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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengendalian Internal

2.1.1 Pengertian Pengendalian Internal

Secara umum, pengendalian internal merupakan bagian dari masing-

masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional

perusahaan atau organisasi tertentu. Perusahaan pada umumnya menggunakan

pengendalian internal untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber

daya organisasi sebagai upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam

mencapai tujuan perusahaan. Pengertian pengendalian intern adalah a process,

effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel,

designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of

objectives relating to operations, reporting, and compliance. Artinya, proses,

yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel entitas lain, yang

dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar terkait pencapaian tujuan yang

terkait dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. (Redding,  2013:6).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 menyebutkan

bahwa pengertian pengendalian intern adalah sebagai berikut :

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara
terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."
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Pengertian pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur

untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan

penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang

akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-

undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana

mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. (Hery, 2013:159).

Pengertian pengendalian intern meliputi struktur-struktur organisasi,

metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan

mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan manajemen (Mulyadi (2013:163).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

pengendalian intern merupakan proses yang dipengaruhi kegiatan yang dilakukan

oleh manajemen, dewan komisaris, dan karyawan dalam memberikan jaminan

bahwa tujuan organisasi akan tercapai secara efektif dan efisien dengan tetap

mentaati peraturan dan kebijakan yang berlaku.

2.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Tujuan dari sistem pengendalian internal meliputi menjaga kekayaan

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong

efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Penjelasannya

adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Operasi

Berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk

sasaran kinerja operasional dan keuangan, dan menjaga aset dari kerugian.
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2. Tujuan Pelaporan

Berkaitan dengan pelaporan keuangan dan non-keuangan internal dan

eksternal dan banyak mencakup keandalan, ketepatan waktu, transparansi,

atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh regulator, pembuat standar, atau

kebijakan entitas.

3. Tujuan Kepatuhan

Berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang menjadi

subjek entitas (Mulyadi, 2013:163).

Terdapat tiga tujuan umum manajemen dalam merancang sistem

pengendalian internal yang efektif, yaitu sebagai berikut :

1. Reliabilitas pelaporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para

investor, kreditor dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik

tanggung jawab hukum maupun professional untuk memastikan bahwa

informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan

seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan pengendalian

internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung

jawab pelaporan keuangan tersebut.

2. Efisiensi dan Efektifitas Operasi

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya

secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran

perusahaan. Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah

memperoleh informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang

operasi perusahaann untuk keperluan pengambilan keputusan. Manajemen
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harus menguji efektifitas pelaksanaan pengendalian. Tujuan penggunaan

ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti

yang telah dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki

kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan

pengendalian secara efektif.

3. Ketaatan pada Hukum dan Peraturan

Organisasi-organisasi publik, non-publik, dan nirlaba diwajibkan menaati

berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak

langsung dengan akuntansi, seperti Undang-Undang perlindungan hukum

dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi,

seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan (Arens et al,

2011:198) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo.

Tujuan dari pengendalian internal sebagai berikut :

1. Tujuan Operasional

Berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk

sasaran kinerja operasional dan keuangan, dan menjaga aset dari

kerugian.

2. Tujuan Pelaporan

Berkaitan dengan pelaporan keuangan dan non keuangan internal dan

eksternal dan dapat mencakup keandalan, ketepatan waktu, transparansi,

atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh regulator, setter standar yang

diakui, atau kebijakan entitas.
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3. Tujuan Kepatuhan

Berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang menjadi

hak entitas (Redding, 2013:9).

2.1.3 Unsur-Unsur Pengendalian Internal

Ada beberapa unsur pokok sistem pengendalian internal yaitu sebagai

berikut :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara

tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian

tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk

untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung

jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip

berikut ini:

a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi

akuntansi.

b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk

melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari

pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi

tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang

mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap

transaksi. Sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen
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pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang

dapat dipercaya bagi proses akuntansi.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit

organisasi. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan

dalam menciptakan praktik yang sehat yaitu sebagai berikut :

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus

dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.

b. Pemeriksaan mendadak.

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh

satu orang atau satu unit organisasi.

d. Perputaran jabatan.

e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.

f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan

catatannya.

g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas

unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur

pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik

yang sehat, semuanya tergantung kepada manusia yang melaksanakannya.

Diantara 4 unsur pokok pengendalian internal tersebut di atas, unsur mutu

karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang paling

penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur,

unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum
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dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggung jawaban

keuangan yang dapat diandalkan. Karyawan yang jujur dan ahli dalam

bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan

pekerjaannya dengan efisien dan efektif, meskipun hanya sedikit unsur

sistem pengendalian internal yang mendukungnya (Mulyadi, 2013:164).

