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Audit internal merupakan pengawasan yang ada di perusahaan yang dapat 

membantu manajemen dalam proses pengendalian internal operasional perusahaan 

yang rentan terhadap resiko tertentu. Bagi perusahaan, audit internal ini merupakan 

proses yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dengan pengendalian internal 

piutang usaha. Sehubungan dengan besarnya pengaruh audit internal terhadap 

pengendalian internal piutang usaha, maka diharapkan perusahaan dapat 

mempertahankan audit internal yang memadai, serta diharapkan perusahaan dapat 

meningkatkan efektivitas pengendalian internal terhadap piutang usaha. Hal ini 

dilakukan untuk mengurangi adanya piutang yang tidak tertagih. Setelah melakukan 

penelitian, penulis memperoleh data dan informasi mengenai gambaran umum 

perusahaan, kegiatan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian 

internal piutang usaha PT. Telekomunikasi Indonesia DIVRE II. Kemudian penulis 

melakukan pengujian hipotesis dengan melakukan analisis deskriptif dan analisis 

statistik. 

 

1.  Pendahuluan 

Tujuan umum dari perusahaan adalah untuk mempertahankan laba. Dalam 

pelaksanaan kegiatan setiap perusahaan, baik yang bergerak dalam bidang industri 

maupun jasa selalu berusaha untuk mendapatkan laba. 

Oleh karena itu dibutuhkan suatu kemampuan untuk mengelola pendapatan 

dan penagihannya secara efektif sehingga perkembangan dan kontinuitas usaha akan 

berlangsung dengan baik. 

Untuk memperoleh pendapatan (revenue) biasanya perusahaan melakukan 

transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit. Sebagai akibat penjualan secara 

kredit tersebut maka akan timbul piutang (receivable) baik piutang dagang maupun 

jasa. Dengan adanya piutang, perusahaan harus mengefektifkan penagihannya dengan 

terpadu yang diharapkan dapat menghasilkan penerimaan dari pendapatan secara 

nyata (tunai). 

 Contoh kasus yang terjadi pada hasil audit BPK atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat tahun 2010 yang menggambarkan posisi piutang negara adalah 

sebesar Rp99,173 triliun yang sebagiannya dihasilkan oleh perusahaan BUMN.  



 Menurut Wakil Pimpinan Komisi XI DPR, Surahman Hidayat (2010) 

Piutang negara adalah hak negara yang harus ditagih dan dikelola secara profesional, 

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga hak negara diterima dan terpenuhi 

serta mampu meningkatkan kemakmuran rakyat. 

 Kasus Salah satu instansi yang dianggap sebagai salah satu sumber 

pendapatan BUMN untuk sektor piutang yaitu pada PT. BNI (bank Nasional 

Indonesia). Menurut divisi kredit khusus PT. BNI, Artika Octavian (2010), masalah 

kredit macet masih menjadi masalah utama, terutama pada BUMN. 

Kemudian menurut Asisten Manajer PT. Telekomunikasi Indonesia DIVRE II 

cabang Rangkasbitung, Suroso (2011) yaitu menjelaskan bahwa jika di lihat dari hasil 

data, terlihat bahwa pendapatan telepon meningkat tiap tahunnya, tapi di balik itu 

ternyata cash yang di terima jauh dari itu. Tagihan pelanggan yang tidak terbayar 

(piutang) tiap bulannya semakin menumpuk, sudah dilakukannya usaha menarik 

piutang tersebut dengan cara remind via letter, remind via call, dan door to door 

ternyata belum cukup untuk menarik piutang-piutang tersebut. 

Dengan adanya permasalahan yang telah disebutkan di atas, seyogyanya 

keberadaan auditor internal dapat menjadi suatu nilai tambah dalam operasi 

perusahaan, agar operasional perusahaan tetap berjalan sesuai dengan yang 

seharusnya, dan meminimalisir adanya penyimpangan yang dilakukan, khususnya 

dari dalam badan organisasi tersebut. Hal tersebut diharapkan dapat memperbaiki 

kinerja organisasi, yang dapat terlihat dari laporan keuangan yang disajikan.  

 

2. Tinjauan Pustaka 

Audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur 

dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan membantu semua anggota manajemen 

dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan cara menyediakan 

analisis, rekomendasi, komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-

kegiatan yang ditelaah, dan penilaian. Penilaian tersebut meliputi penilaian terhadap 

seluruh aktivitas perusahaan termasuk penilaian terhadap struktur organisasi, rencana-

rencana, kebijakan, prestasi pegawai, dan ketaatan terhadap prosedur. 

