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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

 

2.1 Akuntansi 

2.1.1 Pengertian Akuntansi 

 Akuntansi berasal dari kata asing yaitu accounting, yang artinya bila 

diterjemahkan adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi adalah 

suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data 

transaksi sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah 

dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.   

 Menurut Al-Haryono Jusup (2001:4-5) pengertian akuntansi dapat 

dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pemakai jasa akuntansi dan dari 

sudut proses kegiatannya. 

 Dari sudut pemakai: 

 “Akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang 

 diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan 

 mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi”. 

 

 Dari sudut proses kegiatan: 

 “Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, 

 pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi”. 

 

 Weygrandt Kieso (2005), menyatakan bahwa: 

 “Accounting is an information system that identifies, records, and 

 communicates, the economic events of an organization to interested user”. 
 

 Aliminsyah (2003), menyatakan bahwa: 

 “Akuntansi juga dapat diartikan sebagai proses mengidentifikasi, 

 mengukur dan melaporkan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka 

 yang menggunakan informasi tersebut”. 
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 Dari definisi-definisi tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

akuntansi merupakan pemrosesan data keuangan perusahaan untuk menghasilkan 

informasi yang berguna sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan perusahaan 

dan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. 

 

 

2.1.2 Jenis Perkiraan Dalam Akuntansi 

 Jenis perkiraan dalam akuntansi menurut S. Munawir (2004:14-19) adalah 

sebagai berikut: 

1. Harta/Aktiva/Assets  

 Pengertian harta tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja, 

tetapi juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan atau 

biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang. 

Klasifikasi harta adalah sebagai berikut: 

a. Harta Lancar (Current Assets) adalah harta yang berbentuk uang tunai 

maupun aktiva lainnya yang dapat ditukarkan dengan uang tunai dalam jangka 

satu tahun. Contoh: kas, investasi jangka pendek, piutang dagang/usaha, 

persediaan, pendapatan yang akan diterima, biaya/beban dibayar dimuka dan 

sebagainya. 

b. Harta Tidak Lancar (Non Current Assets) adalah harta yang mempunyai umur 

kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis 

lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi 

perusahaan. Contoh: investasi jangka panjang yang berupa saham, obligasi 

dan lain-lain. 

c. Harta Tetap (Fixed Assets) adalah harta yang dimiliki perusahaan yang 

fisiknya nampak (konkrit). Syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai 

aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam 

operasi yang bersifat permanen. Contoh: tanah, bangunan, mesin, inventaris, 

kendaraan dan perlengkapan atau alat-alat lainnya. 
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d. Harta Tak Berwujud (Intangible Assets) adalah harta perusahaan yang secara 

fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan 

dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan. 

Contoh: hak cipta, merk dagang, biaya pendirian, goodwill dan sebagainya. 

e. Harta Lainnya (Other Assets) adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva 

perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-

klasifikasi sebelumnya. Contoh: gedung dalam proses, tanah dalam 

penyelesaian, piutang jangka panjang dan lain sebagainya. 

2. Kewajiban/Hutang/Pasiva/Liabilities 

 Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang 

belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal 

perusahaan yang berasal dari kreditur. Klasifikasi hutang adalah sebagai berikut:  

a. Hutang Lancar (Current Liabilities) adalah kewajiban keuangan perusahaan 

yang pelunasan atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek (satu 

tahun sejak tanggal neraca). Contoh: hutang dagang, hutang wesel, hutang 

pajak, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka, dan lain 

sebagainya. 

b. Hutang Jangka Panjang (Longterm Liabilities) adalah kewajiban keuangan 

yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang 

(lebih dari satu tahun dari tanggal neraca). Contoh: hutang obligasi, hutang 

hipotik, pinjaman jangka panjang dan lain-lain. 

3. Modal/Capital 

 Modal adalah hak pemilik atas kekayaan dan harta perusahaan yang timbul 

sebagai akibat penanaman (investasi) yang dilakukan oleh pemilik atau para 

pemilik. Contoh: modal disetor, prive, modal komanditer, laba ditahan, agio 

saham dan lain sebagainya. 