2.1.4 Keterbatasan Pengendalian Internal

Terdapat 5 keterbatasan atas pengendalian internal yaitu sebagai berikut :

1. Kesalahan dalam pertimbangan

Manajemen dan personel lain sering kali salah paham dalam

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil dalam melaksanakan

tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu atau

tekanan lain.

2. Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena

personel keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena

kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan.

3. Kolusi

Tindakan bersama dalam individu untuk tujuan kejahatan tersebut disebut

sebagai kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian

internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak

terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh

sistem pengendalian internal yang dirancang.
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4. Pengabaian oleh manajemen

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah

ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer,

penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semu.

Contohnya adalah manajer melaporkan jumlah laba yang lebih tinggi dari

jumlah sebenarnya untuk mendapat bonus lebih tinggi.

5. Biaya lawan manfaat

Biaya yang diperlukan untuk diperlukan untuk mengoperasikan struktur

pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari

pengendalian internal tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya

maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus

memperkirakan dan mempertimbangkan secara kantitatif dan kualitatif

dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu struktur pengendalian

internal (Mulyadi, 2013:181).

2.1.5 Komponen Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah menyebutkan bahwa :

“SPIP terdiri dari unsur-unsur berikut :Lingkungan pengendalian,

penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta

pemantauan.”

Adapun penjabaran unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

adalah sebagai berikut :
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1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memilihara

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif

untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya.

Lingkungan pengendalian terdiri dari :

a. Penegakan integritas dan nilai etika;

b. Komitmen terhadap kompetensi;

c. Kepemimpinan yang kondusif;

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

sumber daya manusia;

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;

h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Resiko

Penilaian resiko, pimpinan Instansi Pemerintah dapat menetapkan tujuan

instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian resiko yang

terdiri dari :

a. Penerapan tujuan instansi secara keseluruhan

b. Penerapan tujuan pada tingkatan kegiatan

c. Indentifikasi risiko

d. Analisis risiko

e. Mengelola risiko selama perubahan
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3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan intansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan

pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat tugas dan

fungsi yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan kegiatan

pengendalian terdiri dari :

a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan

b. Pembinaan sumber daya manusia

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

d. Pengendalian fisik atas aset

e. Penetapan dan reviu atas indicator dan ukuran kinerja

f. Pemisahan fungsi

g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dan

k. Dokumentasi dan kejadian penting atas Sistem Pengendalian Intern

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif:

a. Informasi

b. Komunikasi

c. Bentuk dan sarana komunikasi
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5. Pemantauan

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan system

pengendalian internal melalui :

a. Pemantauan berkelanjutan

b. Evaluasi terpisah

a. Penyelesaian audit

Ada beberapa komponen-komponen pengendalian intern yaitu sebagai

berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur

pengendalian internal, yang membentuk disiplin dan struktur. Lingkungan

pengendalian mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Integritas dan nilai etika

b. Komitmen terhadap kompetensi

c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit

d. Falsafah manajemen dan gaya operasi

e. Struktur organisasi

f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab

g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

2. Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko

yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk

menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Penaksiran risiko mencakup

hal-hal sebagai berikut :
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a. Identifikasi atas risiko entitas

b. Analisis atas risiko entitas

c. Pengelolaan atas risiko entitas

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk

memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen

dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa

tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko

dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian mencakup hal-hal

sebagai berikut :

a. Review terhadap kinerja

b. Pengolahan informasi

c. Pengendalian fisik

d. Pemisahan tugas

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan

pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan

orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi yang

relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem

akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat,

mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa

maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan

ekuitas yang bersangkutan. Komunikasi mencakup penyampaian informasi

kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang
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bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik

yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Pedoman kebijakan,

pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun, dan memo juga

merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dalam

pengendalian internal.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian

internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan

operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.

Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus

menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari

keduanya (Mulyadi, 2013:183).

2.2 Efektivitas Penagihan Piutang

2.2.1 Pengertian Piutang

Piutang adalah klaim suatu perusahaan pada pihak lain (Martani,

2012:193). Selain menurut martani adapun menurut Hery piutang adalah sejumlah

tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari

pihak lain (Hery, 2013:181). Piutang didefinisikan sebagai jumlah yang dapat

ditagih dalam bentuk tunai dari seorang atau perusahaan lain (Kieso et al

,2013:368) Piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak

lainnya, ternasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya (Warren,

2013:442).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa

piutang adalah semua tuntutan atau tagihan kepada pihak lain dalam bentuk uang



22

yang timbul dari penjualan barang/jasa secara kredit, dan pinjaman dana

perusahaan. Efektivitas penagihan piutang merupakan ukuran seberapa tinggi

tingkat ketercapaian piutang yang ditagihkan dengan piutang yang dibayarkan.

