlokasi termasuk untuk penempatan FC baru. 

f) Membuat re-alokasi outlet peserta activity. 

2) Siang 

a) Melakukan tandem selling SLC / SR minimal 4 hari dalam 

seminggu. 
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b) Memeriksa pemasangan POS 

c) Memastikan letak freezer harus selalu mudah terlihat dan 

terjangkau oleh konsumen (golden triangle ice cream : dekat 

pintu masuk, pintu keluar atau kasir). 

d) Memeriksa temperature FC agar terjaga minimal -18C. 

e) Memeriksa dan memastikan kelayakan/ keamanan kabel dan 

stecker. 

f) Memeriksa display produk di FC. 

g) Mencatat pertumbuhan outlet-outlet baru yang berpotensi 

menjual ice cream Wall’s untuk dilaporkan kepada OM / 

AASM. 

h) Melakukan pengecekan ulang kunjungan SLC ke outlet. 

3) Sore 

a) Mengontrol pemberian kredit pasar. 

b) Mengontrol pemberian volume discount. 

c) Mengontrol pengembalian barang BS. 

d) Mengevaluasi pencapaian BEP level per beat. 

e) Mengevaluasi pencapaian target harian. 

f) Memastikan SLC / SR mengisi laporan dinding. 

g) Bersama OM memimpin afternoon briefing. 
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Salesman Concessionaire (SLC)   

Tugas Utama 

1. Mencapai Target : 

a. Secondary Sales dengan memperhatikan target BEP FC. 

b. Distribution. 

c. Coverage. 

d. Merchandising. 

2. Menyampaikan pesan perusahaan ke outlet. 

 

Posisi dalam Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direksi 

OM 

SSC 

SLC 

Concessionaire 

SSP 

STP 

Hawker 
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Proses Kerja 

1. Mencapai Target : 

a. Secondary Sales. 

1) Merencanakan penjualan : 

a) Menerima target penjualan bulanan dari SSC/OM / AASM. 

b) Membuat rencana penjualan hari ini berdasarkan potensi beat 

disesuaikan dengan target yang akan dicapai berdasarkan data 

retailer card (penjualan pada pekan lalu). 

c) Membawa / mengetahui data stock produk yang tersedia di 

concessionaire, baik yang  promosi, regular maupun short 

supply/over stock untuk dijual  ke outlet. 

d) Mencatat daftar outlet yang under-performing (sales trend yang 

melemah atau tidak mencapai BEP dalam jangka waktu 3 bulan) 

di beat hari itu, untuk dipastikan apakah bisa dibina atau harus 

dipindahkan. 

e) Menerima dari SSC/OM/AASM daftar calon outlet di beat hari 

itu, yang berpotensi menjadi outlet Wall’s untuk segera 

ditindaklanjuti. 

f) Untuk team canvass, memastikan stock akhir penjualan hari 

sebelumnya  sama dengan  IP (ikhtisar penjualan). 

g) Membuat order barang berdasarkan rata-rata penjualan 4 pekan 

(khusus tim canvass) + estimasi tambahan penjualan yang akan 

dicapai hari ini. 
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h) Mendapatkan informasi jadwal pemadaman listrik, cuaca dan 

lain-lain  pada hari itu. 

i) Berperan aktif pada morning briefing yang dilakukan di 

concessionaire. 

2) Melakukan penjualan : 

a) Memeriksa & menyiapkan alat bantu jual berupa : retailer card, 

nota penjualan (khusus untuk team canvass – non feeder), nota 

tagihan, scrap, test pen, kain lap, dll . 

b) Mengunjungi toko sesuai PJP dan mengobservasi pertumbuhan 

outlet baru di sekitarnya. 

c) Melakukan penjualan mengacu pada retailer card dengan 

memprioritaskan produk-produk yang ditentukan dan 

memastikan FC hanya berisi ice cream Wall’s. 

d) Mencatat semua pemesanan barang pada retailer card dan 

menawarkan tuan toko untuk menambah pemesanan barang 

untuk stock yang kosong, mengacu kepada : target BP hari 

tersebut, lines per BP dan T/O per BP. 

e) Menawarkan produk-produk baru dan produk yang belum 

pernah dijual oleh outlet. 

f) Mendengarkan segala keluhan tuan toko dan mencatatnya untuk 

disampaikan ke SSC/OM/ALS/AASM. 

g) Menagih nota ex penjualan yang lalu (kredit) dan penjualan hari 

itu. 
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h) Melihat,  mencatat dan mengobservasi kegiatan penjualan 

barang saingan. 

i) Merekap hasil penjualan hari ini (untuk team canvas) 

j) Menyetorkan penjualan hari ini kepada kasir dan membuat 

rinciannya : tunai, giro atau kredit. 

k) Mengembalikan stock barang yang tersisa/tidak terjual pada hari 

ini ke bagian gudang (tim canvass). 

l) Menyelesaikan administrasi penjualan hari ini dan menyerahkan 

copy nota merah pada bagian administrasi untuk dibuatkan IPH 

(ikhtisar penjualan harian) sekaligus mengisi laporan dinding. 

m) Membuat permintaan barang untuk  hari berikutnya dengan 

sepengetahuan  kepala gudang (untuk team canvass).  

n) Merekomendasikan nama-nama toko untuk ikut serta dalam 

activitas bila diperlukan. 

3) Evaluasi Penjualan : 

a) Melakukan pengecekan hasil entry Scylla apakah sesuai dengan 

order toko.  

b) Melakukan pengecekan retur hari ini. Melakukan evaluasi case 

fill khusus MT.  

c) Memastikan FC baru terpasang pada outlet yang tepat.   

d) Berperan aktif pada afternoon briefing yang diadakan di 

concessionaire. 
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b. Distribution. 

Mendistribusikan SKU berdasarkan potensi outlet, type outlet atau yang 

ditentukan oleh SSC/OM/AASM.  

c. Coverage. 

1) Mencatat pertumbuhan outlet-outlet baru yang potensial menjual 

ice cream Wall’s untuk dilaporkan kepada SSC/OM/AASM untuk 

ditindak lanjuti.  

2) Mengunjungi kembali outlet yang tidak mengadakan pembelian 

selama kurun waktu 2 minggu. 

3) Melaporkan ke SSC/OM/AASM untuk outlet yang tidak 

melakukan pembelian. 

4) Mengusulkan kepada SSC/OM/AASM mengenai outlet yang sudah 

tidak berpotensi menjual Ice Cream Wall’s untuk ditarik fixed 

cabinet-nya. 

d. Merchandising. 

1) Memastikan letak FC mudah terlihat dari depan outlet (golden 

triangle ice cream : dekat pintu masuk, pintu keluar atau kasir). 

2) Mengecek POS material baik yang sudah terpasang maupun yang 

belum terpasang di outlet tersebut dengan memprioritaskan power 

brand. 

3) Memastikan range card terpasang dengan baik dan benar. 

4) Menata produk pada FC sesuai dengan planogram. 
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2. Menyampaikan Activitas Penjualan dari ULI ke Toko : 

a. Produk Launch/re-launch. 

b. Seluruh kegiatan promosi yang dimuat di sales brief periode berjalan. 

c. Kegiatan local. 

d. Perubahan harga  

 

Supervisor Stock Point (SSP) 

Tugas Utama 

1. Membuat perencanaan untuk mencapai target Secondary Sales di channel 

Stockpoint. 

2. Mensupervisi operasi penjualan Stockpoint. 

 

Posisi Dalam Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owner 

OM 

SSC 

SLC 

Concessionaire 

SSP 

STP 

Hawker 



53 
 

 
 

Proses Kerja 

1. Membuat perencanaan untuk mencapai target Secondary Sales di 

channel Stockpoint. 

a. Secondary Sales. 

1) Menerima target penjualan final setahun dari OM / AASM. 

2) Menyediakan laporan penjualan value dan volume ( liter ) kepada 

OM / AASM yang terdiri dari : 

a) RPP 4 pekan terakhir. 

b) RPP 13 pekan terakhir. 

c) RPP tahun ini. 

d) RPP tahun lalu. 

3) Membuat laporan potensi setiap wilayah untuk disampaikan 

kepada OM / AASM sebagai bahan analisa. 

4) Bekerjasama dengan OM / AASM mem- break down target 

menjadi target bulanan. 

5) Membuat rencana penjualan mingguan stock point. 

b. Coverage. 

1) Bersama OM / AASM membuat rencana pengembangan coverage 

sesuai  dengan potensi wilayah kerja. 

2) Bersama OM / AASM menentukan demarkasi wilayah antar stock 

point. 

3) Bersama OM mengangkat, memberhentikan atau mengganti stock 

point. 
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c. Mensupervisi Operasi Penjualan Stock Point : 

1) Memastikan stock point memenuhi kriteria standard : 

a) Bangunan. 

b) Listrik. 

c) Lokasi. 

d) Air bersih. 

e) Kendaraan untuk kontrol lapangan. 

f)  Dll. 

2) Membantu stock point membuat demarkasi hawker. 

3) Memberikan target kepada stock point. 

4) Membantu stock point mem – break down target per hawker per 

minggu. 

5) Memastikan stock point mencapai target penjualan. 

6) Membuat jadwal order dan pengiriman barang ke stock point. 

7) Membantu stock point membuat estimasi order. 

8) Membuat mekanisme pembayaran stock point ke concessionaire. 

9) Membuat peraturan tentang operational stock point dan hawker. 

10) Memastikan peraturan stock point ditaati. 

11) Membuat local activity untuk stock point dan hawker. 

12) Melakukan briefing kepada para stock point. 

13) Memastikan seluruh equipment : 

a) Terawat dengan baik. 

b)  Dipergunakan sesuai fungsinya. 
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c) Tidak berpindah tangan tanpa sepengetahuan concessionaire. 

14) Melakukan control lapangan baik sendiri maupun bersama stock 

point. 

15) Memonitor utilisasi equipment di stock point. 

16) Memonitor BEP level equipment di stock point. 

17) Memastikan stock point membuat laporan dan monitoring : 

a) Rugi laba 

b) Pencapaian stock point / hawker (Laporan Dinding) 

c) Pencapaian activity (Laporan Dinding) 

d) Utilisasi equipment (Laporan Dinding) 

18)  Mengevaluasi performance stock point secara keseluruhan. 

 

Helper 

Tugas Utama 

Membantu SLC mencapai target secondary sales. 

Posisi dalam Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direksi 

OM 

SSC 

SLC 

Concessionaire 

SSP 

STP 

Helper Driver 
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Proses Kerja 

1. Menerima dan menghitung jumlah barang yang diterima dari kepala gudang 

berdasarkan jumlah dan jenis, sesuai dengan faktur pengambilan produk yang 

dibuat oleh SLC (untuk canvass) atau scylla operator (feeder). 

2. Memberitahukan pada SLC jumlah dan jenis barang yang diterima dari kepala 

gudang. 

3. Menyusun barang ke dalam van bersama driver. 

4. Mengirimkan barang ke  outlet / stock point sesuai dengan fakturnya dan 

melakukan pencocokan bersama tuan toko/stock point . 

5. Membersihkan bunga es, mengatur produk ke dalam freezer serta  men-

display-nya. 

6. Meminta tanda tangan tuan toko dan stempel outlet/stock point pada faktur 

asli dan menyerahkan 1 copy faktur pada  tuan toko/stock point untuk 

pembelian barang secara kredit (team feeder). 

7. Menyerahkan faktur asli pada tuan toko/stock point setelah uang tunai atau 

giro diterima. 

8. Kembali ke van untuk menyerahkan/menyimpan uang hasil tagihan kepada 

driver. 

9. Bersama-sama driver merawat dan membersihkan van kemudian membantu 

driver mengembalikan sisa stock ke cold storage. 
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Driver 

Tugas Utama 

Membantu SLC mencapai target secondary sales. 