 

 

 



 9 

2.2 Piutang 

2.2.1 Pengertian Piutang 

 Piutang merupakan pos yang sangat penting bagi suatu perusahaan dan 

merupakan bagian dari pos aktiva lancar yang sesuai dalam pernyataan standar 

akuntansi keuangan (PSAK) (2004:1.10) yang tercantum sebagai berikut: 

 “Aktiva lancar termasuk persediaan dan piutang dagang yang dijual, 

 dikonsumsi dan direalisasi sebagai bagian dari siklus normal operasi 

 perusahaan walaupun aktiva tersebut tidak diharapkan akan direalisasi 

 dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca”.  

 

 Adapun beberapa pengertian piutang yang dikemukakan oleh para ahli 

diantaranya sebagai berikut: 

 Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2003:381) yang 

diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf dan Rudi M. Tambunan pengertian piutang 

adalah sebagai berikut: 

 “Piutang adalah dana yang terutang oleh pelanggan atas barang atau 

 jasa yang telah dijual atau diserahkan kepada mereka secara kredit”. 

 

 James D. Stice (2001) menyatakan bahwa: 

 “Piutang menunjukan kepada klaim perusahaan untuk uang, barang 

 atau jasa”. 

  

 Dari beberapa pengertian piutang di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

piutang adalah hak kreditur terhadap debitur sebagai akibat yang timbul dari 

penyerahan barang atau jasa secara kredit. 
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2.2.2 Jenis-Jenis Piutang 

 Menurut Al-Haryono Jusup (1995:52-53) jenis-jenis piutang adalah sebagai 

berikut: 

1. Piutang Dagang  

Piutang dagang umumnya berjangka waktu kurang dari satu tahun, oleh karena itu 

piutang dagang dalam neraca dilaporkan sebagai aktiva lancar. Piutang dagang 

berkaitan erat dengan operasi perusahaan yang utama, selain itu jumlah rupiah 

yang dimasukkan sebagai piutang dagang harus dapat ditagih dalam jangka waktu 

normal yang tercermin dalam cermin penjualan yang ditetapkan perusahaan. 

2. Piutang Wesel 

Piutang wesel merupakan piutang yang lebih formal dibandingkan piutang 

dagang karena di dalamnya memerlukan perjanjian tertulis debitur kepada 

kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat janji 

tersebut pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Jangka waktu wesel bisa 

bermacam-macam, tetapi pada umumnya paling sedikit 60 hari. Piutang wesel 

yang berjangka waktu satu tahun atau kurang dilaporkan dalam neraca sebagai 

aktiva lancar, tetapi bila jangka waktunya melebihi satu tahun, maka diperlakukan 

sebagai piutang jangka panjang. 

3. Piutang Lain-Lain 

Piutang lain-lain terdiri atas macam-macam tagihan yang tidak termasuk dalam 

piutang dagang maupun piutang wesel. Dalam kategori ini termasuk di dalamnya 

piutang kepada karyawan perusahaan, direksi perusahaan, dan piutang kepada 

cabang-cabang perusahaan. Pada umumnya piutang semacam ini termasuk 

piutang jangka panjang, tetapi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu 

tahun dilaporkan sebagai aktiva lancar. 
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2.2.3 Pencatatan  Kerugian  Piutang   

 Menurut Al. Haryono Jusup (1987:39-40) ada dua metode yang dapat 

digunakan untuk mencatat kerugian piutang yaitu:  

1. Metode Penghapusan Langsung  

 Dalam metode penghapusan langsung, kerugian dari piutang yang tak tertagih 

dicatat pada saat perusahaan mendapat keyakinan bahwa piutang tidak akan dapat 

ditagih. Kepastian bahwa suatu piutang tidak akan dapat ditagih, diperoleh setelah 

perusahaan mendapat pemberitahuan resmi bahwa debitur telah dinyatakan pailit 

oleh instansi yang berwenang atau jika ada pemberitahuan dari debitur bahwa 

yang bersangkutan sudah tidak mampu lagi melunasi kewajibannya. 

 Adapun jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut: 

a. Pada saat timbulnya piutang 

dr.  Piutang    xx 

cr.   Penjualan    xx 

b. Pada saat terjadinya kerugian piutang 

dr.  Kerugian piutang    xx 

cr. Piutang    xx 

2. Metode Taksiran Kerugian Piutang  

Metode ini didasarkan pada pandangan bahwa kerugian piutang terjadi karena 

adanya kesalahan atau kegagalan dalam menilai apakan calon pembeli pantas 

diberi kredit atau tidak. Dengan demikian kerugian yang terjadi akibat adanya 

piutang yang tak dapat ditagih harus menjadi beban periode dimana keputusan 

pemberian kredit dilaksanakan, yaitu periode dimana penjualan dilakukan. 