2.2.2 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai

tujuan yang ditetapkan (Mahmudi, 2010:143). Selain menurut Mahmudi adapun

menurut Subkhi dan Mohammad menyatakan bahwa efektivitas adalah hubungan

antara output dan tujuan. Ini berarti bahwa efektivitas merupakan ukuran seberapa

jauh tingkat output kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang

ditetapkan (Subkhi dan Mohammad, 2013:247).

2.2.3 Klasifikasi Piutang

Piutang dikelompokan menjadi 3 jenis yaitu sebagai berikut:

1. Piutang Dagang/Piutang Usaha

Piutang dagang adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai

akibat tagihan adanya penjualan barang atau jasa secara kredit, dimana

taghan tidak disertai dengan surat perjanjian yang formal, akan tetapi

karena adanya unsur kepercayaan dan kebijakan perusahaan. Sedangkan

Piutang usaha ialah piutang pada perusahaan jasa dimana perusahaan

memberikan jasa kepada konsumen yang akan dibayar di kemudian hari

sebesar tarif jasa yang telah diberikan.

2. Piutang Non Dagang/Piutang Lainnya

Piutang non dagang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain atau

pihak ketiga yang timbul atau terjadi bukan karena adanya transaksi

penjualan barang dagang atau jasa secara kredit. Jumlah piutang non
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dagang/lainnya biasanya tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah

piutang dagang ataupun piutang usaha. Berikut ini contoh-contoh piutang

non dagang :

a. Piutang biaya. Contohnya: asuransi dibayar dimuka, sewa dibayar

dimuka, gaji dibayar dimuka, iklan dibayar dimuka.

b. Piutang penghasilan. Contohnya: piutang jasa, piutang sewa dan

piutang bunga

c. Uang muka pembelian (persekot). Contohnya: pembayaran uang muka

pembelian suatau barang yang sebelumnya sudah dipesan terlebih

dahulu.

d. Piutang lain-lain. Contohnya: piutang perusahaan kepada karyawan,

kelebihan membayar pajak dan piutang perusahaan kepada cabang-

cabang perusahaan

3. Piutang wesel

Piutang wesel adalah tagihan perusahaan kepada pihak ketiga atau pihak

lain yang menggunakan perjanjian secara tertulis dengan wesel atau

promes. Wesel merupaka janji tertulis yang tidak bersyarat, dibuat oleh

pihak yang satu untuk pihak yang lain, ditandatangani oleh pihak

pembuatnya, untuk membayar sejumlah uang atas permintaan atau pada

suatu tanggal yang ditetapkan pada masa yang akan datang kepada pihak

yang memerintah atau membawanya. Penerbit wesel disebut wesel bayar

(notes payable), sedangkan penerima wesel disebut wesel tagih (notes

receivable) (Martani, 2012:193).

Praktik piutang pada umumya diklasifikasikan menjadi :
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1. Piutang Usaha (Accounts Receivable)

Yaitu jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat penjualan

barang atau jasa secara kredit. Piutang usaha memiliki saldo normal di

sebelah debet sesuai dengan saldo normal untuk aktiva.

2. Piutang Wesel ( Notes Receivable)

Yaitu tagihan perusahaan kepada pembuat wesel. Pembuat wesel disini

adalah pihak yang telah berutang kepada perusahaan, baik melalui

pembelian barang atau jasa secara kredit maupun melalui peminjaman

sejumlah uang.

3. Piutang Lain–lain (Other Receivables)

Yaitu piutang di klasifikasikan dan dilaporkan secara terpisah dalam

neraca. Contohnya adalah piutang bunga, piutang dividen (tagihan kepada

investee sebagai hasil atas investasi), piutang pajak (tagihan perusahaan

kepada pemerintah berupa restitusi atau pengembalian atas kelebihan

pembayaran pajak), dan tagihan kepada karyawan (Hery, 2013:181).