Adapun pengertian Audit internal menurut Mulyadi (2002: 29) yaitu: 

“Audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas dan terdapat dalam 

organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi keuangan dan kegiatan 

lain untuk memberikan jasa kepada manajemen.”  

 



Dari definisi audit internal di atas, terlihat bahwa audit internal memerlukan 

kebebasan dalam melaksanakan pemeriksaan. Kebebasan pemeriksaan adalah status 

khusus yang terdapat dalam organisasi dan audit internal mendapat status tersebut dari 

pihak manajemen. Kegiatan pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara memeriksa 

akuntansi keuangan dan kegiatan lain untuk memberikan jasa kepada manajemen. 

 Adapun Definisi piutang usaha menurut Mulyadi (2002:  87) yaitu sebagai 

berikut : 

“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. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan 

barang atau jasa dalam kegiatan normal perusahaan.”                                                     

                             

 Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa piutang usaha adalah aktiva 

lancar yang merupakan klaim kepada pihak lain berupa uang, barang, jasa dan aktiva 

non kas lainnya dan harus dibayarkan oleh pelanggan akibat terjadinya penjualan 

barang atau jasa, dan dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu 

siklus kegiatan perusahaan.  

 Ditinjau dari cara pendekatan manajemen preventif menurut Willson dan 

Campbell (1996 : 418) yang diterjemahkan oleh Tjintjin Felix Tjendera maka ada 

tiga bidang pengendalian yang umum pada titik mana dapat diambil tindakan untuk 

mewujudkan pengendalian piutang yaitu: 

       “1.  Pemberian Kredit. 

         2.  Penagihan (Collections). 

         3.  Penetapan dan Penyelenggaraan Pengendalian Internal yang Layak.”  

 

3. Metode Penelitian 

 Ukuran populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 orang yang 

merupakan pegawai atau karyawan yang bekerja di PT. TELKOM DIVRE II yang 

berlokasi di Rangkasbitung. 

 Kemudian Sesuai dengan topik penelitian yang telah ditetapkan dalam 

penelitian ini terdapat dua variabel : 

 Variabel independen 

Adalah suatu variabel yang memengaruhi terjadinya perubahan atau 

munculnya variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

independen (X) adalah audit internal. 

 



 Variabel dependen 

Merupakan variabel yang jumlah serta keberadaannya dipengaruhi oleh 

variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

dependen (Y) adalah pengendalian internal piutang usaha.  

 

Pengujian hipotesis akan digunakan statistik nonparametrik, karena teknik ini 

sesuai untuk digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan skor yang digunakan bukan 

skor yang eksak dalam pengertian keangkaan, melainkan semata-mata merupakan 

jenjang-jenjang (rank). 

Menurut Arikunto (2002:209-213), secara garis besar pekerjaan analisis data 

meliputi tiga langkah yaitu: 

1. Persiapan 

Hal-hal yang dilakukan dalam langkah persiapan ini adalah kegiatan untuk 

memeriksa kembali seluruh kuesioner yang diterima, sehingga hanya kuesioner 

yang lengkap saja yang digunakan. Langkah-langkah yang dilakukan selama 

persiapan adalah : 

a. Pengecekan kelengkapan lembar kuesioner 

b. Pengecekan kelengkapan identitas kuesioner 

c. Pengecekan kelengkapan isi kuesioner 

2. Tabulasi 

Pada kegiatan ini, penulis mengumpulkan semua jawaban yang telah diterima 

(dalam bentuk kuesioner) ke bentuk angka dengan menggunakan skala Likert. 

Menurut Riduwan (2003:12), skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan presepsi seseorang atau sekelompok tentang gejala atau kejadian 

sosial. Skala Likert ini digunakan untuk membuat item instrumen yang berupa 

pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden, dimana setiap 

jawaban responden diberikan skor sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 

Skala Likert 

Jawaban Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 



Ragu-ragu 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

3. Penerapan data sesuai dengan pendekatan analisis 

Hasil kuesioner yang telah dirubah ke dalam bentuk angka tersebut, kemudian 

dilakukan analisis data secara kuantitatif dengan menggunakan analisis Rank 

Spearman. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh 

Audit Internal (variabel X) terhadap efektivitas pengendalian internal piutang 

usaha (variabel Y). Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Membuat daftar  subjek yang akan menentukan ranking dari masing-masing 

variabel. 