Besarnya kerugian yang sesungguhnya belum dapat diketahui dengan pasti, maka 

kerugian piutang ditaksir jumlahnya pada tiap-tiap akhir periode akuntansi. 

Penaksiran besarnya kerugian piutang didasarkan atas pengalaman pada tahun-

tahun yang lalu. 
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Adapun jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut: 

a. Pada saat timbulnya piutang 

dr.  Piutang    xx 

cr.   Penjualan    xx 

b. Pada saat menaksir kerugian piutang 

dr.  Kerugian Piutang   xx 

cr.   Cadangan Kerugian Piutang  xx 

c. Pada saat terjadi kerugian piutang 

dr.  Cadangan Kerugian Piutang xx 

cr.   Piutang    xx 

 

 

2.3 Sistem Informasi Akuntansi 

 Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, 

untuk mencapai tujuan tersebut manajemen membutuhkan informasi yang dapat 

dipercaya, lengkap dan tepat waktu. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem 

informasi yang menyediakan informasi keuangan yang akan dipergunakan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan, oleh karena itu sistem informasi akuntansi harus 

diterapkan sesuai dengan aturan yang ada dalam perusahaan. Tanpa adanya sistem 

informasi akuntansi yang memadai maka perusahaan tidak akan mendapatkan 

informasi yang cukup dan akan sulit untuk menjalankan fungsinya dengan baik. 

 

 

2.3.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

 Adapun beberapa pengertian sistem informasi akuntansi yang diambil dari 

pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. 

 Sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto dan La Midjan 

(2001:31) adalah sebagai berikut: 
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“Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem pengolahan data 

akuntansi yang merupakan koordinasi dari manusia, alat dan metode 

yang berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi yang 

terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan 

informasi akuntansi manajemen yang terstruktur pula. 
 

 Mulyadi (2001:3) menyatakan bahwa: 

“Sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan 

laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan”. 

 

 Krismiaji (2002:4) menyatakan bahwa: 

“Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data 

guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, 

mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis”. 

 

 Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

akuntansi merupakan serangkaian kegiatan untuk menangani transaksi perusahaan 

agar seragam, dilengkapi dengan berbagai formulir, catatan, prosedur, dan laporan 

guna menghasilkan informasi yang berguna untuk perencanaan dan pengawasan. 

 

 

2.3.2 Tujuan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi 

 Tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi (2001:20) 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru. 

Yaitu kebutuhan pengembangan sistem informasi akuntansi terjadi jika 

perusahaan baru didirikan atau suatu perusahaan menciptakan usaha baru yang 

berbeda dengan usaha yang telah dijalankan selama ini. 

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. 

Yaitu sistem informasi akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan 

manajemen, baik dalam hal mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasi 

yang terdapat dalam laporan. 
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3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. 

Yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan 

untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 

perlindungan kekayaan perusahaan. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 

Yaitu pengembangan sistem informasi akuntansi seringkali ditujukan untuk 

menghemat biaya informasi merupakan barang ekonomi untuk memperolehnya 

diperlukan pengorbanan sumber ekonomi yang lain. 

 

 

2.3.3 Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi 

 Sistem yang dilaksanakan dalam suatu perusahaan mempunyai karakteristik 

tersendiri yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan pada perusahaan yang 

bersangkutan. Dalam penyusunan sistem informasi akuntansi berbagai informasi 

akuntansi yang diperlukan pimpinan harus sesuai dan diperhatikan dalam rangka 

menggambarkan pengendalian perusahaan. 

 Berdasarkan definisi sistem informasi akuntansi, setiap perusahaan dapat 

berfungsi apabila memenuhi unsur-unsur yang merupakan dasar bagi terlaksananya 

suatu sistem informasi akuntansi yang memadai. 