Posisi dalam Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Kerja 

Membantu SLC dalam mencapai target Secondary Sales : 

1. Merawat, membersihkan dan memeriksa van serta kelengkapan peralatannya,  

sehingga selalu dalam kondisi prima untuk dioperasikan. 

2. Menyiapkan dan menyusun produk  ke dalam van bersama helper, sesuai 

dengan jumlah faktur dari Scylla (delivery/feeder) atau berdasarkan faktur 

pengambilan produk dari SLC (team canvass). 

3. Meng-assembling barang sesuai dengan nota/faktur yang dibuat SLC 

(canvass), dan faktur dari Scylla (delivery/feeder). 

Direksi 

OM 

SSC 

SLC 

Concessionaire 

SSP 

STP 

Helper Driver 
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4. Menyerahkan barang yang selesai di-assembling kepada helper untuk 

dikirimkan ke outlet/stock point dan melakukan re-cek jumlah order agar tidak 

terjadi kekeliruan. 

5. Menerima uang tunai/giro dari helper setelah dilakukan pengiriman barang ke 

outlet / stock point untuk disimpan pada tempat penyimpanan van (khusus 

feeder).  

6. Merekapitulasi pengeluaran barang hasil penjualan pada laporan stock van 

menurut jenis dan jumlahnya. 

7. Bersama-sama SLC menyetor uang hasil penjualan ke kasir. 

8. Mengembalikan sisa stock produk yang ada di van (canvass) atau barang retur 

(feeder) ke cold storage dengan sepengetahuan kepala gudang. 

9. Membersihkan ruang pendingin van sebelum van ditutup kembali untuk 

persiapan hari berikutnya. 

 

4.1.4 Deskripsi Piutang Macet pada PT. Cahaya Agung Cemerlang 

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. 

Namun sebagian besar vendor yang melakukan pengambilan produk dari PT. 

Cahaya Agung Cemerlang menggunakan sistem pembayaran dengan sistem 

tempo. 

Definisi piutang pada PT. Cahaya Agung Cemerlang adalah piutang 

dianggap lancar jika pembayaran dilakukan dalam tempo 14 hari sejak pengiriman 
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produk. Terdapat perbedaan diskon yang diberikan kepada vendor yang 

melakukan pembayaran dalam tempo 1 hari, 2 hari, ataupun 13 hari sesuai dengan 

negosiasi namun biasanya jika sudah melebihi 7 hari tidak diberikan diskon 

tambahan bagi toko tersebut.  

Setelah 14 hari, dilakukan penagihan dalam masa toleransi hingga 30 hari 

sejak tanggal pengambilan barang. Piutang dianggap macet jika sudah melewati 

masa 30 hari. Secara bisnis, terdapat perbedaan antara bisnis distribusi dengan 

bisnis manufaktur. Usaha distribusi bukan hanya memerlukan asset besar namun 

juga memerlukan perputaran kas dan piutang yang lancar karena margin profit 

yang tipis hanya sekitar 2-4% maksimal. Dengan perputaran piutang yang lancar, 

maka selain dapat menghasilkan profit, perusahaan juga akan dapat 

mengembalikan pinjaman modal usaha ke bank. PT. Cahaya Agung Cemerlang 

menggunakan kredit rekening koran sehingga semakin cepat pengembalian kredit 

tersebut, bunga yang dibayarkan semakin kecil. Permasalahannya adalah apabila 

piutang macet dalam waktu lama, maka perusahaan akan mengalami kesulitan 

dalam hal perputarannya mengingat stock barang harus cepat keluar dan 

perusahaan memiliki target penjualan juga yang disyaratkan oleh PT. Unilever 

selaku principal es krim Walls. 

Piutang dianggap tak tertagih jika sudah dilakukan berbagai cara untuk 

menagih dalam satu tahun dan tidak mendapatkan hasil. Penyebab piutang tak 

tertagih ini sebagian besar adalah karena toko kebakaran, toko tutup tanpa 

pemberitahuan seperti Micromart dan juga adanya itikad tidak baik dari pemilik 

vendor yang membuat piutang tidak dapat tertagih. 
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Kegiatan usaha atas penjualan secara tempo yang menimbulkan piutang 

usaha, bagian penagihan piutang menjadi bagian yang penting dalam melancarkan 

distribusi pendapatan perusahaan sebagai modal kerja dan kelancaran perputaran 

aktiva perusahaan secara berkelanjutan. Namun, meskipun demikian bagian 

penagihan piutang usaha terkadang tidak dikendalikan dengan baik, karena sering 

kali terjadi adanya keterlambatan dalam melakukan penyetoran dari hasil 

penagihan piutang dari waktu yang telah ditargetkan oleh perusahaan serta sering 

terjadi manipulasi data penagihan piutang, selain itu dengan keterlambatan 

penyetoran hasil penagihan piutang dan manipulasi data tersebut, dapat 

menghambat modal kerja tertahan dan perputaran aktiva akan terhambat dan 

perusahaan menimbulkan kerugian yang cukup besar. 

Permasalahan utama yang dihadapi oleh perusahaan adalah adanya 

penyimpangan dalam SOP penagihan piutang yang mengakibatkan perputaran 

modal perusahaan menjadi terhambat, bahkan pada periode Agustus 2015, jumlah 

piutang macet pada PT. Cahaya Agung Cemerlang adalah sebesar Rp. 

10.421.555.000,- yang mengakibatkan adanya kesulitan perputaran modal dan 

membuat penggunaan kredit hingga overdraft dari rekening kredit PT. Cahaya 

Agung Cemerlang. 

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 (Wawancara 

dengan Direktur Finance, terlampir). Jumlah piutang yang besar ini diakibatkan 



61 
 

 
 

juga karena pembayaran yang terlambat ini adalah vendor-vendor dengan 

pengambilan cukup besar seperti Carrefour (Rp. 2.120.333.000,-), Hypermart (Rp. 

1.901.786.000), Lottemart (Rp. 2.338.989.000). Kondisi ini sudah terjadi sejak 

tahun 2010 dan jumlah piutang macet tersebut meningkat dari tahun ke tahun. 

Tabel 4.1 

Perbandingan Piutang dengan Piutang Macet 

Keterangan 
Tahun 

2014 2013 2012 2011 2010 

Piutang 203,833,000,000 194,238,000,000 194,038,000,000 192,546,000,000 190,259,000,000 

Piutang Macet 69,747,000,000 60,718,798,800 52,021,587,800 45,171,291,600 43,702,492,300 

Piutang Tak 

Tertagih 
8,256,082,000 6,951,164,700 6,033,774,000 5,850,133,200 5,084,356,000 

Piutang macet 

yang tertagih 
7,653,222,000 17,703,921,000 20,534,441,000 22,281,509,000 21,286,972,000 

Piutang macet 

saat ini 
62,093,778,000 43,014,877,800 31,487,146,800 22,889,782,600 22,415,520,300 

Persentase 30.46% 22.15% 16.23% 11.88% 11.78% 

Sumber : PT. Cahaya Agung Cemerlang, 2016 

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 selama satu bulan, sedangkan piutang tak 

tertagih adalah piutang yang tidak dapat ditagih karena ketidakmampuan bayar 

dari terhutang yang disebabkan karena bencana misalnya kebakaran, toko tutup, 

dan pemilik yang tidak dapat dihubungi.  

 

 

Tabel 4.2 

Penagihan Piutang Macet 

Piutang Macet Tahun Tertagih Pada Jumlah 

2010 2010 3,226,250,000 

2010 2011 2,536,230,000 

2010 2012 11,025,312,000 

2010 2013 2,888,945,000 

2010 2014 1,610,235,000 

2011 2011 5,012,365,000 

2011 2012 7,653,985,000 
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2011 2013 4,623,159,000 

2011 2014 4,992,000,000 

2012 2012 10,125,036,000 

2012 2013 3,256,405,000 

2012 2014 7,153,000,000 

2013 2013 8,653,465,000 

2013 2014 9,050,456,000 

2014 2014 7,653,222,000 

Sumber : PT. Cahaya Agung Cemerlang, 2016 

Piutang macet selalu dicoba untuk ditagih dan setiap tahunnya berhasil 

didapatkan pembayaran bagi sebagian piutang macetnya. Hal ini akan dapat 

mengurangi keseluruhan piutang macet perusahaan. Namun 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 yaitu 

11,78% pada tahun 2010, 11,88% pada tahun 2011, 16,23% pada tahun 2012, 

22,15% pada tahun 2013 dan 30,46% pada tahun 2014.. 

4.2 Profil Responden Penelitian 

4.2.1 Jabatan dan Job description 

1. Direktur Keuangan (Yosianny Setiawati) 

Direktur keuangan memiliki tugas: 

a. Menciptakan penataan dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas 

manajemen administrasi, kepersonaliaan, keuangan dan urusan 

umum yang merupakan dasar strategi yang tak terpisahkan dari 

seluruh sistem kegiatan dan kinerja perusahaan 

b. Pemusatan perhatian pada rencana, pelaksanaan dan pengawasan 

manajemen administrasi, kepersonaliaan, keuangan dan urusan 

umum yang mengacu pada kontinuitas dan pengembangan 
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perusahaan secara keseluruhan sebagai suatu strategi dasar seluruh 

departemen/divisi 

c. Menetapkan acuan sistem dan mekanisme manajemen 

administrasi, kepersonaliaan, keuangan dan urusan umum yang 

ditata berdasarkan sistem manajemen umum yang terus 

berkembang sebagai suatu kontribusi terhadap kelancaran seluruh 

sistem kegiatan dan kinerja perusahaan 

d. Berkaitan dengan lancarnya kinerja manajemen administrasi, 

kepersonaliaan, keuangan dan urusan umum serta interpretasi dari 

kebijaksanaan pertanggungjawaban dan prosedur-prosedur dalam 

merefleksi secara cermat kondisi departemental. 

 

2. Direktur Operasional (Yulius Setiawan) 

Direktur operasional memiliki tugas: 

a. Membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan 

rencana umum perusahaan, mengarahkan dan memberikan 

kebijakan/keputusan atas segala rancang bangun dan implementasi 

manajemen operasi, produksi dan proyek ke arah pertumbuhan dan 

perkembangan perusahaan. 

b. Mengarahkan karyawan untuk meningkatkan seluruh sumber daya 

yang ada secara optimal bagi kepentingan perusahaan 

c. Memberikan kemampuan profesional secara optimal bagi 

kepentingan perusahaan 
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d. Menyusun, mengatur, menganalisis, mengimplementasi dan 

mengevaluasi manajemen operasi, produksi dan proyek secara 

bertanggungjawab bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan 

e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kinerja 

manajemen operasi, produksi dan proyek bagi kepentingan 

perusahaan 

3. Operational Manager (Slamet Widodo) 

Operational Manager memiliki tugas: 

a. Membuat perencanaan (termasuk didalamnya pengelolalaan asset) 

untuk mencapai target secondary sales 

b. Mengendalikan perputaran modal kerja di concessionaire 

c. Mengkordinir kinerja seluruh karyawan concessionaire 

4. Sales Supervisor Concessionaire (Jumari) 

Sales Supervisor Concessionaire memiliki tugas: 

a. Mensupervisi SLC / SR untuk mencapai target: 

i. Secondary sales. 

ii. Distribution. 

iii. Coverage. 

iv. Merchandising. 

b. Melakukan on the job training (tandem selling). 

c.  

5. Salesman Concessionaire (Abid D) 

Salesman Concessionaire memiliki tugas: 



65 
 

 
 

a. Mencapai Target : 

i. Secondary Sales dengan memperhatikan target BEP FC. 

ii. Distribution. 

iii. Coverage. 

iv. Merchandising. 

b. Menyampaikan pesan perusahaan ke outlet. 