b. Menentukan nilai  untuk setiap subjek dengan cara mengurangkan ranking 

pada X (  X1 – Y1) kemudian mengkuadratkan nilai  untuk 

menentukan di sehingga diperoleh  

c. Menguji hipotesis dengan menggunakan koefisien kolerasi Rank Spearman 

(rs) dengan rumus sebagai berikut: 

 

Dimana :   = Koefisien kolerasi Rank Spearman 

           = Selisih nilai X dan Y ke-1 

                     = Jumlah sampel 

d. Jika terdapat dua subjek atau lebih yang mempunyai nilai sama, maka berarti 

terdapat rank kembar, untuk itu nilai kolerasi Spearman dapat dihitung 

dengan rumus: 

 

Dimana : 

∑  

∑  



 

Keterangan : 

∑  : Jumlah kuadrat variabel x 

∑  : Jumlah kuadrat variabel y 

       : Banyak sampel 

  : Jumlah ranking yang sama dalam variabel x 

   : Jumlah ranking yang sama dalam variabel y 

          : Banyak observasi yang berangka sama pada suatu ranking     tertentu. 

   : Koefisien kolerasi Rank Spearman 

 : Jumlah kuadrat dari selisih antara dua variable 

Kekuatan Pengaruh audit internal terhadap efektivitas pengendalian internal 

piutang usaha dapat diketahui melalui penggunaan kekuatan hubungan yang 

dikemukan oleh Sugiyono (2004:183) Koefisien Rank Spearman (rs) akan 

mempunyai nilai -1 < rs < 1, dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4 

Pedoman Interpretasi Koefisien Kolerasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

(Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, 2004:183) 

 

Hasil dari analisa koefisien kolerasi Rank Spearman tersebut akan 

memperoleh angka koefisien kolerasi nol, positif atau negative, dimana jika: 

1. Koefisien kolerasi positif (r > 0), hal ini berarti kedua variabel tersebut memiliki 

pengaruh positif atau searah, yaitu apabila pada variabel X mengalami kenaikan 

maka akan diikuti oleh kenaikan pada variabel Y atau penurunan pada variabel X 

akan diikuti oleh penurunan pada variabel Y. 



2. Koefisien kolerasi negative (r < 0), hal ini berarti kedua variabel tersebut 

memiliki pengaruh negative atau berlawanan, yaitu apabila pada variabel X 

mengalami kenaikkan maka akan diikuti oleh penurunan pada variabel X akan 

diikuti oleh kenaikan pada variabel Y. 

3. Koefisien kolerasi nol (0), hal ini berarti tidak terdapat pengaruh atau 

pengaruhnya sangat rendah antara variabel X dan variabel Y. 

Besarnya kontribusi atau sambungan dari variabel X terhadap naik turunnya 

variabel Y dapat diketahui dengan menggunakan penentu koefisien determinasi (kd), 

dengan rumus: 

Kd =  . 100% 

Misalnya bila diperoleh hasil dari rs = 0,9 maka kd =  x 100% = 81%. 

Ini berarti kontribusi variabel X terhadap naik turunnya variabel Y adalah sebesar 

81%, dan sisanya 19% adalah kontribusi dari faktor-faktor lainnya. 

Kriteria pengambilan keputusan apakah Ho gagal ditolak dan Ha ditolak atau 

Ho ditolak dan Ha gagal ditolak adalah dengan menghitung thitung dengan 

menggunankan rumus : 

  

Dimana: Jumlah sampel 

      Nilai koefisien kolerasi Rank Spearman 

Penerapan rumus thitung tersebut akan diperoleh distribusi student dengan 

tingkat kebebasan (dk) = n – 2 . Melalui dk dan taraf signifikan maka akan diperoleh 

nilai t melalui tabel (ttabel). Setelah diperoleh hasil dari thitung sebelumnya maka nilai 

thitung tersebut dibandingkan dengan nilai ttabel yang diperoleh dari tabel distribusi t, dan 

keputusan yang diambil adalah: 

1. Jika thitung ≥ ttabel, maka Ho ditolak dan Ha gagal ditolak. 

Jika thitung < ttabel, maka Ho gagal ditolak dan Ha ditolak. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh audit Internal Dalam Menunjang 

Efektivitas Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada PT. Telekomunikasi Indonesia 

Divre II, perlu dilakukan uji korelasi (hubungan) untuk mengukur derajat keeratan 



hubungan antara audit internal (variabel X) dengan pengendalian internal piutang 

usaha  (variabel Y) dengan  menggunakan analisis koefisien korelasi rank spearman. 