 Menurut Azhar Susanto dan La Midjan (2001:27) unsur-unsur sistem 

informasi akuntansi adalah sebagai berikut: 

1. Formulir 

 Merupakan unsur penting dalam sistem akuntansi dan apabila telah diisi menjadi 

dokumen dasar. Formulir yang didesain dengan baik dan berfungsi untuk 

mengembangkan pengendalian intern. 
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2. Catatan 

 Catatan-catatan akuntansi terdiri dari buku jurnal, buku besar, dan buku besar 

pembantu. 

a. Buku Jurnal, merupakan catatan akuntansi pertama dalam transaksi keuangan 

sebelum pengolahan lebih lanjut menyangkut pengdebetan dan pengkreditan 

posting. 

b. Buku Besar, juga merupakan pencatatan akuntansi secara resmi, 

mengikhtisarkan status dari rekening keuangan. Rekening-rekening dalam 

buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan. 

c. Buku Besar Pembantu, apabila data keuangan yang digolongkan dalam buku 

besar diperlukan rincian lebih lanjut dapat dibentuk buku besar pembantu. 

Buku besar pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang 

merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku 

besar. 

3. Pelaporan  

Laporan berisi informasi yang merupakan keluasan dari sistem informasi 

akuntansi, dalam hal ini laporan sebagai pertanggungjawabannya. Kemungkinan 

penyimpangan dari yang sudah didesain khusus mengenai sistem informasi dan 

pengendalian intern. 

 

 

2.4  Sistem Informasi Akuntansi Piutang  

2.4.1  Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Piutang 

 Adapun tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi piutang menurut La 

Midzan dan Azhar susanto (2001:186) adalah dapat menciptakan informasi dan 

pengendalian atas piutang sehingga dapat menangani hal-hal sebagai berikut: 

1. Akibat finansil dan penjualan secara kredit ialah timbulnya piutang. Timbul dan 

hapusnya piutang antara lain karena pembayaran dan ini harus terjadi secara 
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wajar, oleh karenanya diperlukan suatu sistem dan prosedur yang baik yang 

secara terus menerus dapat memberikan informasi tentang kondisi calon debitur 

termasuk pengendalian atas pengiriman piutang  itu sendiri. 

2. Kemacetan atas piutang maupun keterlambatan pembayarannya akan 

mempengaruhi likuiditas perusahaan, sehingga dapat menimbulkan kerugian. 

 

 

2.4.2  Organisasi Fungsi Piutang 

 Kegiatan dari fungsi piutang melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan 

sejak timbulnya piutang sampai diterimanya pembayarannya. 

 Adapun bagian-bagian yang terlibat dalam organisasi fungsi piutang menurut 

La Midzan dan Azhar susanto (2001:186) adalah sebagai berikut: 

1. Bagian penjualan yang memegang fungsi penjualan dan merupakan awal 

timbulnya piutang. 

2. Seksi administrasi piutang mencatat timbulnya dan hapusnya piutang. 

3. Bagian akuntansi umum yang mencatat transaksi piutang dalam proses akuntansi. 

4. Bagian keuangan yang melibatkan penagihan (inkaso) maupun penerimaan 

uangnya. 

 

 

2.4.3  Prosedur Penagihan Piutang 

 Adapun prosedur penagihan piutang secara naratif menurut La Midzan dan 

Azhar susanto (2001:190-191) adalah sebagai berikut: 

1. Administrasi piutang berdasarkan salinan faktur atau kartu piutang membuat 

daftar piutang jatuh waktu rangkap dua, yang didistribusikan sebagai berikut: 

 Asli dikirim ke bagian keuangan 

 Tembusan digunakan sebagai arsip administrasi piutang. 
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2. Bagian keuangan atas dasar daftar piutang membuat kuitansi-kuitansi penagihan 

rangkap dua yang kemudian dikirim ke bagian inkaso. Daftar piutang jatuh waktu 

kemudian diarsip. 

3. Bagian inkaso membuat “inkaso borderel” (daftar kuitansi) perdaerah penagihan 

kemudian kuitansi (rangkap 2) berikut daftar kuitansi diserahkan kepada masing-

masing penagih untuk melaksanakan penagihan. 

4. Dalam penagihan (apabila dibayar oleh debitur) diserahkan kuitansi asli kepada 

debitur setelah pembubuhan paraf oleh debitur pada daftar kuitansi, membawa 

uang, kopi kuitansi, dan daftar kuitansinya, lalu pulang ke perusahaan untuk 

mempertanggungjawabkannya ke bagian inkaso. Atas kuitansi (kopi) berikut uang 

hasil penagihan diserahkan ke bagian kas, apabila kuitansi belum dibayar, daftar 

kuitansi disimpan di bagian inkaso untuk penagihan esok harinya. 