6. Bagian Administrasi (Sri Astuti) 

Bagian administrasi dalam hal ini diwakili oleh Chief administrator memiliki 

tugas: 

a. Membuat , mencetak tagihan dan surat tagihan untuk memastikan 

tagihan terkirim kepada pelanggan dengan benar dan tepat waktu 

b. Menerima, memeriksa tagihan dari vendor dan membuat rekapnya 

untuk memastikan pembayaran terkirim tepat waktu 

c. Menginput penerimaan pembayaran dari pelanggan, dan 

pembayaran ke supplier dengan tepat waktu dan akurat untuk 

memastikan ketepatan waktu dan keakuratan penerimaan maupun 

pembayaran 

d. Mengarsip seluruh dokumen transaksi untuk menjaga ketertiban 

administrasi dan memudahkan penelusuran dokumen 

4.2.2 Sistem Kerja PT. Cahaya Agung Cemerlang 

Sistem kerja PT. Cahaya Agung Cemerlang adalah sebagai berikut: 

1. PT. Cahaya Agung Cemerlang melakukan pemesanan stock es krim Walls 

dari PT. Unilever Indonesia. 
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2. Produk dikirimkan ke gudang PT. Cahaya Agung Cemerlang 1 minggu 

setelah pemesanan. 

3. PT. Cahaya Agung Cemerlang melakukan pembayaran persediaan kepada 

PT. Unilever Indonesia dalam waktu dua minggu setelah penerimaan 

pesanan. 

4. PT. Cahaya Agung Cemerlang menerima purchasing order (pesanan) 

produk es krim Walls dari toko dan vendor. 

5. PT. Cahaya Agung Cemerlang melakukan distribusi produk es krim Walls 

kepada toko-toko yang telah melakukan purchasing order sebelumnya. 

6. Pembayaran oleh toko dilakukan dengan tunai maupun tempo. Tempo 

yang diberikan kepada toko selama dua minggu. Pembayaran tunai dan 

satu minggu akan mendapatkan potongan harga. 

4.3 Analisis Piutang Macet 

4.3.1 Tingkat Perbandingan Piutang Macet dan Piutang Lancar serta 

Tingkat Penjualan Kredit pada PT. Cahaya Agung Cemerlang 

Perbandingan antara piutang lancar dengan piutang macet dapat dilihat 

dari tabel 4.3 berikut : 

Tabel 4.3 

Perbandingan Piutang Lancar dengan Piutang Macet 

Keterangan 
Tahun 

2014 2013 2012 2011 2010 

Piutang 203,833,000,000 194,238,000,000 194,038,000,000 192,546,000,000 190,259,000,000 

Piutang Macet 69,747,000,000 60,718,798,800 52,021,587,800 45,171,291,600 43,702,492,300 

Piutang Tak 

Tertagih 
8,256,082,000 6,951,164,700 6,033,774,000 5,850,133,200 5,084,356,000 

Piutang macet 

yang tertagih 
7,653,222,000 17,703,921,000 20,534,441,000 22,281,509,000 21,286,972,000 

Piutang macet 

saat ini 
62,093,778,000 43,014,877,800 31,487,146,800 22,889,782,600 22,415,520,300 

Persentase 30.46% 22.15% 16.23% 11.88% 11.78% 

Sumber : PT. Cahaya Agung Cemerlang, 2016 
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Definisi piutang pada PT. Cahaya Agung Cemerlang adalah piutang 

dianggap lancar jika pembayaran dilakukan dalam tempo 14 hari sejak pengiriman 

produk. Terdapat perbedaan diskon yang diberikan kepada vendor yang 

melakukan pembayaran dalam tempo 1 hari, 2 hari, ataupun 13 hari sesuai dengan 

negosiasi namun biasanya jika sudah melebihi 7 hari tidak diberikan diskon 

tambahan bagi toko tersebut.  

Setelah 14 hari, dilakukan penagihan dalam masa toleransi hingga 30 hari 

sejak tanggal pengambilan barang. Piutang dianggap macet jika sudah melewati 

masa 30 hari. Secara bisnis, terdapat perbedaan antara bisnis distribusi dengan 

bisnis manufaktur. Usaha distribusi bukan hanya memerlukan asset besar namun 

juga memerlukan perputaran kas dan piutang yang lancar karena margin profit 

yang tipis hanya sekitar 2-4% maksimal. Dengan perputaran piutang yang lancar, 

maka selain dapat menghasilkan profit, perusahaan juga akan dapat 

mengembalikan pinjaman modal usaha ke bank. PT. Cahaya Agung Cemerlang 

menggunakan kredit rekening koran sehingga semakin cepat pengembalian kredit 

tersebut, bunga yang dibayarkan semakin kecil. Permasalahannya adalah apabila 

piutang macet dalam waktu lama, maka perusahaan akan mengalami kesulitan 

dalam hal perputarannya mengingat stock barang harus cepat keluar dan 

perusahaan memiliki target penjualan juga yang disyaratkan oleh PT. Unilever 

selaku principal es krim Walls. 

Piutang dianggap tak tertagih jika sudah dilakukan berbagai cara untuk 

menagih dalam satu tahun dan tidak mendapatkan hasil. Penyebab piutang tak 

tertagih ini sebagian besar adalah karena toko kebakaran, toko tutup tanpa 
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pemberitahuan seperti Micromart dan juga adanya itikad tidak baik dari pemilik 

vendor yang membuat piutang tidak dapat tertagih. 

Permasalahan dari PT. Cahaya Agung Cemerlang adalah pada piutang 

macet. Piutang tak tertagih dapat dikatakan sudah tidak dapat diapa-apakan lagi. 

Namun piutang macet merupakan masalah sesungguhnya karena masih ada 

kemungkinan tertagih. Permasalahan dari hal ini adalah PT. Cahaya Agung 

Cemerlang belum memiliki SOP tertulis yang mengatur mengenai penagihan dan 

siapa yang diberikan wewenang penagihan tersebut. Selain itu belum ada juga 

SOP tertulis yang mengatur vendor mana yang boleh diberikan stok dan berapa 

jumlahnya. 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa proporsi piutang tak tertagih pada 

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

hingga 2014. Permasalahan piutang dari PT. Cahaya Agung Cemerlang ini diduga 

terjadi akibat SOP penjualan dan penagihan dengan tempo pada PT. Cahaya 

Agung Cemerlang kurang berjalan dengan baik. Permasalahannya adalah pada 

piutang macet. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa proporsi piutang macet 

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

2010 hingga 2014. Pada tahun 2011, proporsi piutang macet meningkat dari 

22,97% menjadi 23,46%, pada tahun 2012 proporsi piutang macet meningkat dari 

23,46% menjadi 26,81%, pada tahun 2013 proporsi piutang macet meningkat dari 

26,81% menjadi 31,26% dan pada tahun 2014 proporsi piutang macet meningkat 

dari 31,26% menjadi 32,99%. 
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Piutang macet sangat mengganggu kelancaran usaha PT. Cahaya Agung 

Cemerlang karena dari piutang-piutang yang telah terlambat pembayarannya ini 

ada kemungkinan PT. Cahaya Agung Cemerlang tidak akan dapat melakukan 

pembayaran pinjaman yang dapat berujung pada kebangkrutan. Hal ini karena 

jaminan bagi semua pinjaman kredit PT. Cahaya Agung Cemerlang adalah 

seluruh asset perusahaan, sehingga jika tidak dilakukan pembayaran kredit dengan 

baik akan mengganggu kelancara usaha PT. Cahaya Agung Cemerlang. 

Piutang actual yang tak tertagih ini menunjukkan nilai yang berfluktuasi 

dari tahun ke tahun dan berkisar antara 5%. Peningkatan ini bukanlah akumulasi 

dari jumlah piutang tak tertagih namun merupakan jumlah piutang tak tertagih 

selama satu tahun. Jumlah piutang tak tertagih yang semakin besar ini cukup 

membahayakan kondisi keuangan perusahaan karena menyebabkan terhambatnya 

arus kas operasional dan pendanaan yang disebabkan karena adanya kas yang 

belum masuk. PT. Cahaya Agung Cemerlang mendapatkan profit sebesar 4% dari 

omsetnya dan menggunakan kredit bank dengan bunga sebesar 12%. Piutang tak 

tertagih membuat PT. Cahaya Agung Cemerlang berat dalam membayar pinjaman 

tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yulius Setiawan, direktur 

operasional PT. Cahaya Agung Cemerlang, permasalahan yang terjadi saat ini 

adalah karena penjualan produk perusahaan dilakukan oleh bagian sales 

sedangkan penagihan piutang walaupun merupakan tugas tak tertulis dari sales, 

namun belum diatur oleh SOP perusahaan karena belum adanya SOP tertulis. Saat 

ini penagihan kepada pelanggan/vendor dilakukan oleh bagian administrasi yang 
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melakukan tugasnya dengan cara menelpon untuk mengingatkan pelanggan agar 

melakukan pembayaran yang telah jatuh tempo dan mengingatkan untuk 

pembayaran sebelum jatuh tempo. 

Namun ketidak jelasan tersebut menyebabkan sales mengabaikan tugasnya 

untuk melakukan penagihan dan focus pada penjualan. Hal ini disebabkan karena 

bonus yang akan didapatkan oleh sales berasal dari penjualan atau pemesanan 

yang dilakukan oleh pelanggan sehingga sales melakukan penagihan hanya jika 

memiliki waktu luang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jumari, Sales 

Supervisor Concessionaire PT. Cahaya Agung Cemerlang, supervisor dan 

operational manager juga tidak selalu dapat melakukan pengontrolan satu per satu 

ke pelanggan yang memiliki piutang dan hanya berfokus pada pelanggan dengan 

piutang besar seperti Carrefour, Hypermart, Giant, PT. Indomarco Prismatama. 

Sri Astuti sebagai chief administrator PT. Cahaya Agung Cemerlang juga 

menyatakan bahwa administrasi sebagai karyawan kantor, dalam melakukan 

penagihan hanya terbatas menelpon dan mengingatkan dan tidak terjun langsung 

ke lapangan, sehingga tidak dapat mendesak pelanggan terlalu keras untuk 

melakukan pembayaran. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Yosianny 

Setiawati, direktur keuangan PT. Cahaya Agung Cemerlang, administrasi tidak 

mendapatkan bonus apapun jika piutang tertagih, hal ini membuat administrasi 

juga tidak terlalu antusias dalam melakukan penagihan sehingga pembayaran juga 

menjadi semakin lama tidak tertagih. 

Kondisi ini juga menunjukkan kurangnya peran pengawasan yang 

dilakukan oleh pihak owner PT. Cahaya Agung Cemerlang yang lebih 
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mempercayakan keuangan kepada karyawannya seperti hasil wawancara dengan 

Slamet Widodo, operational manager PT. Cahaya Agung Cemerlang. Slamet juga 

mengatakan bahwa hal ini juga dapat terjadi karena banyaknya cabang yang 

dimiliki oleh PT. Cahaya Agung Cemerlang namun manajemen saat ini masih 

kurang kuat dan belum ada standar prosedur yang tertulis, yang menyebabkan 

karyawan masih belum sepenuhnya mengikuti aturan yang baku. 

 

4.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Piutang Macet pada PT. Cahaya Agung 

Cemerlang 

Penyebab piutang macet yang terjadi saat ini berasal dari factor-faktor 

sebagai berikut. 

