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ABSTRAK 

 
Gi  Fadhila Persada. 2019. 8323145386. Analisis Piutang Tak Tertagih 

Terhadap Perputaran Piutang Pada PT Adika Duabelas Persada, Bekasi. Program 

Studi DIII Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menganilisis apakah 

pengelolaan piutang tahun 2018 dan piutang tak tertagih tahun 2018 terhadap 

perputaran piutang pada PT Adika Duabelas sudah terkendali dengan baik. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan 

teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa piutang tak tertagih PT 

Adika Duabelas Persada  berdasarkan umur piutang belum terkendali dengan baik 

yang dapat dilihat banyaknya tunggakan di umur 91-360 hari, kriteria umur 

pembayaran piutang juga masih belum terkendali dengan baik karena tidak sesuai 

dengan harapan perusahaan yaitu klien membayar piutangnya tepat waktu, dan 

perhitungan rasio-rasio yang berhubungan dengan perputaran piutang belum 

berjalan dengan baik karena masih banyak klien yang membayar piutangnya lewat 

jatuh tempo. 

Kata kunci: Piutang tak tertagih, kriteria umur piutang, perputaran piutang  

tta Amirani Putri. 2017. 8323145338. Analisis Anggaran Biaya Produksi Sebagai 

Alat Pengendalian Biaya Produksi Pada PT Anugrah Maju Perkasa, Bogor. 

Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menganalisis apakah 

anggaran biaya produksi tahun 2016 sebagai alat pengendalian biaya produksi 

tahun 2016 sudah terkendali dengan baik. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data  melalui 

wawancara, observasi, dan studi pustaka.  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengendalian 

biaya produksi pada PT Anugrah Maju Perkasa sudah terkendali dengan baik, 

walaupun dalam selisih anggaran dengan realisasi masih terdapat selisih tidak 

menguntungkan, tetapi hal tersebut masih dapat diatasi. Hal ini dapat dilihat dari 

tinggal pengendalian dari semua aspek biaya produksi yang tidak melebihi tingkat 

toleransi 5%. 

 

Kata Kunci :  Anggaran, Anggaran Biaya Produksi, Selisih Anggaran. 
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ABSTRACT 

 
 Fadhila Persada. 2019. 8323145386. Analysis of Uncollectible On The Level Of 

Receivable Turnover At PT Adika Duabelas Persada, Bekasi. DIII Accounting 

Study Program. Faculty of Economics. State University of Jakarta.  

The purpose of this scientific paper is to analyze whether the management of 

receivables in 2018 and the uncollectible receivables in 2018 on the turnover of 

accounts receivable at PT Adika Duabelas are well controlled. The method used 

in this study is descriptive analysis with data collection techniques through 

interviews, observation, and literature. 

Based on the results of the study show that PT Adika Duabelas Persada's 

uncollectible receivables based on the age of accounts receivable has not been 

well controlled which can be seen the number of arrears at 91-360 days, the age 

criteria for debt payments are still not well controlled because they are not in line 

with company expectations timely payments, and the calculation of ratios related 

to receivable turnover has not gone well because there are still many clients who 

pay their receivables past due. 

 

 

ittri. 2017. 8323145338. Analysis Of Production Cost Budget As A Means Of 

Controlling Production Cost On Pt Anugrah Maju Perkasa, Bogor. DIII 

Accounting Study Program. Faculty of Economics. State University of Jakarta.  

 The purpose of this paper is to analyze whether the budget of production 

cost in 2016 as a means of controlling production costs in 2016 is well under 

control. The method used in this research is descriptive analysis with data 

collection techniques through interviews, observation, and literature study. 

 Based on the result of research, it can be concluded that the level of 

production cost control at PT Anugrah Maju Perkasa has been well controlled, 

although in budget difference with realization there is still unfavorable difference, 

but it can still be overcome. This can be seen from staying control of all aspects of 

production costs that do not exceed the 5% tolerance level. 
 

 

Keywords: Budget, Production Cost Budget, Budget Difference. 
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