2.2.4 Pengakuan Piutang

Pengakuan piutang usaha relatif mudah. Organisasi jasa mencatat piutang

ketika menyediakan layanan. Organisasi manufaktur mencatat piutang pada saat

penjualan barang dagangan. ketika menjual barang dagang, di debit akun piutang,

dan di kredit penjualan. Penjual mungkin menawarkan hal yang mendorong

pembayaran awal dengan memberikan diskon. Retur penjualan juga mengurangi

piutang. Pembeli mungkin menemukan beberapa barang yang tidak dapat diterima

dan memilih untuk mengembalikan barang yang tidak diinginkan (Kieso et al,

2013:369).
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Pengakuan piutang erat kaitannya dengan pengakuan pendapatan, karena

pendapatan pada umumnya dicatat ketika proses menghasilkan laba telah selesai

dan terealisir atau dapat direalisasi, maka piutang yang bersal dari penjualan

barang pada umumnya diakui pada waktu hak milik atas barang berpindah kepada

pembeli, karena pada saat peralihan hak dapat bervariasi sesuai dengan syarat-

syarat penjualan. Pengakuan piutang usaha terjadi jika perusahaan menjual produk

secara kredit atau memberi jasa namun belum terjadi pembayaran kepada

perusahaan (Warren, 2013:444).

Istilah pengakuan itu sendiri menurut Ikatan Akuntansi Indonesia

mengandung arti proses pembentukan suatu pos yang menmenuhi definisi unsur

serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan piutang

usaha sering berhubungan dengan pengakuan pendapatan. Karena pengakuan

pendapatan pada umumnya dicatat ketika proses menghasilkan laba telah selesai

dan kas terealisasi atau dapat direalisasi, maka piutang yang berasal dari penjualan

barang umumnya diakui pada waktu hak milik atas barang beralih ke pembeli.

Karena saat peralihan hak dapat bervariasi sesuai dengan syarat-syarat penjualan

maka piutang lazimnya diakui pada saatbarang dikirimkan kepada pelanggan.

Sedangkan untuk jasa kepada pelanggan akan diakui pada saat jasa itu

dilaksanakan (Warren, 2013:444).

2.2.5 Penilaian Piutang

Secara teori, semua piutang dinilai dalam jumlah yang mewakili nilai

sekarang dari perkiraan penerimaan kas di masa datang. Oleh karena itu, piutang

usaha berjangka pendek. Sebagai ganti dari menilai piutang usaha pada nilai

sekarang yang didiskontokan, akuntansi mewajibkan pelaporan piutang sebesar
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nilai realisasi bersih (net realizable value). Hal ini berarti bahwa piutang

dilaporkan dalam jumlah bersih dari estimasi piutang tak tertagih dan diskon

usaha. Tujuannya adalah untuk melaporkan piutang sejumlah klaim dari

pelanggan yang benar-benar diperkirakan diterima secara tunai atau

mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya sehingga sesuai dengan

matching concept. Di dalam PSAK 55 (Revisi 2015), L/R diukur berdasarkan

biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Setiap tanggal pelaporan entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif

bahwa piutang mengalami penurunan nilai. Jika terjadi penurunan nilai untuk aset

keuangan yang diukur pada biaya perolehan, maka set tersebut harus diamortisasi.

Pada saat perolehan, entitas seharusnya mengukur piutang sebesar nilai kini dari

kas yang akan diterima di masa depan. Untuk piutang yang memiliki nilai wajar

misalnya wesel tagih, entitas dapat menggunakan nilai wajar pada saat

pengukuran awal dan melakukan pengukuran secara konsisten dengan

menggunakan nilai wajar. Sebaliknya, jika entitas tidak memilih

menggunakannilai wajar pada pengakuan awal, maka pada pengakuan selanjutnya

tidak boleh memilih menggunakan nilai wajar.

2.2.6 Pencatatan dan Penghapusan Piutang

PSAK 55 menetapkan suatu transaksi dicatat sebagi piutang usaha apabila

aset keuangan tersebut bersifat nonderivatif yang dimaksudkan oleh entitas untuk

langsung dijual atau dijual dalam waktu dekat yang diklasifikasikan dalam

kelompok diperdagangkan dan sset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah

ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan tidak diklasifikasikan

dalam kelompok diperdagangkan. Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk
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mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Pada umumnya, fungsi

piutang yang digolongkan menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

1. Membuat catatan piutang yang dapat menunjukan jumlah-jumlah piutang

kepada tiap-tiap piutang. Catatan ini disusun sedemikian rupa sehingga

dapat diketahui sejarah dari tiap-tiap langganan, jumalah maksimum kredit

dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan, karena bagian kredit

bertugas untuk menyetujui setiap penjualan kredit, maka cacatan yang

dibuat oleh bagian piutang ini akan menjadi dasar bagian kredit untuk

mengambil keputusan. Catatan piutang harus dapat menunjukan informasi-

informasi yang diperlukan oleh bagian kredit.

2. Menyiapkan dan mengirimkan surat pernyataan piutang. Surat ini

disesuaikan dengan metode jurnal dan piutang, serta kebutuhan

piutangnya.