 

1. Belum ada SOP secara tertulis mengenai tugas penagihan 

Penyebab terjadinya piutang macet dari pihak internal, adalah 

karena belum adanya SOP yang secara tertulis mengatur mengenai proses 

penagihan yang dilakukan oleh salesman, membuat salesman hanya 

berfokus pada penjualan dan menutup target saja. Kondisi ini 

menyebabkan adanya ketimpangan antara penjualan dengan uang yang 

benar-benar masuk ke perusahaan. Penjualan yang dilakukan oleh 

salesman selalu mencapai targetnya, namun kondisi ini tidak diimbangi 

dengan adanya pemasukan berupa pembayaran ke perusahaan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yulius Setiawan, direktur 

operasional, perusahaan dalam melakukan peningkatan penjualan perlu 
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melakukan strategi dengan memberikan tempo pembayaran bagi 

pelanggannya. Perbedaan tempo pembayaran tersebut juga berpengaruh 

pada diskon yang diberikan kepada pelanggan. Tempo pembayaran 

maksimal yang diberikan pada vendor adalah selama dua minggu sejak 

tanggal pengiriman. Vendor diberikan toleransi untuk keterlambatan 

pembayaran selama maksimal 30 hari sejak tanggal pengiriman. Setelah 

lewat 30 hari sejak tanggal pengiriman maka seharusnya PT. Cahaya 

Agung Cemerlang tidak melakukan pelayanan pesanan dan pengiriman 

bagi vendor yang bersangkutan. Namun pada kenyataannya, pengiriman 

bagi vendor-vendor yang memiliki piutang masih dilakukan walaupun 

piutang tersebut telah jatuh tempo lebih dari 30 hari. Alasan dari 

supervisor dan salesman melakukan hal tersebut adalah karena supervisor 

dan salesman merasa penting untuk menutup target penjualan yang 

ditetapkan oleh perusahaan.  

Menurut Yulius Setiawan, hal ini dapat terjadi akibat belum adanya 

SOP tertulis yang dimiliki oleh PT. Cahaya Agung Cemerlang. 

Perkembangan pesat PT. Cahaya Agung Cemerlang yang sejak 2006 

hanya memiliki dua cabang dengan 15 truk dan 55 karyawan menjadi 13 

cabang pada 2016 dengan sekitar 500 karyawan membuat perusahaan 

tidak memikirkan untuk membuat peraturan tertulis yang mengatur 

keseluruhan tindak pelaksanaan pekerjaan. Saat ini pekerjaan dilakukan 

hanya berdasarkan kebiasaan yang sejak dahulu dilakukan. Selain itu 

dengan perkembangan menjadi 13 cabang ini membuat pengawasan yang 
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dilakukan oleh direktur menjadi berkurang karena perhatiannya terbagi 

menjadi ke banyak cabang baru sehingga perhatian ke cabang Semarang 

menjadi berkurang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yosianny Setiawati, direktur 

keuangan PT. Cahaya Agung Cemerlang, permasalahan perusahaan dari 

sisi operasional adalah salesman tidak melakukan tugasnya yaitu 

melakukan penagihan kepada vendor yang melakukan pembelian. Saat ini 

salesman telah melakukan tugasnya dengan baik yaitu melakukan 

penjualan sehingga omset perusahaan mengalami peningkatan sebesar 

rata-rata 201% setiap tahunnya. Namun permasalahan yang terjadi saat ini 

adalah pesanan oleh perusahaan yang masih memiliki piutang usaha besar, 

masih tetap diterima dan dilayani oleh salesman. Pembayaran yang 

terlambat dan ditambah dengan masih adanya order yang dilayani 

membuat cash flow perusahaan menjadi tidak lancar. Salesman seharusnya 

juga melakukan tugasnya selain melakukan penjualan juga melakukan 

penagihan sehingga piutang yang dimiliki oleh vendor tidak terlalu besar 

dan cash flow perusahaan tidak mengalami hambatan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yosianny Setiawati, 

salesman biasanya bekerja sama dengan admin. Kerjasama yang dilakukan 

biasanya adalah dengan melakukan manipulasi data. Jadi pembayaran 

yang dilakukan oleh toko lain yang melakukan pembayaran secara tunai 

atau membayar sebelum waktunya, ditukar dengan pembayaran dari toko 

yang masih ada tanggungan piutang. Sehingga direktur keuangan pada saat 
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melakukan pemeriksaan, melihat bahwa seolah-olah toko-toko yang masih 

berhutang tersebut telah melakukan pembayaran dan toko-toko yang 

seharusnya sudah melakukan pembayaran sebelum waktu jatuh temponya 

justru belum melakukan pembayaran. Hal ini seringkali menimbulkan 

kesulitan bagi perusahaan dalam hal pembukuan, karena adanya 

misleading yang dapat berujung pada kesalahan pencatatan dari posisi kas 

perusahaan dalam periode tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Slamet Widodo, operational 

manager PT. Cahaya Agung Cemerlang, seharusnya sesuai kebiasaan pada 

toko yang belum melakukan pembayaran, barang pesanan tidak boleh 

dicatat dan dikirim. Namun salesman yang dibebani dengan target, 

biasanya tetap mencatat dan melakukan pengiriman, dengan pertimbangan 

bahwa toko yang belum membayar ini diharapkan memiliki itikad baik 

dan dianggap terpercaya (Carrefour, Hypermart, Lottemart). Pesanan oleh 

toko-toko tersebut juga memiliki kuantitas cukup besar, sehingga jika 

tidak ada pesanan dari toko-toko besar, maka target yang dibebankan 

biasanya tidak akan tercapai. Slamet Widodo mengatakan bahwa saat ini 

dirinya dan direktur operasional sedang berusaha untuk mematangkan 

SOP yang segera dibuat untuk mencegah terjadinya piutang-piutang yang 

berjumlah besar dari beberapa vendor yang tidak melakukan 

pembayarannya secara tepat waktu. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jumari, Sales Supervisor 

Concessionaire PT. Cahaya Agung Cemerlang, salesman sebenarnya 
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sudah dibrefing mengenai tugas-tugas yang harus dilakukannya. Namun 

biasanya yang lebih ditekankan oleh perusahaan adalah adanya 

peningkatan penjualan sehingga tugas penagihan ini seperti terabaikan. 

Hal ini juga didukung oleh owner yang sering tidak berada di tempat yang 

membuat salesman lebih berani untuk memilih mengabaikan penjualan 

serta melakukan penjualan saja. Supervisor sebagai pengawas sudah 

membantu dengan melakukan pengawasan ke beberapa vendor yang 

memiliki piutang dan dapat menarik beberapa pembayaran dari vendor-

vendor tersebut. Walaupun begitu, coverage area dari supervisor tidak 

seluas salesman sehingga banyak vendor yang masih memiliki piutang 

namun luput dari pengawasan supervisor. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abid, Salesman 

Concessionaire PT. Cahaya Agung Cemerlang, saat ini target yang 

dibebankan kepada salesman adalah selalu target penjualan. Salesman 

mengetahui bahwa penagihan merupakan salah satu tugasnya, namun 

salesman merasa bahwa tugasnya melakukan penjualan merupakan hal 

yang lebih penting sebab besaran bonus ditentukan dari pencapaian target 

penjualan dan bukan penagihan yang diterima. Menurut Abid, salesman 

juga menyadari terdapat beberapa vendor yang memiliki piutang, namun 

menganggap bahwa tugas penagihan oleh salesman hanya merupakan 

tugas sampingan saja sehingga untuk penagihan, masih dapat dilakukan 

dengan bantuan administrasi. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Astuti, chief 

administrator PT. Cahaya Agung Cemerlang, permasalahan penagihan 

bagi vendor-vendor yang memiliki piutang merupakan permasalahan 

paling berat yang ditangani oleh bagian administrasi. Administrasi merasa 

bahwa tugas penagihan adalah tugas dari salesman, namun kegagalan dari 

salesman dalam melakukan penagihan membuat adanya urgensi bagi pihak 

administrasi untuk ikut melakukan penagihan bagi vendor-vendor yang 

memiliki piutang macet. Permasalahan dengan penagihan yang dilakukan 

oleh pihak administrasi adalah banyaknya ketidak sesuaian informasi 

antara vendor dengan salesman misalnya dalam jumlah kuantitas barang 

dan juga jumlah tagihan yang akan dibayarkan. Pada beberapa kasus 

bahkan vendor telah melakukan pembayaran secara tunai kepada salesman 

namun masih belum disetorkan ke kasir sehingga di bagian asministrasi 

masih tercatat vendor tersebut belum melakukan pembayaran. Penagihan 

terhadap vendor oleh bagian administrasi juga cukup sulit karena vendor 

merasa tidak nyaman berbicara dengan bagian administrasi yang tidak 

terlalu dikenalnya, vendor lebih suka bernegosiasi dengan salesman yang 

telah dikenalnya lebih lama. Hal ini membuat proses penagihan yang 

dilakukan melalui bagian administrasi menjadi lama dan berlarut-larut. 

2. Pemilihan vendor yang kurang baik 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yosianny Setiawati, direktur 

keuangan PT. Cahaya Agung Cemerlang, banyak permasalahan eksternal 

yang berasal dari vendor adalah ada banyak toko yang melakukan retur 



77 
 

 
 

bukan pada saat penerimaan barang, namun retur dilakukan pada saat 

penagihan. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, jika toko telah 

menanda tangani surat jalan penerimaan produk dan tidak melakukan retur 

pada saat itu, berarti toko tersebut telah menyetujui bahwa tidak ada 

masalah dengan barang. Pelanggaran dari persetujuan yang terjadi adalah 

ketika toko melakukan retur pada saat penagiha, salesman ataupun bagian 

penagihan yang melakukan penagihan biasanya akan menerima retur 

tersebut dengan pertimbangan agar pembayaran cepat dilakukan oleh toko. 

Hal ini membuat perusahaan mengalami kerugian akibat menanggung 

retur yang dilakukan oleh toko. Dimana dalam bulan Juli-Agustus 2015, 

retur pada saat penagihan mencapai Rp. 96.302.000,- dari total omset 

sebesar Rp. 29.365.200.000,- (0,32%) atau mengurangi keuntungan 

perusahaan sebesar 0,32%. 

Yosianny Setiawati mengatakan bahwa ini merupakan masalah 

bagi perusahaan karena margin profit bersih yang didapatkan oleh 

perusahaan dari operasional adalah sebesar 2,2% yang merupakan patokan 

awal dari perjanjian distribusi antara PT. Cahaya Agung Cemerlang 

dengan PT. Unilever Indonesia sebagai principal. Margin profit yang 

berkurang sebanyak 0,32% dengan ditambah dengan beban bunga kredit 

akan mempengaruhi juga pada perputaran modal kerja dari PT. Cahaya 

Agung Cemerlang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yulius Setiawan, direktur 

operasional PT. Cahaya Agung Cemerlang, saat ini perlu dilakukan 
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pemilihan vendor yang cukup memiliki kapasitas baik dalam melakukan 

pembelian maupun kapabilitas dalam melakukan pembayaran. Seleksi 

terhadap vendor ini sering kali belum dilakukan secara mendalam. 

Salesman hanya melakukan survey awal dan mencatat orderan dari setiap 

toko yang ditemuinya tanpa melihat secara mendalam tentang lokasi, 

market share, market coverage dan potensi pasar yang dapat dihasilkan 

oleh vendor tersebut. Hal ini menjadikan banyak vendor yang sebenarnya 

belum layak untuk diberikan concess akhirnya mendapatkan alokasi stok. 

