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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dunia usaha di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup 

pesat, dimana dunia usaha dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia. Hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia yang 

semakin tidak terbatas. Beberapa perusahaan didirikan untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Pencapaian tujuan tersebut tidak terlepas dari visi dan misi 

yang telah diciptakan oleh  perusahaan. Selain itu, pencatatan akuntansi yang 

diberlakukan dalam perusahaan juga dapat berpengaruh terhadap pencapaian 

tujuan tersebut. Untuk menghindari adanya penyelewengan dalam internal 

perusahaan maka perlu adanya sistem yang baik untuk menjamin pelaksanaan 

aktivitas perusahaan yang efektif dan efisien, (Lathifah, 2015).  

Salah satu aktivitas penghasil laba adalah aktivitas penjualan. Aktivitas 

penjualan sendiri tidak hanya sekedar menjual saja, tetapi juga terdiri dari 

kegiatan pemesanan, aktivitas pencatatan yang baik dan penerimaan pembayaran 

dari pembeli. Penjualan berdasarkan cara pembayarannnya dapat dibagi menjadi  

dua yaitu, penjualan tunai dan penjualan kredit. Penjualan kredit biasa dilakukan 

oleh perusahaan pada penjualan sepeda motor (Fandarani, 2012) 

Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi 

menimbulkan piutang kepada konsumen atau disebut sebagai piutang usaha, dan 

barulah kemudian pada hari jatuh temponya, perusahaan melakukan penagihan 

untuk mendapatkan aliran kas masuk yang berasal dari penerimaan piutang 
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tersebut. Piutang yang timbul dari penjualan kredit mempunyai resiko-resiko 

seperti piutang tidak tertagih, piutang terlambat bayar dan beberapa resiko 

lainnya. Resiko-resiko tersebut juga sangat berpengaruh pada pencapaian laba 

perusahaan, oleh karena itu suatu pengendalian internal yang baik sangat 

diperlukan dalam aktivitas penjualan kredit dan piutang agar perusahaan tidak 

mengalami kerugian (Wuisan, 2013).   

Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi 

menimbulkan piutang kepada konsumen atau disebut piutang usaha, dan barulah 

kemudian pada hari jatuh temponya, terjadi aliran kas masuk (cash in flow) yang 

berasal dari pengumpulan piutang tersebut  (Paung, Ruliana dan Heryanto, 2006). 

Kas adalah aktiva yang paling lancar yang dimiliki oleh perusahaan dan mudah 

dipindahtangankan setiap kali transaksi dilakukan. Oleh karena itu dibutuhkan 

suatu sistem akuntansi penjualan kredit dan penerimaan kas yang baik guna 

menutup celah penyelewengan harta kekayaan perusahaan. Sistem akuntansi 

penjualan kredit dan penerimaan kas mampu berjalan dengan bagus apabila 

terdukung oleh pengendalian internal yang bagus pula. Pengendalian internal 

adalah sebuah proses dan dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, dan 

personel lain dalam perushaan, terancang untuk memberikan jaminan yang logis 

dalam mencapai tujuan kategori efektif dan efisien, realibilitas laporan keuangan, 

serta kepatuhan hukum dan regulasi yang berlaku (Murtanto, 2005). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Santoso, Agus dan Nur (2008) 

semakin besar penjualan kredit maka semakin besar pula investasi dalam piutang 

dan akibatnya risiko atau biaya yang akan dikeluarkan akan semakin besar pula. 

Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan 
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piutang kepada konsumen atau disebut piutang usaha, dan barulah kemudian pada 

hari jatuh temponya, terjadi aliran kas masuk (cash in flow) yang berasal dari 

pengumpulan piutang tersebut (Nurjannah 2009).  

Piutang pada dasarnya merupakan sumber pendapatan perusahaan yang 

harus dikendalikan dengan sebaik-baiknya bagi beberapa perusahaan karena hal 

tersebut akan berdapak pada penerimaan kas perusahaan (Habibie 2013). Kas 

adalah sumber kehidupan perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Bentuk 

penerimaan kas dapat berupa uang tunai, cek, giro bilyet, dan transfer bank. 

Fungsi yang terkait dalam penerimaan kas adalah fungsi sekretariat, fungsi 

penagihan, fungsi kas, fungsi akuntansi, dan fungsi pemeriksaan internal 

(Mulyadi, 2014). 

Anastasia dan Lilis (2010) menyatakan bahwa pengendalian internal 

merupakan kegiatan yang sangat penting sekali dalam pencapaian tujuan usaha. 

Demikian pula dunia usaha mempunyai perhatian yang semakin meningkat 

terhadap pengendalian intern. Pengendalian internal adalah semua rencana 

organisasional, metode, dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha 

untuk mengamankan harta kekayaannya, meningkatkan efisiensi operasional, dan 

mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Kegiatan 

perusahaan dapat dikatakan efektif tergantung pada kebijakan manajemen. Pihak 

manajemen mengutamakan adanya pengendalian intern, maka semua struktur 

organisasi pun akan mematuhi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan 

perusahaan.  

Pengendalian internal bertujuan pengendalian internal harus dipandang 

dengan kaitannya dengan orang atau individu yang menjalankan sistem 



4 
 

pengendalian tersebut. sistem harus dirancang sedemikian rupa agar para pegawai 

dapat merasakan sendiri dan yakin bahwa pengedalian internal bertujuan 

mengurangi kesulitankesulitan dalam operasi organisasi, melindungi organisasi, 

merupakan persyaratan dalam upaya tercapainya tujuan, dan dengan demikian 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah digariskan (Kriswanto, 

2011). Perusahaan yang memiliki sistem pengendalian internal yang baik adalah 

perusahaan yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem 

otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik, dan sumber daya yang memadai 

(Anastasia dan Lilis 2010). 