 Penulis menggunakan metode analisis korelasi rank spearman, dimaksudkan 

karena kedua variabel tersebut diukur dalam skala ordinal serta untuk mengetahui 

seberapa besar atau kuat tidaknya hubungan antara audit internal (variabel X) dengan 

pengendalian internal piutang usaha  (variabel Y). Berikut tabel dibawah in 

memperlihatkan hasil pengolahan data primer dari hasil kuesioner adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.17 

Perhitungan Korelasi Rank Spearman Variabel X dan Variabel Y 

 

Correlations 

 VAR00001 VAR00002 

Spearman's rho VAR00001 Correlation Coefficient 1,000 ,638** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 30 30 

VAR00002 Correlation Coefficient ,638** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner 

 

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi Rank Spearman, maka diperoleh nilai 

rs sebesar 0,638. Karena nilai rs berada diantara 0,600-0,799, maka hubungan antara 

audit internal dengan pengendalian internal piutang usaha dapat dikatakan kuat, 

seperti yang tertera pada tabel 4.18 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.18 

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Interval Korelasi Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,19 Sangat Rendah 

0,20 - 0,39 Rendah 

0,40 - 0,59 Sedang 

0,60 - 0,79 Kuat 

0,80 - 1,00 Sangat Kuat 

          (Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, 2004:183) 

 

 



4.1.1 Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui besarnya pengaruhpemeriksaan internal terhadap 

pengendalian internal piutang usaha  pada PT. Telekomunikasi Indonesia DIVRE II 

dalam bentuk persentase, maka digunakan perhitungan koefisien determinasi dengan 

rumus sebagai berikut: 

Kd = 
2

sr  x  100% 

      = (0,638)
2 

x 100% 

      = 40,70% 

 Besarnya pengaruh audit internal terhadap pengendalian internal piutang 

usaha pada PT. Telekomunikasi Indonesia DIVRE II sebesar 40,70% dan sisanya 

59,30% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. 

 

4.1.2 Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis, maka dilakukan uji dua 

pihak dengan hipotesis sebagai berikut : 

1. Ho : β = 0 artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan audit internal 

terhadap efektivitas pengendalian internal piutang usaha. 

2. Ha : β ≠ 0 artinya terdapat pengaruh yang signifikan audit internal 

terhadap efektivitas pengendalian internal piutang usaha. 

Membandingkan t hitung dengan t tabel dengan kriteria sebagai berikut: 

Jika t hitung ≥ t tabel  maka Ho akan ditolak dan Ha gagal ditolak 

Jika t hitung < t tabel  maka Ho akan gagal ditolak dan Ha ditolak. 

Dimana derajat kebebasan ( dk) adalah : 

dk = n – 2 

       = 30 – 2 

=28 

Dimana tingkat kekeliruan ( α ) yang digunakan sebesar 5 %. Untuk menetapkan nilai 

t hitung dipergunakan rumus sebagai berikut :  



 

dan 

ttabel = t (α ; df ) 

 = (0,05 ; 28) 

            = 2,048 

Dari perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa t hitung = 4,38 lebih besar dari ttabel 

= 2,048. Ini berarti Ho ditolak dan Ha gagal ditolak, maka audit internal berpengaruh 

terhadap pengendalian internal piutang usaha  pada PT. Telekomunikasi Indonesia 

DIVRE II . 

 

Uji Signifikansi dengan Uji Dua Pihak 

 

 
                                 -2,0480   ttabel2,048        thitung 4,38 

 

Kriteria thitung berada pada daerah penolakan Ho, sehingga hipotesis yang diajukan 

penulis yaitu : “Audit internal yang dilaksanakan dengan memadai akan berpengaruh 

terhadap efektivitas pengendalian piutang usaha” dapat diterima.  

 

5 Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dan analisis 

yang dilakukan oleh penulis mengenai “Pengaruh Audit Internal dalam Menunjang 

Efektifitas Pengendalian Internal Piutang Usaha pada PT. Telekomunikasi DIVRE II” 

maka dapat disimpulkan bahwa : 
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1. Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara serta perolehan nilai dari serangkaian 

jawaban kuesioner yang diajukan kepada responden, Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengaruh audit internal PT. Telekomunikasi Indonesia 

DIVRE II dapat dikatakan baik.  

2. Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara serta perolehan nilai dari serangkaian 

jawaban kuesioner yang diajukan kepada responden, Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Pengendalian internal piutang usaha  PT. Telekomunikasi 

Indonesia DIVRE II  dapat dikatakan baik. 

3. Pengaruh Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal 

Piutang Usaha Pada PT. Telekomunikasi Indonesia DIVRE II, Berdasarkan hasil 

perhitungan korelasi Rank Spearman, maka hubungan antara audit internal  

dengan pengendalian internal piutang usaha  dapat dikatakan kuat. Hasil uji 

hipotesis dapat dilihat bahwa thitung lebih besar dari ttabel. Ini berarti Ho ditolak dan 

Ha gagal ditolak, maka audit internal  berperan terhadap pengendalian internal 

piutang usaha  pada PT. Telekomunikasi Indonesia DIVRE II. Kriteria thitung 

berada pada daerah penolakan Ho, sehingga hipotesis yang diajukan penulis yaitu 

: “audit internal yang dilaksanakan dengan memadai akan berpengaruh terhadap 

efektivitas pengendalian piutang usaha” dapat diterima. 

 

5.2 Saran 

Setelah memperoleh hasil dari penelitian ini, penulis mencoba memberikan 

saran yang merupakan harapan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang lebih baik 

dari keadaan yang telah ada. Hal tersebut dikemukakan agar dapat meningkatkan 

hasil-hasil untuk masa yang akan datang. 

 

5.2.1 Saran untuk perusahaan 

a. Pihak management perusahaan harus segera menindak lanjuti temuan-temuan 

yang dilaporkan oleh audit internal yaitu dengan segera melaksanakan 

rekomendasi yang diberikan oleh pihak audit internal, supaya masalah yang 

ada dalam perusahaan dalam hal ini yaitu masalah piutang tertunggak segera 

dapat diatasi dan diselesaikan.  

b. Perusahaan hendaknya sebelum menyetujui permohonan pemberian jasa 

telekomunikasi dari para pelanggan terlebih dahulu harus menganalisis atau 

menilai kelayakan dari calon pelanggan tersebut, yaitu dengan melakukan 



penilaian terhadap karakter, kapasitas, dan modal dari para pelanggan, serta 

perusahaan juga harus memperhatikan keadaan-keadaan yang bisa 

mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajibannya. 

Sebaiknya perusahaan tidak memberikan lagi jasanya kepada pelanggan yang 

sering membayar piutangnya tidak tepat waktu.  

c. Perusahaan hendaknya melakukan berbagai macam teknik usaha penagihan 

kepada pelanggan yang telah melewati masa jatuh temponya tetapi belum 

membayar tagihannya, seperti melakukan teguran melalui surat, melalui 

telepon, kunjungan personal, dan tindakan yuridis bagi pelanggan terutama 

yang jumlah piutangnya sangat besar. Sehingga dapat menurunkan jumlah 

piutang tidak tertagih perusahaan. 

d. Adanya sosialisasi peraturan yang dibuat perusahaan dan melakukan 

pemberitahuan apabila terdapat perubahan-perubahan terhadap peraturan atau 

kebijakan yang sudah ada. selain itu peraturan mengenai sanksi yang 

dikenakan bagi karyawan yang tidak mentaati peraturan dan kebijakan yang 

telah ditetapkan harus dicantumkan dengan jelas. 

 

5.2.2 Saran Untuk Peneliti Selanjutnya 

 Bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk meneliti topik judul ini secara lebih 

mendalam, maka penulis akan menyarankan beberapa hal berikut: 

1. Karena penelitian ini hanya dilakukan di cabang Rangkasbitung saja, maka 

disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti di kota lain dan 

membandingkan hasilnya, serta diharapkan untuk dapat menambah jumlah 

responden. 

2. Mengevaluasi pernyataan-pernyataan dalam kuesioner agar pernyataan-

pernyataan tersebut dapat mewakili dengan tepat variabel yang akan diukur. 

Penulis juga menyarankan untuk mencari indikator lain yang digunakan untuk 

mengukur variabel-variabel yang telah ditetapkan. 

3. Data penelitian yang telah diperoleh dikembangkan dengan wawancara karena 

akan lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 
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