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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berikut adalah penelitian yang sejenis dengan apa yang 

akan diteliti: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti 
/ tahun 

Judul Penelitian Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Gary Hamel / 
2013 

Evaluasi Sistem 
Pengendalian Intern 
Terhadap Piutang 
Pada PT. Nusantara 
Surya Sakti Amurang 

Metode 
deskriptif, 
kualitatif, dan 
kuantitatif 

Penerapan 
pengendalian intern 
terhadap piutang 
usaha pada PT. 
Nusantara Surya 
Sakti Amurang cukup 
efektif 

2. Junita Stevani 
Wuisan / 2013 

Analisis Efektifitas 
Pengendalian Intern 
Piutang Lease Pada 
PT. Finansia Multi 
Finance Tomohon 

Metode 
deskriptif 

Pengendalian internal 
berdasarkan kerangka 
kerja COSO yaitu 
unsur pengendalian 
kurang efektif karena 
tidak adanya komite 
audit yang 
mengawasi kinerja 
semua personil 

3. Nabila 
Habibie / 2013 

Analisis Pengendalian 
Intern Piutang Usaha 
Pada PT. Adira 
Finance Cabang 
Manado 

Metode 
deskriptif 
kualitatif 

Secara keseluruhan 
pengendalian intern 
piutang usaha efektif, 
dimana manajemen 
perusahaan sudah 
menerapkan konsep 
dan prinsip – prinsip 
pengendalian intern 
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Dari ketiga penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, dapat diketahui bahwa Sistem Pengendalian Internal Terhadap Piutang 

Lease / pembiayaan yang diberikan oleh bank telah berjalan dengan efektif. Dan 

perbedaan penelitian sekarang yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian 

sebelumnya yang telah ada adalah: penelitian sebelumnya dilakukan pada jenis 

piutang lease / pembiayaan dari bank, sedangkan penelitian sekarang yang akan 

dilakukan oleh penulis akan meneliti tentang piutang alfalis yaitu pembiayaan yang 

langsung diberikan oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT. Tiara Megah Indah Jaya 

Malang. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Sistem 

Menurut Mulyadi (2014:2) sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur 

yang erat berhubungan satu dengan lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Widjajanto (2001:2) sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian–

bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan 

yaitu input, proses, dan output. 

Menurut Hall (2009:6) sistem adalah sekelompok dari dua atau lebih 

komponen atau sub sistem yang saling berhubungan yang saling berfungsi dengan 

tujuan yang sama. Dan sistem disini untuk menangani sesuatu yang sering terjadi. 
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2. Pengertian Pengendalian Internal 

 Menurut Mulyadi (2014:163) sistem pengendalian intern 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. 

 Menurut Widjajanto (2001:18) mendefinisikan pengendalian intern sebagai 

suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode 

dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan 

aset perusahaan, mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi, menigkatkan 

efisiensi dan mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran 

organisasi. 

 Menurut Romney dan Steinbart (2003:229) mengartikan pengendalian intern 

sebagai rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga aset, 

memberikan informasi yang akurat dan andal, dan memperbaiki efisiensi jalannya 

organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 

3. Tujuan Sistem Pengendalian Internal 

a. Menurut Mulyadi (2014:163) tujuan sistem pengendalian intern adalah: 

1) Menjaga kekayaan organisasi  

2) Mengontrol ketelitian dan keandalan data akuntansi 
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3) Mendorong efisiensi 

4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

b. Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern dibagi menjadi dua macam: 

1) Pengendalian intern akuntansi (internal accounting control). 

Merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur 

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

menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi. 

2) Pengendalian intern administratif (internal administrative control). 

Meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan 

terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. 

4. Unsur Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Hall (2013) terdapat lima komponen pengendalian internal dari 

COSO (The Committee Of Sponsoring Organizations Of Treadway Commission) 

diantaranya: 

1)      Lingkungan Pengendalian (Control Invironment) 

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu 

organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian. 

Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian 

internal yang membentuk disiplin dan struktur. 
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Berdasarkan rumusan COSO, bahwa lingkungan pengendalian didefinisikan 

sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk 

melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. 

Selanjutnya, COSO menyatakan, bahwa terdapat lima prinsip yang harus 

ditegakkan atau dijalankan dalam organisasi untuk mendukung lingkungan 

pengendalian agar dapat terwujud dengan baik, yaitu: 

 Organisasi yang terdiri dari dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya 

menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. 

  Dewan direksi menunjukkan indenpendensi dari manajemen dan dalam 

mengawasi pengembangan dan kinerja pengendalian internal. 

 Manajemen dengan pengawasan dewan direksi menetapkan struktur, jalur 

pelaporan, wewenang-wewenang dan tanggung jawab dalam mengejar tujuan. 

  Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan 

mempertahankan individu yang kompetensi sejalan dengan tujuan. 

 Organisasi meyakinkan individu bertanggung jawab atas tugas dan tanggung 

jawab pengendalian internal mereka dalam mengejar tujuan. 

2)      Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

Menurut COSO, penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan 

interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. 

Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan 

terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian 
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seluruh tujuan dari entitas ini dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang 

ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan 

bagaimana risiko harus dikelola oleh organisasi. 

Prinsip-prinsip yang mendukung penilaian risiko menurut COSO sebagai 

berikut: 

 Organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk 

memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan. 

  Organisasi mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas 

dan analis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus 

dikelola. 

 Organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai risiko terhadap 

pencapaian tujuan. 

 Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan dapat 

mempengaruhi sistem pengendalian internal. 

3)      Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Menurut COSO, aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang 

ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu 

memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian 

tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada 

berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi. 
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Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan 

dalam berbagai tindakan dan fungsi organisasi. Aktivitas pengendalian meliputi 

kegiatan yang berbeda,seperti: otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, analisis, prestasi 

kerja, menjaga keamanan harta perusahaan dan pemisahan fungsi. 

COSO menegaskan mengenai prinsip prinsip dalam organisasi yang 

mendukung aktivitas pengendalian yaitu sebagai berikut: 

 Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang 

berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tahap yang dapat 

diterima. 

 Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas 

teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan. 

  Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan kebijakan 

yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur-prosedur yang 

menempatkan kebijakan kebijakan ke dalam tindakan. 

4)      Informasi Dan Komunikasi (Information And Communication) 

COSO menjelaskan bahwa informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk 

melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian 

tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang 

relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan 

informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain 

pengendalian internal. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses 
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komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus- 

menerus, berulang, dan berbagi. Kebanyakan organisasi membangun suatu sistem 

informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang andal, releva,n dan tepat waktu. 

Ada 3 prinsip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam 

pengendalian internal menurut COSO, yaitu: 

 Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang 

berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal. 

 Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan 

tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi 

pengendalian internal. 

 Organisasi berkomunikasi dengan pihak internal mengenai hal-hal yang 

mempengaruhi fungsi pengendalian internal. 

5)      Aktivitas Pemantauan (Monitoring Activities) 

Aktivitas pemantauan menurut COSO merupakan kegiatan evaluasi dengan 

beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi 

keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima 

komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi fungsi dalam setiap 

komponen, ada dan berfunsi. Evaluasi berkesinambungan ,(terus menerus) dibangun 

ke dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda dari entitamenyajikanyajikan 

informasi yang tepat waktu. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, akan 

bervariasi dalam lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, efektifitas 
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evaluasi yang sedang berlangsung, bahan pertimbangan manajemen lainnya. Temuan-

temuan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, 

lembaga-lembaga pembuat standar yang diakui atau manajemen dan dewan direksi, 

dan kekurangan kekurangan yang ditemukan dikomunikasikan kepada manajemen 

dan dewan direksi. 