3. Membuat daftar analisa umur piutang tiap periode. Daftar ini dapat

digunakan untuk menilai kebijakan kredit yang dijalankan dan sebagai

dasar untuk membuat bukti memo untuk mencatat kerugian piutang

(Mulyadi, 2013:257).

Pencatatan piutang dilakukan dengan salah satu dari metode yaitu sebagai

berikut :

1. Metode konvensional

Metode posting ke dalam kartu piutang dilakukan atas dasar data yang

dicatat dalam jurnal.

2. Metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang
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a. Metode posting harian

b. Metode posting periodik

3. Metode pencatatan tanpa buku pembantu

Metode pencatatan piutang, tidak digunakan buku pembantu piutang.

Faktur penjualan beserta dokumen pendukungnya yang diterima dari

bagian penagihan oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama pelanggan

dalam arsip faktur yang belum dibayar (unpaid invoice file). Arsip

penjualan ini berfungsi sebagai catatan piutang.

4. Metode pencatatan dengan menggunakan komputer

Metode pencatatan dengan menggunakan komputer dengan menggunakan

batch system, dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan

sekaligus diposting setiap hari untuk memurkhirkan catatan piutang

(Mulyadi, 2013:261).

Piutang juga seringkali menimbulkan resiko tak tertagih bagi perusahaan.

Sebagian pelanggan mungkin tidak bisa membayar utangnya kepada perusahaan

karena alasan tertentu. Dengan demikian, sebagian piutang menjadi tak tertagih.

Dalam hal pencatatan piutang yang tak tertagih terdapat dua metode yaitu sebagai

berikut :

1. Metode Penghapusan Langsung

Mencatat beban piutang tak tertagih hanya pada saat suatu piutang

dianggap benar-benar tak tertagih.

2. Metode Penyisihan

Metode ini mencatat beban piutang tak tertagih dengan mengestimasi

jumlah piutang tak tertagih pada akhir periode akuntansi.
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Penghentian atau penghapusan pengakuan (derecognition) akan

meyebabkan nilai piutang dan pinjaman tidak lagi dicatat dalam laporan

keuangan. Terjadi ketika kontrak tersebut berakhir dan dipenuhi. PSAK 55 secara

spesifik menyebutkan bahwa entitas menghentikan pengakuan asset keuangan,

jika dan hanya jika :

1. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari asset keuangan tersebut

berakhir.

2. Entitas mentransfer asset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian

pengakuan.

2.2.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Piutang

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah piutang adalah sebagai

berikut:

1. Volume penjualan kredit

Makin besar jumlah penjualan kredit dari keseluruhan penjualan akan

memperbesar jumlah piutang dan sebaliknya makin kecil jumlah penjualan

kredit dari keseluruhan piutang akan memperkecil jumlah piutang.

2. Syarat pembayaran penjualan kredit

Semakin panjang batas waktu pembayaran kredit berarti semakin besar

jumlah piutangnya dan sebaliknya semakin pendek batas waktu

pembayaran kredit berarti semakin kecil besarnya jumlah piutang.

3. Ketentuan dalam pembatasan kredit

Apabila batas maksimal volume penjualan kredit ditetapkan dalam jumlah

yang relative besar maka besarnya piutang juga semakin besar.
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4. Kebijakan dalam pengumpulan piutang

Perusahaan dapat menjalankan kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang

dalam 2 cara yaitu pasif dan aktif. Perusahaan yang menjalankan

kebijaksanaan secara aktif dalam pengumpulan piutang akan mempunyai

pengeluaran uang yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan lain

yang menggunakan kebijaksanaanya secara pasif.

5. Kebiasaan membayar dalam pelanggan

Semua piutang yang diperkirakan akan terealisasikan menjadi kas dalam

setahun di neraca disajikan dalam pada bagian aktiva lancar (Riyanto,

2010:85).

2.2.8 Prosedur Penagihan Piutang

Penagihan piutang harus melalui beberapa prosedur yang ada. Sesuai

dengan standar pengendalian intern, prosedur penagihan piutang dapat dilakukan

berbagai cara, antara lain :

1. Fungsi yang terkait dalam sistem penagihan piutang

a. Fungsi Sekretariat

Fungsi ini bertanggungjawab dalam penerimaan cek dan surat

pemberitahuan melalui pos dan para debitur perusahaan. Fungsi ini juga

bertugas membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima bersama

dari para debitur.

b. Fungsi Penagihan

c. Fungsi ini bertanggungjawab untuk melakukan penagihan kepada para

debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat

oleh fungsi akuntansi.
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d. Fungsi Kas

Fungsi ini bertanggungjawab atas penerimaan cek dari fungsi

sekretariat atau fungsi penagihan dan menyetorkan kas yang diterima

dari berbagai fungsi tersebut segera ke bank dalam jumlah penuh.

e. Fungsi Akuntansi

Fungsi ini bertanggungjawab dalam pencatatan penerimaan kas dari

piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke

dalam kartu piutang.

f. Fungsi Pemeriksa Intern

Fungsi ini bertanggungjawab dalam melaksanakan perhitungan yang

ada di tangan fungsi kas secara periodik, dan melakukan rekonsiliasi

bank, untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh

fungsi akuntansi.