Penelitian  Kriswanto (2011) menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian 

Internal Terhadap penjualan kredit dan penerimaan kas, menunjukan bahwa 

pengendalian internal dalam fungsi penjualan masih belum dijalankan secara 

memadai. Melihat permasalahan-permasalahan yang ada, dapat disimpulkan 

bahwa pengendalian internal atas penjualan kredit masih belum berjalan secara 

efektif dan efisien. Aktivitas pengendalian sebaiknya dilakukan perputaran jabatan 

untuk fungsi administrasi yang juga melakukan purchasing sebaiknya dilakukan 

pertukaran jabatan dengan bagian piutang, sehingga bagian penerimaan kas dan 

fungsi pemeriksaan audit internal harus lebih ditingkatkan. 

Berdasarkan hasil penelitian  Paung, Ruliana dan Heryanto (2006) 

pengendalian internal penjualan kredit rumah pada Perum Perumnas telah berjalan 

cukup efektif, hal ini terbukti dengan besarnya nilai relatife hasil perhitungan 

jawaban perbandingan sebesar 74% yang telah memenuhi unsur – unsur  

pengendalian intern. Secara garis besar pelaksanaan sistem penjualan kredit pada 

Perum Perumnas sudah baik, namun masih ada sedikit kelemahan yang harus 
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diperhatikan, yaitu pada struktur organisasi dan catatan akuntansi yang digunakan 

oleh Perum Perumnas. 

PT. Tiara Megah Indah Jaya Malang adalah perusahaan yang bergerak 

dibidang dagang dan jasa. Perusahaan ini aktifitas utamanya adalah penjualan dan 

service sepeda motor khusus merek Honda. Sistem penjualan sepeda motor di 

perusahaan ini melayani penjualan secara tunai dan kredit. Penjualan secara tunai 

di perusahaan ini dapat dilakukan pembayaran secara langsung di tempat atau 

bank yang ditunjuk oleh pembeli sesuai dengan harga barang yang dibeli. 

Sedangkan penjualan secara kredit di PT. Tiara Indah Jaya Malang ini terdapat  

dua macam, yaitu Alfalis dan Leasing. Alfalis yaitu pendanaan yang diberikan 

oleh perusahaan kepada calon pembeli. Sedangkan Leasing yaitu pendanaan yang 

diberikan oleh perusahaan pendanaan atau bank yang telah bekerjasama dengan 

PT. Tiara Indah Jaya Malang kepada calon pembeli. 

Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon pembeli jika ingin 

membeli sepeda motor secara kredit. Dimana jika calon pembeli memilih Alfalis, 

maka pembeli diwajibkan melakukan pembayaran uang muka di awal sebesar 

40% - 50% dengan tenor 3 tahun. Dan apabila calon pembeli memilih pendanaan 

yang diberikan oleh bank atau leasing, maka calon pembeli harus membayar uang 

muka sebesar 15% di awal dengan jangka waktu 3 tahun. Dalam hal ini penjualan 

secara kredit yang diterapkan oleh perusahaan akan menimbulkan piutang usaha 

dan resiko yang cukup besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, kebutuhan untuk 

mengelola piutang dan penerimaan kas usaha tersebut serta meminimalkan resiko 

yang akan dihadapi dalam pengelolaan piutang maka diperlukan sebuah 

pengendalian internal terhadap piutang di perusahaan ini. 
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Penelitian tentang Analisis Efektifitas Pengendalian internal Piutang 

Usaha Lease dan Alfalis dan penerimaan kas perusahaan menjadi menarik untuk 

diteliti karena berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan kebanyakan 

mereka telah meneliti terhadap jenis piutang Lease dan hasil dari penelitian 

mereka adalah efektif. Mengingat piutang merupakan salah satu aset perusahaan 

yang berharga dan rawan sekali terhadap penyelewangan serta resiko yang cukup 

besar akan dihadapi oleh perusahaan, karena akan berdampak pada pengurangan 

kas perusahaan, karena itu dalam penelitian kali ini peneliti tertarik untuk meneliti 

bagaimana pengendalian internal terhadap penjualan kredit lease dan alfalis telah 

berjalan dengan efektif sehingga penerimaan kas perusahaan meningkat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pengendalian internal penjualan kredit dan penerimaan kas 

pada PT. Tiara Megah Indah Jaya Malang? 

2. Apakah pelaksanaan sistem pengendalian internal penjualan kredit dan 

penerimaan kas sudah efektif. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal penjualan kredit dan 

penerimaan kas pada PT. Tiara Megah Indah Jaya Malang. 

2. Untuk menganalisis pelaksanaan sistem pengendalian internal dan penerimaan 

kas sudah efektif. 
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak 

yang berkepentingan, sehingga manfaat dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagi PT. Tiara Megah Indah Jaya Malang

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengevaluasian

kinerja perusahaan, agar kinerja perusahaan lebih optimal untuk tahun

berikutnya.

2. Bagi pihak lain

Dapat menjadi referensi sebagai bahan perbandingan kepada pihak lain yang

tertarik untuk belajar mengenai sistem pengendalian internal penjualan kredit

dan penerimaan kas.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi dan kajian untuk para peneliti selanjutnya yang akan

melakukan penelitian yang sama.


