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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pada perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif, menuntut para 

pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatannya agar perusahaan tersebut masih 

bisa terus beroperasi dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Saat ini 

banyak perusahaan yang berusaha meningkatkan pendapatannya dengan cara 

meningkatkan volume penjualannya. Dengan ditingkatkannya volume penjualan 

perusahaan, diharapkan dapat menambah pendapatan perusahaan. Banyak 

perusahaan yang memberlakukan  penjualan secara kredit, dengan demikian 

penjualan secara kredit yang dilakukan oleh perusahaan akan menimbulkan 

piutang usaha bagi perusahaan (Nurjannah, 2009). 

Banyak resiko yang harus dihadapi oleh perusahaan dalam kebijakannya 

memberlakukan penjualan secara kredit, mulai dari tidak tertagihnya piutang, 

hingga adanya penyelewengan atas piutang yang dilakukan dari pihak internal 

perusahaan. Jika keadaan ini berlangsung secara terus menerus maka perusahaan 

akan bangkrut. Untuk itu, perlu adanya suatu pengendalian internal terhadap 

piutang agar perusahaan tidak mengalami kerugian (Wuisan, 2013). Berdasarkan 

pernyataan diatas tentang fenomena perlunya perusahaan menerapkan 

pengendalian internal atas piutang juga didukung oleh undang-undang nomor 1 

tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2006 dimana ketentuan 
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tersebut, ditetapkan bahwa setiap perusahaan harus mempunyai sebuah sistem 

pengendalian internal guna mengelola piutangnya. 

Menurut Mulyadi (2002), piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas 

uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun, atau 

dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Didalam PSAK No. 9 piutang usaha 

meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam 

rangka kegiatan usaha normal perusahaan, piutang usaha diklasifikasikan sebagai 

aktiva lancar tanpa memandang jangka waktu tertagihnya. Dengan demikian 

piutang usaha yang jangka waktu penagihannya lebih dari satu tahun  atau siklus 

usaha normal, harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Santoso 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 

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. Sebuah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan harus dapat mengendalikan 

piutangnya dengan sebaik mungkin karena perusahaan pembiayaan merupakan 

salah satu bisnis yang memiliki tingkat resiko kerugian yang besar (Wuisan 2013). 
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Piutang usaha suatu perusahaan pada umumnya merupakan bagian terbesar dari 

aktiva lancar serta bagian terbesar dari total aktiva perusahaan (Habibie 2013). 

Oleh karena itu pengendalian intern terhadap piutang usaha ini sangat penting 

diterapkan.  

Anastasia dan Lilis (2010) menyatakan bahwa pengendalian intern 

merupakan kegiatan yang sangat penting sekali dalam pencapaian tujuan usaha. 

Demikian pula dunia usaha mempunyai perhatian yang semakin meningkat 

terhadap pengendalian intern. Pengendalian intern 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. Sistem pengendalian intern yang baik meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan untuk menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi 

2008). 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). 
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Penelitian  Hamel (2013) menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian 

Internal Terhadap Piutang Pada PT Nusantara Surya Sakti telah berjalan dengan 

cukup efektif, hal ini terlihat dari diterapkannya unsur-unsur pengendalian intern 

piutang usaha yang layak dan memadai ditunjang dengan kebijakan dan prosedur 

pemberian kredit yang baik. Aktivitas pengendalian perlu adanya pemisahan tugas 

antara bagian pembukuan dan bagian penerimaan kas dan fungsi pemeriksaan 

audit internal harus lebih ditingkatkan. 

Penelitian yang dilakukan Wuisan (2013) menunjukkan bahwa unsur-

unsur Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada PT Finansia Multi Finance 

Tomohon berdasarkan kerangka kerja COSO yaitu unsur lingkungan 

pengendalian kurang efektif karena tidak adanya komite audit yang mengawasi 

kinerja semua personil. 

Habibie (2013) dengan menggunakan uji kualitatif terhadap Pengendalian 

Intern Piutang Usaha pada PT Adira Finance Cabang Manado dan memilih 5 

sampel orang, hasil pengujian menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

pengendalian intern piutang usaha efektif. Dimana manajemen perusahaan sudah 

menerapkan konsep dan prinsip-prinsip pengendalian intern. 

PT. Tiara Megah Indah Jaya Malang adalah perusahaan yang bergerak 

dalam usaha dagang dan jasa. Di dalam perusahaan ini aktifitas utamanya adalah 

penjualan dan service sepeda motor khusus merek Honda. Penjualan sepeda motor 

di tempat ini melayani penjualan secara tunai dan kredit. Penjualan secara tunai di 

perusahaan ini dapat dilakukan pembayaran secara langsung di tempat atau bank 
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yang ditunjuk oleh pembeli sesuai dengan harga barang yang dibeli. Sedangkan 

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

pembiayaan, yaitu lewat Leasing dan langsung lewat dealer. Pembiayaan lewat 

dealer 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. 

Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon pembeli jika 

akan membeli sepeda motor secara kredit. Dimana jika calon pembeli memilih 

pendanaan yang diberikan dari dealer, 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 usaha tersebut 

serta meminimalkan resiko yang akan dihadapi dalam pengelolaan piutang maka 

diperlukan sebuah pengendalian internal terhadap piutang di perusahaan ini. 

Penelitian tentang Analisis Efektifitas Pengendalian Internal Piutang 

Usaha 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 
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penyelewangan serta resiko yang cukup besar akan dihadapi oleh perusahaan, 

karena itu dalam penelitian kali ini peneliti tertarik untuk menggunakan kerangka 

kerja COSO pada unsur-unsur pengendalian internal, apakah dengan teori COSO 

pengendalian intern terhadap piutang telah berjalan dengan efektif. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pengendalian internal piutang usaha yang terdapat pada PT. 

Tiara Megah Indah Jaya Malang? 

2. Apakah pelaksanaan pengendalian internal piutang sudah efektif? 

C. Batasan Masalah 

Dalam melakukan penjualan secara kredit, perusahaan PT. Tiara Megah 

Indah Jaya Malang memiliki dua jenis piutang. Yaitu piutang lease dan piutang 

yang timbul atas pendanaan yang diberikan dealer terhadap konsumen. Sedangkan 

batasan dalam penelitian ini adalah penulis hanya meneliti jenis piutang yang 

timbul karena adanya pembiayaan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. 

Karena untuk piutang lease pembiayaannya sudah langsung didanai oleh pihak 

finance. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 



7 
 

 
 

1. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal piutang usaha pada PT. 

Tiara Megah Indah Jaya Malang. 

2. Untuk menganalisis apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern piutang 

usaha telah berjalan dengan efektif. 

E. 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 melakukan penelitian sejenis. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan referensi dan kajian untuk para peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian sejenis. 

 

 

 

 

 

 