Dampak dari hal tersebut adalah banyak vendor mengalami kegagalan 

bayar piutangnya ketika piutang tersebut jatuh tempo karena tidak 

memiliki cukup uang tunai yang membuat cash flow perusahaan menjadi 

terhambat.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Slamet Widodo, operational 

manager PT. Cahaya Agung Cemerlang, syarat untuk menjadi vendor 

adalah memiliki toko sendiri, memiliki coverage area minimal 1 RT, 

pangsa pasar sesuai dengan target PT. Cahaya Agung Cemerlang yaitu 

banyak anak-anak dengan usia antara 4 tahun hingga 18 tahun dan juga 

memiliki modal kerja yang cukup untuk melakukan pembayaran kepada 

PT. Cahaya Agung Cemerlang dalam 14 hari kerja. Hal ini sudah 

dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang telah ditanda tangani oleh 

kedua belah pihak baik PT. Cahaya Agung Cemerlang maupun pihak 

vendor. Namun pada kenyataannya, banyak vendor yang pada awalnya 

menyatakan kesanggupannya tetapi pada saat akan melakukan pembayaran 
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menyatakan belum memiliki uang yang cukup dan menunda melakukan 

pembayaran. Target penjualan dari beberapa vendor tersebut sebenarnya 

dapat dibilang mencapai target, namun dari sisi pembayaran kembali 

kepada PT. Cahaya Agung Cemerlang masih bermasalah. Slamet Widodo 

mengatakan bahwa dirinya dengan direktur operasional sedang membahas 

mengenai SOP mengenai criteria standar vendor dan juga pemberdayaan 

peran supervisor dalam survey vendor agar vendor yang melakukan 

pengambilan produk es krim Walls pada PT. Cahaya Agung Cemerlang 

merupakan vendor-vendor yang handal dan terpercaya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jumari, Sales Supervisor 

Concessionaire PT. Cahaya Agung Cemerlang, salesman merupakan 

ujung tombak perusahaan dalam melakukan survey awal dan mengetahui 

jika ada vendor yang baru buka dan pantas untuk dijadikan tempat untuk 

berjualan produk es kri Walls yang didistribusikan oleh PT. Cahaya 

Agung Cemerlang. Jumari mengatakan bahwa saat ini dia dan direktur 

operasional sedang merumuskan SOP yang tepat bagi salesman untuk 

penentuan standar tertulis vendor yang layak untuk diberikan stock es krim 

Walls. Hal ini dilakukan agar salesman tidak sembarangan dalam 

melakukan survey dan lebih berorientasi pada keuntungan perusahaan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abid, Salesman 

Concessionaire PT. Cahaya Agung Cemerlang, salesman saat ini hanya 

diinstruksikan untuk memilih vendor yang reliabel dan memiliki 

kemampuan untuk melakukan pembayaran. Namun sampai saat ini 
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kreiteria seperti apa yang disebut reliabel belum pernah disosialisasikan 

kepada salesman oleh supervisor. Hal ini membuat salesman memilih 

vendor seadanya saja, lagipula dengan tuntutan target yang semakin 

meningkat, salesman tidak mau terlalu memilikirkan kelayakan vendor, 

namun hanya focus pada apakah vendor tersebut bisa menjual banyak atau 

tidak. Selain itu dengan peningkatan tuntutan target ini, salesman merasa 

dalam memenuhi peningkatan target, maka salesman harus mencari 

vendor sebanyak mungkin. 

Berdasarkan data vendor, kategori vendor pada PT. Cahaya Agung 

Cemerlang dibagi menjadi empat kategori dengan perbedaan perlakuan 

bisnis dari masing-masing vendor sebagai berikut : 

a. Vendor pasar tradisional 

Vendor pasar tradisional adalah vendor yang tidak bernaung 

dalam satu perusahaan induk, ada kemungkinan tidak berbadan usaha 

dan dimiliki oleh perorangan. Vendor yang termasuk dalam vendor 

pasar tradisional ini antara lain adalah toko kelontong seperti Toko 

Selamat, Toko Sumber Asih, Toko Karisma, Toko Pojok, Toko Buah 

Puri, Toko Maju dan vendor lain seperti warnet KampusNet 

Sampangan, XYZ Pleburan. 

Cara pemesanan dan penagihan untuk vendor pasar tradisional 

adalah sebagai berikut : 

1) Pemesanan dilakukan melalui tim sales yang melakukan 

kanvas pada area tersebut. 
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2) Pengiriman dilakukan oleh tim sales tersebut pada kanvas 

berikutnya. 

3) Invoice penagihan diberikan oleh tim sales setelah 2 minggu 

dari pengiriman sekaligus melakukan pencatatan untuk 

pemesanan berikutnya. 

4) Jika terjadi gagal bayar setelah 1 bulan dari tanggal 

pengiriman, maka tim sales dan supervisor seharusnya 

melakukan penagihan langsung ke vendor. 

Penagihan seharusnya dilakukan dengan mendatangi vendor 

tersebut terus menerus hingga ada pembayaran, namun kondisi yang 

terjadi saat ini adalah tim sales dan supervisor hanya mendatangi 

vendor tersebut 1 atau 2 kali dan sering lupa jika vendor belum 

melakukan pembayaran. 

b. Vendor minimarket modern 

Vendor minimarket modern adalah vendor yang bernaung di 

bawah satu payung perusahaan. Vendor yang termasuk dalam vendor 

minimarket modern antara lain adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya 

(Alfamart), PT. Midi Utama Indonesia (Alfamidi), PT. Indomarco 

Prismatama (Indomaret, Indomaret Point), PT. Circle K Indonesia 

(Circle K), dan PT. Micromart Indonesia Kencana (Micromart). 

Cara pemesanan dan penagihan untuk vendor minimarket 

modern adalah sebagai berikut : 
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1) Pemesanan dilakukan melalui perusahaan yang menaungi 

langsung ke manajer pemasaran PT. Cahaya Agung 

Cemerlang. Misalnya PT. Sumber Alfaria Trijaya akan 

melakukan pemesanan untuk Alfamart Jalan Kayumas 

beberapa produk es krim dalam jumlah tertentu. 

2) Pengiriman dilakukan oleh tim sales area tersebut langsung ke 

lokasi minimarket. 

3) Penagihan dilakukan PT. Cahaya Agung Cemerlang langsung 

kepada perusahaan induk (Misalnya PT. Sumber Alfaria 

Trijaya) dengan menggabungkan nota dalam satu periode. 

Misalnya ada pesanan untuk beberapa Alfamart pada tanggal 

26 September 2016, maka penagihan akan dikirimkan pada 

tanggal 3 Oktober 2016 kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya 

dengan menggabungkan semua nota pesanan tersebut. 

4) Jika terjadi gagal bayar setelah 1 bulan dari tanggal 

pengiriman, maka manajer akan melakukan penagihan 

langsung ke perusahaan induk di Semarang. 

5) Jika masih terjadi gagal bayar, maka PT. Cahaya Agung 

Cemerlang akan mengirimkan email kepada PT. Sumber 

Alfaria Trijaya Jakarta untuk penagihannya. 

Jika terjadi gagal bayar, seharusnya manajer melakukan 

penagihan langsung ke perusahaan induk di Semarang dan pengiriman 

hari selanjutnya tidak dilayani. Permasalahan yang terjadi adalah 
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manajer setelah melakukan penagihan langsung, masih melayani 

pemesanan dari perusahaan, hal ini karena manajer juga berusaha 

untuk menutup target penjualannya sedangkan perusahaan minimarket 

modern memiliki jumlah pesanan yang cukup banyak karena outletnya 

yang saat ini tersebar dimana-mana. 

c. Vendor supermarket 

Vendor supermarket adalah vendor dengan klasifikasi menjual berbagai 

barang kebutuhan sehari-hari dan lebih lengkap dibandingkan dengan 

minimarket modern namun dengan skala local. Vendor yang termasuk 

vendor supermarket antara lain adalah Swalayan Ada, Swalayan Super, 

Swalayan Ramai, Swalayan Ono, Toko Aneka. 

Cara pemesanan dan penagihan untuk vendor pasar tradisional 

adalah sebagai berikut : 

1) Pemesanan dilakukan melalui tim sales yang melakukan kanvas 

pada area supermarket tersebut. 

2) Pengiriman dilakukan oleh tim sales tersebut pada kanvas 

berikutnya. 

3) Invoice penagihan diberikan oleh tim sales setelah 2 minggu 

dari pengiriman sekaligus melakukan pencatatan untuk 

pemesanan berikutnya. 

4) Jika terjadi gagal bayar setelah 1 bulan dari tanggal pengiriman, 

maka tim sales dan supervisor seharusnya melakukan penagihan 

langsung ke vendor. 
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Permasalahan yang terjadi adalah karena supermarket local ini 

merupakan perusahaan yang cukup dapat dikenal dan dipercaya, 

biasanya jika terjadi keterlambatan pembayaran, supervisor dan tim 

sales memberikan toleransi yang terlalu besar sehingga hal ini 

membuat supermarket dapat dengan leluasa melakukan pemesanan 

dan mendapatkan produk, namun pembayaran yang diberikan dapat 

mundur lebih dari tenggat yang diberikan. Biasanya jika terjadi 

keterlambatan bayar yang sudah lebih dari tiga hingga enam bulan, 

barulah supervisor datang langsung ke supermarket untuk bertemu 

owner dan meminta dilakukan pembayaran. Hal yang sering terjadi 

adalah owner supermarket melakukan pembayaran untuk nota satu 

bulan pertama dan tetap melakuakn pemesanan. Pemesanan dilayani 

oleh sales dan supervisor yang menginginkan adanya omset untuk 

menutup target.  

d. Vendor hypermarket 

Vendor hypermarket adalah vendor yang memiliki jaringan berskala 

nasional dan pemesanan dikendalikan dari vendor utama yang berpusat 

di Jakarta. Vendor yang termasuk hypermarket ini adalah PT. Matahari 

Putra Prima (Hypermart), PT. Trans Retail Indonesia (Carrefour), PT. 

Hero Supermarket (Giant), PT. Lottemart Indonesia (Lottemart). 

Cara pemesanan dan penagihan untuk vendor pasar tradisional 

adalah sebagai berikut : 
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1) Pemesanan dilakukan melalui perusahaan pusat di Jakarta ke 

manajer pemasaran PT. Cahaya Agung Cemerlang dengan 

sepengetahuan PT. Unilever Indonesia sebagai principal 

(Misalnya adalah PT. Trans Retail Indonesia melakukan 

pemesanan es krim dengan kuantitas dan variasi produk tertentu 

untuk Carrefour DP Mal Semarang). 

2) Pengiriman dilakukan oleh tim sales area tersebut langsung ke 

Carrfour DP Mal Semarang. 

3) Invoice penagihan dikirimkan oleh PT. Cahaya Agung 

Cemerlang melalui email kepada perusahaan pusat di Jakarta 

dua minggu setelah adanya pengiriman. 

4) Jika terjadi gagal bayar setelah 1 bulan dari tanggal pengiriman, 

maka manajer melakukan pengecekan ke lokasi mengenai 

jumlah produk dan mengetahui masalah yang terjadi. 

5) Jika terjadi gagal bayar, maka manajer akan mengirimkan email 

untuk melakukan penagihan sekali lagi ke perusahaan pusat di 

Jakarta. 

Permasalahan yang terjadi ketika terjadi keterlambatan bayar 

pada hypermarket adalah karena pihak hypermarket biasanya selalu 

melakukan retur terhadap produk yang pada saat inspeksi awal saat 

pengiriman tidak cacat, namun ketika jatuh tempo pihak hypermarket 

selalu mengklaim adanya produk cacat yang diretur. Hal ini 

menyebabkan adanya dispute antara PT. Cahaya Agung Cemerlang 
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dengan pihak hypermarket yang seringkali tidak selesai dalam waktu 

tiga hingga enam bulan. Namun selama periode itu PT. Cahaya Agung 

Cemerlang tetap melakukan pengiriman ke pihak hypermarket dengan 

PT. Unilever Indonesia sebagai penjaminnya. Permasalahan yang 

timbul berikutnya adalah karena adanya pembayaran yang mundur 

karena adanya dispute, maka pembayaran berikutnya pun akan 

mundur sehingga cash flow PT. Cahaya Agung Cemerlang juga 

terganggu. 