5. Sistem Pengendalian Internal Piutang Usaha 

 Menurut Hery (2011 : 87) pemberian piutang usaha dimaksudkan untuk 

meningkatkan volume penjualan bagi sebuah perusahaan. Diharapkan dengan 

meningkatnya volume penjualan, maka sebuah perusahaan dapat memperoleh 

keuntungan. Namun ada beberapa resiko atas keberadaan piutang usaha itu sendiri 

yang dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian 

terhadap piutang usaha tersebut.  

a.  Tujuan perusahaan melakukan pengendalian internal piutang usaha adalah: 

1) Meyakini kebenaran jumlah piutang usaha yang ada dan menjadi milik 

perusahaan. 

2) Meyakini bahwa piutang usaha dapat ditagih (collectable). 

3) Ditaatinya kebijakan – kebijakan mengenai piutang usaha. 

4) Piutang usaha nyaman dari penyelewengan. 

 Pada prinsipnya sistem pengendalian harus meminimalkan dan mendeteksi 

serta memperbaiki kesalahan ketika terjadi. Pelaksanaan sistem pengendalian internal 
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untuk piutang usaha harus menghasilkan suatu kepastian bahwa semua transaksi 

piutang usaha telah dibukukan dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengendalian 

internal terhadap piutang usaha dimulai dari penerimaan order, persetujuan 

pemberian kredit, pengiriman barang, pembuatan faktur, pembukuan piutang, 

penagihan piutang, yang akhirnya akan mempengaruhi saldo kas atau bank. 

b. Adapun sistem pengendalian internal terhadap piutang usaha secara keseluruhan 

antara lain sebagai berikut: 

1) Memisahkan fungsi pegawai atau bagian yang menangani transaksi penjualan 

(operasi) dari fungsi akuntansi untuk piutang. 

2) Pegawai yang menangani akuntansi piutang harus dipisahkan dari fungsi 

penerimaan hasil tagihan piutang. 

3) Semua transaksi pemberian kredit, pemberian potongan dan penghapusan piutang 

harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. 

4) Piutang usaha harus dicatat dalam buku – buku tambahan piutang (Accounts 

Reciavable Subsidiary Ledger). 

5) Perusahaan harus membuat daftar piutang berdasarkan umurnya (Aging 

Schedule). 

6. Keterbatasan Pengendalian Internal Entitas 

 Menurut Mulyadi (2002) pengendalian intern suatu perusahaan memilliki 

keterbatasan bawaan yang melekat yaitu : 

a. Kesalahan dalam pertimbangan 
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 Seringkali manajemen dan personel lain, dapat melakukan kesalahan dalam 

melakukan pertimbangan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan 

tugas rutin, karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan 

lain. 

b. Kesalahan memahami perintah 

 Gangguan lain dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena 

personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, 

tidak adanya perataan, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau 

permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan 

gangguan. 

c. Kolusi 

 Tindakan yang dilakukan bersama-sama oleh beberapa individu untuk tujuan 

kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian 

intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya 

ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang 

dirancang. 

d. Pengabaian oleh manajemen 

 Manajemen dapat mengabaikan kebijakan yang  telah ditetapkan untuk tujuan 

yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang  



19 
 

berlebihan, atau kepatuhan semu. Contohnya disini manajemen melaporkan laba yang 

lebih tinggi dari jumlah yang  sebenarnya untuk  mendapatkan bonus yang  lebih 

tinggi dari jumlah yang sebenarnya untuk mendapatkan bous yang lebih tinggi bagi 

dirinya, atau untuk menutupi ketidak patuhannya terhadap peraturan yang berlaku. 

e. Biaya lawan manfaat 

 Biaya diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern yang tidak boleh 

melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena 

pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin 

dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara 

kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat pengendalian intern. 

Oleh karena itu, walaupun pengendalian untuk suatu hal diperlukan namun, kadang-

kadang tidak diterapkan oleh perusahaan karena biaya penyelenggaraan atau 

pengerbonan tidak sepadan dengan manfaatnya. 

 