2. Dokumen yang digunakan dalam prosedur penagihan piutang

a. Surat Pemberitahuan

Surat pemberitahuan merupakan dokumen untuk memberitahu maksud

pembayaran yang akan dilakukan.

b. Daftar Surat Pemberitahuan

Daftar surat pemberitahuan merupakan rekapitulasi penerimaan kas.

c. Bukti Setor Bank

Bukti setor bank merupakan bukti penyetoran kas yang diterima dari

piutang ke bank.

d. Kwitansi
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Kwitansi merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan

bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka.

3. Sistem penagihan piutang melalui penagih perusahaan dilaksanakan

dengan prosedur

a. Penerimaan piutang mengirimkan daftar piutang yang sudah saatnya

ditagih kepada bagian penagihan.

b. Bagian penagihan mengirimkan penagih untuk melakukan penagihan

kepada debitur.

c. Bagian penagihan menerima cek atas nama dalam surat pemberitahuan

dari debitur.

d. Bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian piutang untuk

kepentingan posting ke dalam kartu piutang.

e. Bagian kas mengirim kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada

debitur.

f. Bagian kas menyetor ke bank, setelah cek tersebut dilakukan

endorsement oleh pejabat yang berwenang.

g. Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur

(Mulyadi, 2013:493).

2.3 Koperasi

2.3.1 Pengertian Koperasi
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Secara etimologi, koperasi itu berasal dari bahasa Inggris “co” dan

“operation”. Co memiliki arti bersama dan operation yang berarti bekerja.

Dengan demikian, secara bahasa “koperasi” dapat diartikan sebagai kerja sama.

Dalam hal ini, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-

orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk

memmperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama (kolektif) (Basith,

2008). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian Pasal 1 menyebutkan bahwa koperasi adalah sebagai berikut :

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan
hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas
asas kekeluargaan."

Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun

secara sukarela memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya

secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan

secara demokratis. Dengan demikian koperasi memiliki jati diri darim oleh dan

untuk anggota serta dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada prinsip

koperasi. (Hendar, 2010:2).

Koperasi secara umum dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara

sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan

ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara

demokratis (Baswir, 2013:22). Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat

disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu organisasi yang terdiri dari beberapa

anggota yang secara sukarela mempersatukan diri utuk membuat usaha yang

tujuannya adalah untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi bagi para

anggotanya.
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2.3.2 Tujuan Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian Pasal 1 menyebutkan bahwa tujuan koperasi di Indonesia yaitu

Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945. Tujuan koperasi yaitu sebagai beirkut :

1. Mempertahankan, jika mungkin meningkatkan bagian pasar dari satu

(beberapa) barang dan jasa, dan menekan serendah-rendahnya biaya

produksi, yang harus lebih rendah atau sekurang-kurangnya sama dengan

biaya pesaingnya.

2. Melindungi potensi ekonomisnya, menjaga/mengamankan likuiditasnya,

dan menciptakan inovasi (Limbong, 2010:67).

2.3.3 Fungsi Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian Pasal 4 menyebutkan bahwa fungsi koperasi yaitu sebagai berikut :

1. Membangun, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan

manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
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4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional

yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan

demokrasi ekonomi.

Tugas utama dari koperasi adalah menunjang kegiatan usaha para

anggotanya dalam rangka meningkatkan kepentingan perekonomian para

anggotanya melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkannya, yang sama

sekali tidak tersedia di pasar, atau ditawarkan dengan harga, mutu, atau syarat-

syarat yang lebih menguntungkan daripada badan resmi (Limbong, 2010:67).

Fungsi koperasi adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan koperasi harus melaksanakan fungsi-fungsi yang menghasilkan

peningkatan potensi pelayanan yang bermanfaat bagi para anggotanya.

2. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

3. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan.

4. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

5. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian yang

merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi

ekonomi (Limbong, 2010:68).

2.3.4 Prinsip-Prinsip Koperasi
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian Pasal 5 menyebutkan bahwa koperasi di Indonesia melaksanakan

prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Karena itu, tidak seorang pun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk

menjadi anggota koperasi.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan

sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam pengambilan keputusan

koperasi.