4.3.3 Langkah-Langkah Mengurangi Piutang Macet 

Piutang macet yang saat ini terjadi pada PT. Cahaya Agung Cemerlang 

perlu dicari jalan untuk penyelamatan yaitu agar piutang yang tak tertagih dapat 

kembali walaupun tidak semuanya. Selain itu yang terpenting saat ini adalah 

untuk melakukan langkah pencegahan agar piutang macet tidak terjadi. 

4.3.3.1 Langkah penyelamatan piutang macet: 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yosianny Setiawati, direktur 

keuangan PT. Cahaya Agung Cemerlang, piutang yang tak tertagih yang telah 

terjadi saat ini harus dicari langkah penyelamatannya. PT. Cahaya Agung 

Cemerlang dalam melakukan penyelamatan piutang macet melakukan cara 

sebagai berikut: 

1. Inventaris piutang macet 

Merapikan pencatatan piutang, melakukan identifikasi terhadap semua piutang 

macet dari semua vendor dan melakukan perhitungan terhadap jumlah 

piutang serta tempo piutang tersebut. 
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2. Komunikasi dengan vendor 

Melakukan komunikasi dengan vendor yang memiliki piutang macet dan 

menanyakan kesanggupan pembayaran piutang tersebut. Kesanggupan 

pembayaran piutang tersebut meliputi nominal, waktu pembayaran piutang 

dan menanda tangani surat kesanggupan. 

3. Penagihan untuk Vendor yang tidak membayar 

Vendor yang tidak membayar dikategorikan menjadi dua kategori yaitu vendor 

yang tidak mampu membayar dan vendor yang tidak mau membayar. 

Sebagai contoh vendor yang tidak mampu membayar adalah kasus kebakaran 

pasar Johar dan pasar Babadan dimana vendor mengalami kerugian dan 

bahkan kebangkrutan akibat kebakaran. 

Contoh vendor yang tidak mau membayar adalah Micromart. Micromart tidak 

membayar akibat salah satu pemilik membawa uangnya ke Singapura dan 

pemilik lainnya dari Paragon group tidak mau bertanggung jawab, bahkan 

gaji karyawan tidak dibayar. Dalam hal ini PT. Cahaya Agung Cemerlang 

melakukan penagihan dengan mengambil paksa inventaris dari Micromart 

seperti stock dan juga peralatan kantor Micromart. 

 

4. Pemberian Diskon Khusus bagi vendor yang membayar tunai 

Pemberian insentif yang menarik seperti diskon bagi vendor yang menyatakan 

sanggup untuk melakukan pembayaran secara tunai. Besaran diskon 

menyesuaikan dengan kondisi vendor. 
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4.3.3.2 Langkah pencegahan piutang macet: 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yulius Setiawan, direktur 

operasional PT. Cahaya Agung Cemerlang, pPiutang yang tak tertagih PT. 

Cahaya Agung Cemerlang dapat dicari cara pencegahannya melalui cara sebagai 

berikut: 

1. SOP penjualan dan penagihan 

Perusahaan akan berusaha untuk memperbaiki sistem penagihan dengan cara 

merancang SOP dimana salesman yang melakukan penjualan juga 

bertanggung jawab atas penagihan terhadap vendor tersebut. Pemberian 

bonus bagi karyawan hanya dilakukan jika penjualan pada vendor tersebut 

telah lunas terbayar. SOP penjualan juga dirancang untuk diperbaiki 

dimana vendor yang memiliki piutang lebih dari 30 hari tidak 

diperbolehkan untuk melakukan pengambilan barang. Hal ini 

memungkinkan untuk dilakukan karena PT. Cahaya Agung Cemerlang 

merupakan satu-satunya distributor es krim Walls di area Pantura Jawa 

Tengah sehingga tidak memiliki pesaing. Selain itu juga akan dibuat SOP 

mengenai pemberdayaan pengawasan supervisor dimana supervisor 

diberikan tanggung jawab lebih besar untuk melakukan pengawasan bagi 

salesmannya, melakukan penagihan langsung pada vendor-vendor yang 

memiliki piutang besar dan juga melakukan pengawasan serta pencabutan 

kerja sama vendor yang tidak perform. 

2. SOP Kriteria survey awal untuk vendor 
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Pengetatan survey untuk vendor yang akan melakukan pembelian juga perlu 

dilakukan antara lain dengan melakukan survey pada demografi, 

marketing area, omset rata-rata dan juga potensi vendor. Selain itu untuk 

vendor-vendor yang telah melakukan penjualan es krim Walls, akan 

dilakukan evaluasi dengan menetapkan target penjualan minimal. Vendor 

yang tidak dapat memenuhi target tersebut tidak akan disupply es krim 

lagi dan freezer nya akan ditarik. 

3. Pengawasan piutang oleh supervisor 

Peran supervisor dalam pengawasan piutang akan dioptimalkan. Supervisor 

akan diwajibkan untuk berperan aktif untuk selalu berkeliling ke vendor 

dan juga melakukan penagihan pada vendor-vendor yang telah jatuh 

tempo tagihannya yaitu 14 hari. Untuk vendor yang telah jatuh tempo 

melebihi 30 hari, supervisor juga diwajibkan memberikan peringatan dan 

pengertian akan kebijakan perusahaan yang tidak akan memberikan supply 

bagi vendor. 

Gambar 4.1 

Bagan Permasalahan pada PT. Cahaya Agung Cemerlang 
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4.4 Pembahasan 

Definisi piutang pada PT. Cahaya Agung Cemerlang adalah piutang 

dianggap lancar jika pembayaran dilakukan dalam tempo 14 hari sejak pengiriman 

produk. Terdapat perbedaan diskon yang diberikan kepada vendor yang 

melakukan pembayaran dalam tempo 1 hari, 2 hari, ataupun 13 hari sesuai dengan 

negosiasi namun biasanya jika sudah melebihi 7 hari tidak diberikan diskon 

tambahan bagi toko tersebut. Setelah 14 hari, dilakukan penagihan dalam masa 

toleransi hingga 30 hari sejak tanggal pengambilan barang. Piutang dianggap 

macet jika sudah melewati masa 30 hari. Piutang macet masih diusahakan untuk 

ditagih walaupun jumlah tertagihnya masih belum dapat dipastikan karena hal ini 

akan dapat mengurangi keseluruhan piutang macet perusahaan. Namun 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 

yaitu 11,78% pada tahun 2010, 11,88% pada tahun 2011, 16,23% pada tahun 

2012, 22,15% pada tahun 2013 dan 30,46% pada tahun 2014. 

Piutang dianggap tak tertagih jika sudah dilakukan berbagai cara untuk 

menagih dalam satu tahun dan tidak mendapatkan hasil. Penyebab piutang tak 

tertagih ini sebagian besar adalah karena toko kebakaran, toko tutup tanpa 

pemberitahuan seperti Micromart dan juga adanya itikad tidak baik dari pemilik 

vendor yang membuat piutang tidak dapat tertagih. 

Permasalahan dari PT. Cahaya Agung Cemerlang adalah pada piutang 

macet. Piutang tak tertagih dapat dikatakan sudah tidak dapat diapa-apakan lagi. 
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Namun piutang macet merupakan masalah sesungguhnya karena masih ada 

kemungkinan tertagih. 

Piutang macet sangat mengganggu kelancaran usaha PT. Cahaya Agung 

Cemerlang karena dari piutang-piutang yang telah terlambat pembayarannya ini 

ada kemungkinan PT. Cahaya Agung Cemerlang tidak akan dapat melakukan 

pembayaran pinjaman yang dapat berujung pada kebangkrutan. Hal ini karena 

jaminan bagi semua pinjaman kredit PT. Cahaya Agung Cemerlang adalah 

seluruh asset perusahaan, sehingga jika tidak dilakukan pembayaran kredit dengan 

baik akan mengganggu kelancaran usaha PT. Cahaya Agung Cemerlang. 

Permasalahan dari hal ini adalah PT. Cahaya Agung Cemerlang belum 

memiliki SOP tertulis yang mengatur mengenai penagihan dan siapa yang 

diberikan wewenang penagihan tersebut. Selain itu belum ada juga SOP tertulis 

yang mengatur vendor mana yang boleh diberikan stok dan berapa jumlahnya. 

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah karena penjualan produk perusahaan 

dilakukan oleh bagian sales sedangkan penagihan piutang walaupun merupakan 

tugas tak tertulis dari sales, namun belum diatur oleh SOP perusahaan karena 

belum adanya SOP tertulis. Saat ini penagihan kepada pelanggan/vendor 

dilakukan oleh bagian administrasi yang melakukan tugasnya dengan cara 

menelpon untuk mengingatkan pelanggan agar melakukan pembayaran yang telah 

jatuh tempo dan mengingatkan untuk pembayaran sebelum jatuh tempo. Namun 

ketidak jelasan tersebut menyebabkan sales mengabaikan tugasnya untuk 

melakukan penagihan dan focus pada penjualan. Hal ini disebabkan karena bonus 

yang akan didapatkan oleh sales berasal dari penjualan atau pemesanan yang 
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dilakukan oleh pelanggan sehingga sales melakukan penagihan hanya jika 

memiliki waktu luang. Sedangkan bagian administrasi tidak mendapatkan bonus 

apapun jika piutang tertagih, hal ini membuat administrasi juga tidak terlalu 

antusias dalam melakukan penagihan sehingga pembayaran juga menjadi semakin 

lama tidak tertagih. 

Selain permasalahan dari internal perusahaan terdapat juga permasalahan 

dari eksternal perusahaan yaitu berasal dari vendor. Saat ini perlu dilakukan 

pemilihan vendor yang cukup memiliki kapasitas baik dalam melakukan 

pembelian maupun kapabilitas dalam melakukan pembayaran. Seleksi terhadap 

vendor saat ini belum dilakukan secara mendalam. Hal ini menjadikan banyak 

vendor yang sebenarnya belum layak untuk diberikan concess akhirnya 

mendapatkan alokasi stok. Dampak dari hal tersebut adalah banyak vendor 

mengalami kegagalan bayar piutangnya ketika piutang tersebut jatuh tempo 

karena tidak memiliki cukup uang tunai yang membuat cash flow perusahaan 

menjadi terhambat. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disarankan SOP untuk penjualan 

dan penagihan piutang dan SOP Pemilihan Vendor. SOP Penjualan yang 

diusulkan kepada PT. Cahaya Agung Cemerlang adalah sebagai berikut: 

1. Pelanggan memberikan Purchase Order berisi jenis barang yang ingin 

dibeli. 

2. Bagian Sales menerima permintaan pelanggan dan meneruskannya ke 

Bagian Gudang. 
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3. Bagian Gudang memeriksa apakah barang tersebut masih ada stoknya. 

Apabila masih ada stok barang, Bagian Gudang meneruskan kepada 

Bagian Sales untuk membuat Sales Order kepada Pelanggan (langkah 5). 

Apabila stok barang tidak ada, Bagian Gudang meneruskan kepada Bagian 

Sales untuk membuat surat pemberitahuan tidak ada stok barang (langkah 

4). 

4. Bagian Sales menyampaikan surat pemberitahuan ada/tidak ada stok 

barang kepada Pelanggan. 

5. Bagian Sales menyampaikan Sales Order dan cara pembayaran kepada 

Pelanggan. 

6. Pelanggan mengkonfirmasi pembayaran pembelian Barang secara tunai 

ataupun tempo. 

7. Bagian Keuangan mengkonfirmasi pembayaran Pelanggan. Apabila 

pembayaran telah terkonfirmasi, Bagian Keuangan meneruskan informasi 

ke Bagian Gudang untuk mengirimkan barang (langkah 9). Apabila 

pembayaran tidak terkonfirmasi, Bagian Keuangan meneruskan informasi 

ke Bagian Sales untuk mengkonfirmasikan ulang pembayaran kepada 

Pelanggan (langkah 8). 

8. Bagian Sales mengkonfirmasikan ulang pembayaran kepada Pelanggan. 

9. Bagian Gudang mengirimkan barang kepada Pelanggan 

10. Pelanggan menerima barang dan menandatangani Tanda Terima Barang. 

11. Tanda Terima Barang akan dikembalikan pada bagian administrasi untuk 

dilakukan pencatatan. 
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SOP Penagihan piutang yang diusulkan kepada PT. Cahaya Agung 

Cemerlang adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur pembuatan invoice / penagihan . 

Prosedur pembuatan tagihan adalah sebagai berikut : 

a. Bagian penagihan menerima bukti-bukti penagihan berupa antara 

lain : 

1) Order (PO Customer), Kontrak, atau SPK dari pelanggan 

2) Surat tanda terima barang, jasa yang telah diserah 

terimakan 

b. Bagian penagihan membuat Invoice dengan  perincian dokumen: 

1) Faktur penjualan/Comercial Invoice bermaterai cukup 

2) Packing list, DO, atau DR , atau berita acara serah terima 

diterima barang atau jasa. 

3) Faktur pajak, dan SSP untuk penyerahan kepada 

bendaharawan yang ditunjuk 

4) Kwitansi bila diperlukan 

c. Data tagihan tersebut diverifikasi dan dibubuhi paraf sebagai tanda 

telah diperiksa 

d. Meminta persetujuan dengan membubuhkan tandatangan dan 

distempel perusahaan 

e. Membukukan dalam buku penjualan dan diarsip. 
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Dalam reimbursement biaya untuk charge back ke pelanggan untuk transaksi 

tertentu ada 4 syarat yang harus diperhatikan supaya dikemudian hari tidak 

terjadi sengketa dalam perpajakan baik PPn antara lain : 

a. Pertama, dalam penagihan reimbursement tidak boleh ada mark up 

atau mark down 

b. Kedua, bukti asli harus diserahkan ke penanggung beban biaya 

yang sesungguhnya 

c. Ketiga , bukti asli tersebut harus atas nama penanggung beban 

dengan metode qq (quality qua) 

d. Keempat : diatur dalam surat perjanjian terutama perjanjian dengan 

fihak ketiga yang bukan karyawan 

Selain keempat syarat tersebut masih perlu didukung dengan pemisahan dalam 

pembukuan atau account tersendiri dan tidak tercampur dengan account 

biaya yang direimbursement 

2. Verifikasi data /dokumen penagihan 

Sebelum faktur penjualan ditandatangani oleh yang ditunjuk (manajer 

keuangan) terlebih dahulu data / dokumen penagihan diverifikasi agar 

tagihan yang telah dibuat benar dan tidak menimbulkan koreksi 

dikemudian hari dengan prosedure sebagai berikut : 

a. Bagian verifikasi menerima data invoice dari bagian pembuatan 

faktur atau bagian invoicing 

b. Memeriksa & melengkapi dokumen penagihan meliputi : 

1) Faktur Penjualan  dengan bernomor 
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2) Packing list, Delivery Receipt, atau surat Jalan asli, Berita 

Acara Serah Terima dan lainnya. 

3) Faktur Pajak keluaran, SSP PPn dengan rangkap cukup 

4) Kontrak, Order Pembelian atau SPK 

5) Kwitansi bermaterai cukup bila diperlukan. 

6) Nota perhitungan penjualan dan dokumen pendukung 

lainnya. 

c. Memeriksa kebenaran  Invoice sesuai, Order / kontrak, SPK dan 

Price list antara lain : 

1) Harga sesuai Price list. 

2) Kuantitas 

3) Term of Payment 

4) Dan syarat lainnya 

d. Membubuhkan paraf disamping otorisasi penanda tanganan faktur 

penjualan dan meneruskan untuk penandatanganan faktur tersebut 

3. Prosedur penyampaian tagihan kepada pelanggan 

Invoice telah disusun dengan lengkap dan benar dan telah diotorisasi oleh yang 

berhak, proses selanjutnya menyampaikannya kepada Pelanggan untuk 

penagihan dengan prosedure sebagai berikut: 

a. Petugas penagihan/collector menerima  data-data penagihan yang 

lengkap dan siap dikirimkan ke pelanggan  dimasukkan amplop 

diberi nama & alamat penagihan dan attantion untuk  bagian yang 

dituju, misal Mr X jabatan Manager Keuangan. 
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b. Memasukan data penagihan dalam  buku ekpedisi dan 

mengirimkan ke ke pelanggan  dengan meminta tanda terima 

dokumen penagihan. 

c. Menyerahkan tanda terima tersebut ke bagian penagihan untuk 

dimasukkan dalam budget 

d. Penerimaan piutang dan buku piutang 

e. Menfile dukumen  penagihan tersebut. 

4. Prosedur pembuatan kredit nota dari retur jual 

Barang atau jasa yang telah dilakukan penyerahan, kadangkala dilakukan retur 

atau pengembalian, hal ini bisa saja karena tidak sesuai dengan pesanan, 

terjadi kerusakan pada waktu pengecekan ulang, atau sebab lainnya dan 

disetujui oleh penjual atau pembeli atas barang dan jasaa tersebut. 

Secara administratif maka agar penjualan sesuai barang atau jasa yang 

diterima, maka dibuatkan kredit nota atas retur penjualan tersebut dengan 

prosedure sebagai berikut : 

a. Bagian penagihan menerima bukti-bukti pengembalian barang atau 

jasa dilengkapi: 

1) Order (PO Customer),  Kontrak, atau SPK dari pelanggan 

2) Surat tanda terima pengembalian barang barang, jasa 

b. Bagian penagihan membuat nota retur dengan perincian  : 

1) Nota retur penjualan dengan diberi nomor 

2) Receiving report atau berita acara pengembalian barang 

atau jasa 



98 
 

 
 

3) Retur Faktur pajak, untuk  penyerahan kepada 

bendaharawan yang ditunjuk 

4) Faktur penjualan yang dinota returkan 

5) Dokumen pendukung lainnya bila diperlukan (nota 

perhitungan dan lainnya) 

c. Data nota retur tersebut diverifikasi oleh petugas verifikasi piutang 

dan dibubuhi paraf sebagai tanda telah diperiksa. 

d. Meminta persetujuan oleh yang berhak otorisasi dengan 

membubuhkan tandatangan dan distempel perusahaan 

e. Membukukan dalam buku retur penjualan dan diarsip. 

5. Prosedur pembuatan debit nota atau kredit nota dari transaksi koreksi 

Koreksi dapat dilakukan asal dapat dipertangung jawabkan dengan jelas begitu 

halnya koreksi akibat kesalahan dalam penagihan. Dokumen yang 

dipergunakan adalah dengan debit nota untuk kekurangan dalam 

penagihan dan sebaliknya kredit nota bila yang ditagihkan lebih besar  dari 

yang sesungguhnya, koreksi ini dapat dari harga, kwantiti atau harga & 

kwantiti dan kesalahan lainnya. Prosedure pembuatan kredit nota atau 

debit nota adalah sebagai berikut : 

a. Bagian penagihan menerima bukti-bukti kesalahan dari penagihan 

dan dilengkapi: 

1) Order (PO Customer), Kontrak, atau  SPK dari pelanggan 

2) Tagihan atau Invoice yang harus dikoreksi 
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b. Bagian penagihan membuat debit nota atau kredit nota dengan  

perincian: 

1) Debit nota  atau credit nota dengan bernomor 

2) Nota perhitungan jumlah kekurangan atau kelebihan yang 

harus dikoreksi 

3) Debit atau kredit Faktur pajak, untuk penyerahan kepada 

bendaharawan yang ditunjuk 

4) Faktur penjualan yang harus dibebit atau kredit nota kan 

5) Dokumen pendukung lainnya bila diperlukan (nota 

perhitungan dan lainnya) 

c. Data Debit nota atau kredit nota tersebut diverifikasi oleh bagian 

verifikasi invoicing dan dibubuhi paraf sebagai tanda telah 

diperiksa 

d. Meminta persetujuan oleh yang berhak otorisasi  dengan 

membubuhkan tandatangan dan distempel perusahaan 

e. Membukukan dalam buku & kartu Piutang dan diarsip. 

6. Collection piutang dagang dan monitoringnya. 

Piutang dagang yang merupakan sumber utama  dana cash flow  harus dikelola 

dan dimonitor  secara kontinew, masalah yang timbul dari piutang 

berakibat pembayaran kepada para pemasok menjadi terganggu. 

Piutang dagang  harus dikontrol secara berlapis oleh bagian yang terkait antara 

lain Bagian keuangan & Akunting, bagian operasional, bagian penjualan 

& pemasaran, dan sampai level yang paling tinggi. Perlu dibuat Prosedur 
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Monitoring baku agar seluruh piutang dapat tertagih sesuai jatuh tempo 

yang telah ditentukan antara lain : 

a. Bagian piutang Menfile data tagihan per customer secara lengkap 

dan terperinci, antara lain file tagihan, tanda terima, buku ekpedisi 

dan dokumen pendukung lainnya. 

b. Membuat kartu Piutang secara up to date 

c. Melakukan penagihan baik melalui telepon, kunjungan atau 

penagihan lainnya. 

d. Mengirim surat penagihan sebelum jatuh tempo untuk 

mengingatkan bahwa tagihan akan segera jatuh tempo. 

e. Mengirim surat tagihan pertama jika tagihan telah jatuh tempo 

lewat 7 s/d 14 hari tetapi belum ada pembayaran 

f. Mengirim Surat tagihan teguran kedua apabila tagihan telah jatuh 

tempo lewat 14 s/d  21 hari tetapi belum ada pembayaran 

g. Membuat surat teguran ketiga apabila tagihan telah jatuh tempo 

lewat 21 s/d 30 hari tetapi tagihan belum dibayarkan. 

h. Bila surat teguran satu, dua dan tiga telah dikirimkan tetapi tetap 

tidak ada pembayaran, maka dilakukan kunjungan ke customer 

dengan bagian operasional, marketing dan legal dimintakan surat 

pengakuan hutang yang berisikan perjanjian kesanggupan 

membayar serta skedul pembayaran. 
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i. Bila customer tetap lalai atas surat perjanjian tersebut, dilakukan 

kunjungan oleh team collection untuk dimintakan jaminan atas 

hutang tersebut bila belum ada jaminan 

j. Bila ada jaminan maka mencairkan jaminan tersebut dengan 

persetujuan pelanggan. 

k. Bila jaminan yang diserahkan tidak ada maka tindakan selanjutnya 

diserahkan kepada yang berwajib untuk proses hukum. 

l. Membuat laporan tersebut  baik yang lancar maupun yang 

bermasalah kekantor ke BOD secara periodik 

m. Meminta advice, masukan dan koordinasi dengan BOD untuk 

menjalankan tugas-tugas penagihan terutama yang bermasalah 

n. Bila tetap tidak bisa ditagih maka team collection mengajukan 

write off ke Direksi & owner 

o. Menfile selusuh dokumen-dokumen yang didapat dan dokumen 

piutang lainnya. 