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan

besarnya jasa masing-masing anggota.

Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk

menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode

tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh

penghasilan itu. Selisih ini dalam koperasi disebut juga dengan Sisa Hasil

Usaha (SHU). SHU ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya tertentu akan

dibagikan kepada para anggota sesuai dengan pertimbangan jasanya

masing-masing. Jasa para anggota diukur berdasarkan jumlah konstribusi

masing-masing terhadap pembentukan SHU ini. Ukuran konstribusi yang

digunakan adalah jumlah transaksi anggota dengan koperasi selama

periode tertentu.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.
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Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh

perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi para

anggotanya, koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa

kesetiakawanan antarsesama anggota koperasi.

5. Kemandirin.

Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan

masyarakat. Dan agar dapat mengakar kuat, koperasi harus dapat diterima

oleh masyarakat. Dan agar dapat diterima oleh masyarakat, koperasi harus

memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi

masyarakat.

2.3.5 Jenis-Jenis Koperasi

Koperasi dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut :

1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang

bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya,

untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang

memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah

menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota

koperasi.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para

konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi

konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa

yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar
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belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh, koperasi

yang mengelola toko serba ada, mini market, dan sebagainya.

3. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para

produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran

dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-

barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing anggota koperasi

menghasilkan barang secara individual, sementara pemasaran barang-

barang tersebut dilakukan oleh koperasi. Hal ini berarti keikutsertaan

anggota koperasi terbatas memasarkan produk yang dibuatnya. Tujuan

utama koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata

niaga dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan para pedagang

perantara dalam memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan.

4. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki

badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk

menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi

produsen adalah menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana

produksi bersama. Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan

kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-

barang atau jasa tertentu malalui suatu badan usaha yang mereka kelola

dan miliki sendiri (Rudianto, 2010:5).

Terdapat beberapa jenis-jenis Koperasi yaitu sebagai berikut :

1. Koperasi Konsumsi
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Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi konsumen. Anggota koperasi

konsumsi memperoleh barang dan jasa dengan harga lebih murah, lebih

mudah, lebih baik dan dengan pelayanan yang menyenangkan.

2. Koperasi Produksi

Koperasi produksi disebut juga koperasi pemasaran. Koperasi produksi

didirikan oleh anggota yang bekerja di sektor usaha produksi seperti

petani, pengrajin, peternak, dan sebagainya.

3. Koperasi Jasa

Koperasi jasa didirikan bagi calon anggota yang menjual jasa. Misalnya,

usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan, restoran, dan lain-lain.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk mendukung kepentingan anggota

yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan finansial

lainnya.

5. Single Purpose dan Multi Purpose

Koperasi single purpose adalah koperasi yang aktivasinya terdiri dari satu

macam usaha. Misalnya, koperasi bahan kebutuhan pokok, alat-alat

pertanian, koperasi simpan pinjam, dan lain-lain. Sedangkan koperasi

multi purpose adalah koperasi yang didirikan oleh para anggotanya untuk

dua atau lebih jenis usaha. Misalnya, koperasi simpan pinjam dan

konsumsi, koperasi ekspor dan impor, dan lain-lain (Limbong, 2010:75).

2.4 Kerangka Pemikiran
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2.4.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu

sebagai berikut :

Tabel 2.1

Review Penelitian Terdahulu

No
Nama

Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan dan Perbedaan

1. Bagus

Nugroho

Susanto

(2016)

Pengaruh sistem
pengendalian internal
piutang dan akuntansi
penjualan kredit terhadap
efektivitas penagihan
piutang pada
PT. Usaha Lantang
Sejahtera Jakarta

Hasil penelitian
menunjukan bahwa secara
parsial dan simultan sistem
pengendalian internal
piutang dan akuntansi
penjualan kredit
berpengaruh terhadap
efektivitas penagihan
piutang.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu
sama-sama menggunakan variabel
independen sistem pengendalian
internal dan variabel dependen
efektivitas penagihan piutan.
Perbedaaan penelitian sebelumnya
menggunakan variabel independen
lainnya yaitu akuntansi penjualan
kredit.

2. Abdul Latif

dan

Yuningsih

Van Solang

(2016)

Analisis sistem
pengendalian intern
terhadap pengelolaan
piutang pada amanah
finance cabang Gorontalo

Hasil penelitian
menunjukan bahwa. sistem
pengendalian internal
piutang berperan dalam
meningkatkan pengelolaan
piutang.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu
sama-sama menggunakan variabel
independen sistem pengendalian
internal.
Perbedaaan penelitian sebelumnya
menggunakan variabel dependen
pengelolaan piutang, sedangkan
penelitian ini efektivitas penagihan
piutang.

3. Muhamad

Firdaus

(2013)

Peranan internal audit
dalam meningkatkan
efektivitas prosedur
penagihan piutang

Hasil penelitian
menunjukan bahwa
internal audit berperan
terhadap efektivitas
prosedur penagihan
piutang usaha.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu
sama-sama menggunakan variabel
dependen efektivitas prosedur
penagihan piutang usaha.
Perbedaaan  penelitian sebelumnya
menggunakan variabel independen
yaitu internal audit, sedangkan
penelitian ini yaitu pengendalian
internal.

4. Mira Silfia

Hidayat

(2015)

Pengaruh pengendalian
intern piutang terhadap
efektivitas penagihan
piutang

Hasil penelitian
menunjukan bahwa
pengendalian intern
piutang mempunyai
pengaruh terhadap
efektivitas penagihan
piutang.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu
sama-sama menggunakan variabel
independen pengendalian intern dan
variabel dependen efektivitas
penagihan piutang.
Perbedaaan dalam penelitian ini yaitu
terletak pada subjek penelitian yang
diteliti.

5. Lisda

Siswanti

(2016)

Pengaruh pengendalian
internal terhadap tingkat
kelancaran penagihan
piutang usaha produk
kreasi pada PT Pegadaian
(Persero) Kanwil X
Bandung.

Hasil penelitian
menunjukan bahwa
pengendalian intern
berpengaruh terhadap
kelancaran penagihan
piutang usaha produk
kreasi.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu
sama-sama menggunakan variabel
independen pengendalian internal dan
variabel dependen penagihan piutang.
Perbedaaan dalam penelitian ini yaitu
terletak pada subjek penelitian yang
diteliti.

6. Aziza

Andini Putri

Peranan pengendalian
internal piutang usaha
dalam menunjang

Hasil penelitian
menunjukan bahwa
pengendalian internal

Perbedaaan dalam penelitian ini yaitu
terletak pada subjek penelitian yang
diteliti.



41

No
Nama

Peneliti
Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan dan Perbedaan

(2015) efektivitas penagihan
piutang usaha.

piutang usaha berperan
kuat dalam menunjang
efektivitas penagihan
piutang usaha.

Perbedaaan dalam penelitian ini yaitu
terletak pada subjek penelitian yang
diteliti.

2.4.2 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Penagihan

Piutang

Piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya,

ternasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya (Warren, 2013:442).

Pengakuan piutang usaha terjadi jika perusahaan menjual produk secara kredit

atau memberi jasa namun belum terjadi pembayaran kepada perusahaan (Warren,

2013:444). Piutang juga seringkali menimbulkan resiko tak tertagih bagi

perusahaan. Sebagian pelanggan mungkin tidak bisa membayar utangnya kepada

perusahaan karena alasan tertentu. Dengan demikian, sebagian piutang menjadi

tak tertagih. Salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya risiko piutang tak

tertagih yaitu dengan menerapkan pengendalian internal yang baik.

Pengendalian intern meliputi struktur-struktur organisasi, metode dan

ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek

ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong

dipatuhinya kebijakan-kebijakan manajemen (Mulyadi, 2013:163). Adapun tujuan

melakukan pengendalian intern piutang diantaranya meyakini kebenaran jumlah

piutang yang ada benar-benar menjadi milik perusahaan, meyakini bahwa piutang

yang ada dapat ditagih, ditaatinya kebijakan-kebijakan mengenai piutang, dan

Piutang aman dari penyelewengan (Romney, 2011:24).

Pengendalian internal yang baik yang dilaksanakan oleh manajemen, akan

meminimalisir kerugian yang timbul akibat adanya kerigian piutang tak tertagih.
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Semakin baik pengendalian internal tersebut, maka akan semakin besar

perusahaan dapat menagih jumlah tagihan yang direncakan sebelumnya (Hidayat,

2015). Penerapan pengendalian internal yang baik akan dapat meminimalisir

kemungkinan terjadinya risiko salah staunya piutang tak tertagih, yang dapat

membuat kegiatan operasional usaha menjadi tidak berjalan dengan lancar bahkan

dapat menyebabkan kebangkrutan. Jadi semakin tinggi pengendalian internal,

maka semakin tinggi pula efektivitas penagihan piutang.

2.4.3 Gambar Paradigma Konseptual Peneliti

Gambar 2.1

Paradigma Konseptual

2.4.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang

diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan uraian pada kerangka

pemikiran di atas, maka hipotesis yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Ho : Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap efektivitas penagihan

piutang.

Ha : Pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas penagihan piutang.

Pengendalian Internal

(X)

Efektivitas Penagihan
Piutang

(Y)