7. Perencanaan penerimaan Piutang Dagang 

Didalam penyusunan  rencana cash inflow baik jangka pendek maupun jangka 

panjang, dari rencana penjualan terutama penjualan secara kredit, dapat 

diprediksi rencana cash inflow, lebih fokus lagi dalam manajemen 

keuangan maka atas penjualan kredit yang telah dilakukan, maka akan 

secara pasti dapat diprediksi rencana penerimaan dalam cash inflow 

mingguan dan bulanan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan 

piutang-piutang yang bermasalah atau bad debt. Prosedur perencanaan 
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penerimaan piutang dagang untuk rencana cash inflow bulanan atau 

mingguan adalah sebagai berikut : 

a. Bagian cash manajemen menerima daftar invoice, nilai dan term of 

payment secara rinci dari bagian penagihan (collection ) by 

customer 

b. Dari data tersebut maka  disusunlah rencana penerimaan piutang 

dalam cash inflow bulanan yang terinci per minggu. 

c. Meminta persetujuan tentang rencana penerimaan piutang tersebut 

ke Manager Keuangan 

d. Menyampaikan laporan rencana penerimaan Piutang dagang dalam 

laporan cashflow ke Manajemen untuk dimintakan persetujuan 

e. Menfile data rencana penerimaan Piutang dagang. 

8. Penerimaan Piutang dagang. 

Penerimaan piutang dagang karena adanya penjulan kredit/penjualan dengan 

pembayaran tenggang waktu, hasil sewa gedung atau container dan hasil 

penjualan barang atau jasa lainnya yang dibayar secara kredit. Pada saat 

jatuh tempo maka colector akan meminta agar piutang tersebut dapat 

dilunasi oleh pelanggan, yang sebelumnya telah direncanakan 

penerimaannya dalam rencana cash inflow dengan prosedure sebagai 

berikut: 

a. Bagian penagihan menerima pembayaran piutang dagang dapat 

berupa cash, giro, cek tunai atau transfer atau lainya 
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b. Setelah menerima pembayaran maka bagian collection akan 

membuat perincian penerimaan piutang dagang dengan dilengkapi 

supporting dokumen (invoicing, faktur dan perincian piutang dan 

supporting lainnya). 

c. Selanjutnya bagian collection menyerahkan hasil pembayaran serta 

supporting nya ke kasir untuk disetorkan ke bank, dibuatkan 

receipt voucher dan diotorisasi oleh yang berhak, bila penerimaan 

melalui transfer maka nota bank dan slip setoran untuk  cash/giro 

sebagai tambahan lampiranya 

d. Kasir  membukukan ke buku bank begitu  juga collection 

mempostingnya kedalam kartu piutang 

e. Dari bukti-bukti tersebut difile untuk arsip 

9. Prosedure penanganan piutang macet (Bad Debt). 

a. Perusahaan manapun sangat tidak menghendaki terjadi piutang 

macet (Bad debt) tetapi ini tidak bisa dihindari dan dari 

pengalaman maka piutang macet timbul karena penilaian atas 

aspek 5 R'  kurang tepat dan mungkin bisa tidak terindentifikasi, 

tetapi bisa saja walaupun pelanggan itu cukup capable tetapi ada 

unsur kesalahan tehnis yang menyebabkan dispute dan tidak layak 

untuk dibayar oleh perusahaan tersebut, untuk itu administrasi 

piutang harus benar-benar akurat, lengkap, tertib dan jelas 

termasuk aspek legalnya. 
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b. Kebijakan untuk penanganan piutang macet akan ditangani oleh 

team collection kantor pusat dengan data-data yang disediakan oleh 

cabang yang bersangkutan, dan untuk kepentingan pembukuan 

maka dapat diadakan pencadangan piutang macet dan dengan 

persetujuan BOD dapat dilakukan penghapusan Piutang tersebut 

c. Prosedure penanganan Piutang macet  adalah sebagai berikut : 

d. Team collection kantor pusat menerima data-data piutang macet 

antara lain : Rekapan invoice beserta perincian per invoice ,Foto 

copy Invoice lengkap, tanda terima invoice, atau expedisi 

pengiriman tagihan ke pelanggan, Surat menyurat yang telah 

dilakukan kepada pelanggan sehubungan piutang tersebut, Jawaban 

surat dari pelanggan atas piutang macet tersebut, Laporan 

kronologis terjadinya piutang macet tersebut 

e. Team collection kantor pusat menganalisa data piutang macet 

tersebut termasuk surat jawaban 

f. dari pelanggan dan mempelajari sebab-sebab terjadinya piutang 

macet tersebut 

g. Bagian collection kantor pusat bekerja sama dengan bagian legal 

untuk mempelajari aspek hukumnya untuk menentukan tindakan 

lebih lanjut 

h. Mengirimkan surat teguran ketiga  bila telah tewat jatuh tempo 21 

s/d  30 hari piutang tersebut belum dibayarkan dengan nada somasi 
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i. Bila surat teguran tiga telah dikirimkan tetapi tetap tidak ada 

pembayaran, maka dilakukan kunjungan ke customer dengan team 

cabang bagian operasional, marketing dan legal untuk dimintakan  

surat pengakuan hutang yang berisikan perjanjian kesanggupan 

membayar serta skedulul pembayaran. 

j. Bila  custemer tetap  lalai atas  surat perjanjian  tersebut,  dilakukan 

kunjungan oleh team collection pusat & cabang untuk dimintakan 

jaminan atas hutang tersebut. 

k. Bila jaminan telah tersedia maka mencairkan jaminan dengan 

persetujuan pelanggan 

l. Bila jaminan yang diserahkan tidak ada maka tindakan selanjutnya 

diserahkan kepada  yang berwajib untuk jalur hukum. 

m. Membuat laporan tersebut baik yang lancar maupun yang 

bermasalah kekantor  ke BOD secara periodik 

n. Meminta advice, masukan dan koordinasi dgn BOD untuk 

menjalankan tugas-tugas penagihan terutama yang bermasalah. 

o. Membuat  usulan pencadangan  (profision) sebesar piutang yang 

kemungkinan tidak tertagih dalam pembukuan 

p. Bila tetap tidak bisa ditagih maka team collection mengajukan 

write off ke Direksi 

q. Setelah disetujui maka diadakan write off dari pembukuan. 

r. Menfile selusuh dokumen-dokumen yang didapat dari cabang dan 

dokumen piutang lainnya. 
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10. Pelaporan piutang dagang. 

Kegiatan  operasional dari mulai sales order ke penjualan, muncul piutang 

dagang dan dapat diterima manjadi cash inflow, rangkaian tersebut akan 

dituangkan dalam bentuk laporan untuk kepentingan manajemen. 

Betapapun lancarnya jalannya operasional tetapi tidak didukung oleh 

administrasi yang baik, maka atasan tidak bisa membaca, menganalisa, 

dan mengambil langkah-langkah untuk keputusan yang tepat, itulah 

pentingnya dibuat laporan secara tertulis, terperinci, tepat waktu dan 

akurat. 

Laporan-laporan dalam mengelola piutang dagang antara lain : 

a. Laporan aktivitas piutang dagang terdiri dari : 

1) Judul laporan terdiri dari : Nama perusahaan , judul laporan, 

lokasi, dan periode laporan 

2) Isi laporan terdiri dari: No urut, Nama customer, golongan, 

saldo awal, mutasi (penjualan dikurangi penerimaan) 

Koreksi debet & kredit dan saldo akhir, keterangan. 

3) Penutup terdiri dari : dibuat oleh & tanggal pembuatan, 

diperiksa oleh dan disetujui oleh. 

b. Laporan umur piutang dagang (aging account receivable) terdiri 

dari : 

1) Judul laporan terdiri dari :Nama perusahaan , judul laporan, 

lokasi, dan periode laporan 
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2) Isi laporan terdiri dari: No urut, Nama customer,30 hari, 60 

hari, 90 hari, diatas 90 hari dan total vertikal, total 

horizontal 

3) Penutup terdiri dari : dibuat oleh & tanggal pembuatan, 

diperiksa oleh dan disetujui oleh. 

c. Laporan piutang dagang lewat jatuh tempo terdiri dari : 

1) Judul laporan terdiri dari : Nama perusahaan, judul laporan, 

lokasi, dan periode laporan 

2) Isi laporan terdiri dari: No urut, Nama customer, alamat dan 

no tetepon, invoice (no invoice, tanggal dan nilai), term of 

payment, umur tagihan. 

3) Penutup terdiri dari : dibuat oleh & tanggal pembuatan, 

diperiksa oleh dan disetujui oleh. 

d. Laporan piutang dagang macet (bad debt) 

e. Judul laporan terdiri dari : Nama perusahaan,  judul laporan, lokasi, 

dan periode laporan 

f. Isi laporan terdiri dari: No urut, Nama customer, alamat dan no 

tetepon, invoice (no invoice, tanggal dan nilai), term of payment, 

umur tagihan, Keterangan disi laporan kronologis sampai menjadi 

bad debt. 

g. Penutup terdiri dari : dibuat oleh & tanggal pembuatan , diperiksa 

oleh dan disetujui oleh. 
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Untuk melakukan penagihan, dukungan dokumen yang dibutuhkan meliputi 

surat penagihan , surat pengakuan dan pernyataan kesanggupan 

pembayaran antara lain: 

a. Surat penagihan  sebelum jatuh tempo untuk  mengingatkan bahwa  

tagihan akan segera jatuh tempo. 

b. Surat  tagihan pertama jika tagihan telah jatuh tempo lewat 7 s/d 14 

hari tetapi belum ada pembayaran 

c. Surat tagihan teguran kedua apabila  tagihan telah jatuh tempo 

lewat 14 s/d  21 hari  tetapi belum ada pembayaran 

d. Surat teguran ketiga apabila tagihan telah jatuh tempo lewat  21 s/d 

30 hari tetapi tagihan belum dibayarkan, dan diserahkan ke kantor 

pusat untuk melakukannya. 

e. Surat pengakuan hutang yang berisikan perjanjian kesanggupan 

membayar serta skedul pembayaran. 

f. Surat minta Kuasa pencairan jaminan. 

g. Surat Pengajuan gugatan ke pengadilan untuk jalur hukum. 

h. Dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan penagihan. 

11. Formulir-formulir. 

Formulir-formulir yang diperlukan  untuk keperluan administrasi piutang 

antara lain : 

a. Sales Order 

b. Perintah Penyiapan Barang 

c. Berita acara serah terima 
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d. Faktur Penjualan Sementara (Proforma Invoice) 

e. Faktur penjualan 

f. Debit Nota 

g. Credit Nota 

h. Faktur Pajak Standard  ( pajak keluaran) 

i. Surat Setoran Pajak ( SSP) 

j. Kwitansi bila diperlukan. 

k. Buku ekpedisi 

l. Tanda terima tagihan. 

m. Kartu Piutang 

n. Form laporan : Laporan aktivitas piutang,  Laporan umur piutang, 

Laporan laporan piutang yang lewat jatuh tempo, dan laporan 

piutang macet. 

SOP kriteria survey awal untuk vendor yang diusulkan kepada PT. Cahaya 

Agung Cemerlang adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Penjualan menerima permintaan penjualan atau atas penawaran 

perusahaan kepada pelanggan baik serupa  penawaran harga, order dari 

pelanggan, atau permintaan penawaran barang berikut harganya kepada 

pelanggan. 

2. Bagian penjualan akan mengisi data-data customer ke data base yang 

minimal berisi : Nama perusahaan, Alamat perusahaan, NPWP, Nomer 

telepon, No faximile atau email, contak person, Alamat penagihan dan 

alamat Gudang, batas kredit dan lainnya 
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3. Hasil evaluasi  telah memenuhi kreteria sebagai Pelanggan 

4. Kedua belah fihak menyetujui penawaran atau sales order yang telah 

dilakukan baik harga , kualitas, kuantity, loko gudang dan syarat 

pembayaran. 

5. Meminta garansi kepada pelanggan tertentu sesuai kesepakatan. 

6. Menyerahkan data  perusahaan  seperti NPWP, NPPKP, dan lainya untuk 

keperluan perpajakan dan data-data bank untuk keperluan pembayaran. 

 