5. Kasir setelah mencocokkan jumlah uang dan kuitansi membuat bukti penerimaan 

kas (cash receipt slip) rangkap 3 (tiga) dan setelah dicatat pada buku kasir (kolom 

penerimaan) CRS didistribusikan sebagai berikut: 

 Asli berikut kopi kuitansi ke bagian akunting untuk dicatat dalam buku jurnal 

penerimaan kas atau bank selanjutnya dicatat dalam buku besar kas dan piutang. 

 Tembusan ke satu ke administrasi piutang untuk dicatat pada kartu piutang 

sebelah kredit yang bersangkutan. 

 Tembusan kedua sebagai arsip kasir. 

Kemudian semua dokumen diarsip 

 

 

2.5  Sistem Pengendalian Intern Piutang 

2.5.1  Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

 Pada dasarnya sistem pengendalian intern telah dikembangkan secara alamiah 

melalui pengalaman atau trial and error dan secara naluriah banyak ditemukan  pada 

para pengusaha tradisional yang berusaha mengembangkan sistem pengendalian 
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intern dalam mengamankan hartanya, disamping berkembang secara ilmiah sistem 

pengendalian intern juga berkembang sesuai kebutuhan. 

 Pengertian sistem pengendalian intern menurut AICPA (American Institute 

Certified Public Accountants ) yang diterjemahkan oleh Azhar Susanto dan La 

Midjan (2001:58) adalah sebagai berikut: 

 “Meliputi struktur organisasi dan segala cara-cara serta tindakan-

 tindakan dalam suatu perusahaan yang saling dikoordinasikan yang 

 dimaksud untuk mengamankan hartanya, menguji ketelitian dan 

 kebenaran data akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasinya 

 serta mendorong ketaatan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 

 telah digariskan oleh pimpinan perusahaan“. 

 

 Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari sistem 

pengendalian intern adalah mengamankan harta kekayaan perusahaan, menguji 

ketelitian dan kebenaran data akuntansi perusahaan, meningkatkan efisiensi operasi 

perusahaan, dan ketaatan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan 

pimpinan perusahaan. 

 

 

2.5.2  Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern 

 Unsur-unsur atau komponen dari sistem pengendalian intern merupakan hal 

terpenting yang harus ada, hal ini dikarenakan terlaksananya unsur atau komponen  

tersebut berarti tujuan dari pengendalian intern dapat tercapai.  

 Unsur-unsur atau komponen pengendalian intern menurut George H Bodnar 

dan William S. Hopwood (2006:133-146) adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian merupakan dampak kumulatif atas faktor-faktor untuk 

membangun, mendukung dan meningkatkan efektivitas kebijakan dan prosedur 

tertentu. Faktor yang tercakup dalam lingkungan pengendalian adalah:  

- Komitmen terhadap kompetensi. 

- Struktur organisasi. 
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- Perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh dewan direksi dan komitenya. 

- Cara pembagian otoritas dan tanggung jawab. 

- Kebijakan sumber daya manusia dan prosedur.  

2. Penaksiran Risiko 

Penaksiran risiko merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan 

mengelola risiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan. 

3. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk 

membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Informasi dan komunikasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi, yang terdiri 

dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkai, 

menganalisis, mengelompokkan, mencatat, dan melaporkan transaksi organisasi 

dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva yang terkait. 

5. Monitoring 

Pengawasan atau monitoring merupakan proses yang berkelanjutan untuk 

menaksir kualitas pengendalian intern dari waktu ke waktu serta untuk 

mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. 

 

 

2.5.3 Pengendalian Intern Piutang 

 Menurut La Midzan dan Azhar susanto (2001:189-190), sistem 

pengendalian yang perlu diperhatikan pada waktu menyusun sistem akuntansi piutang 

adalah sebagai berikut: 

1. Petugas yang mencatat atas timbulnya piutang maupun hapusnya piutang pada 

rekening-rekening piutang harus terpisah dari petugas buku besar piutang maupun 

penagihannya agar dapat diciptakan pengendalian intern melalui internal cek dan 

lain-lain. 
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2. Catatan atas piutang berfungsi kontrol atas kondisi dan batas maksimum kredit, 

antara lain melalui daftar analisa umur piutang (aging schedule). 

3. Secara periodik diadakan internal cek antara total buku pembantu buku besar 

piutang dengan buku besar piutang (controlling account). 

4. Diadakan konfirmasi atas saldo piutang secara periodik. 

5. Perlu dibuatkan setiap daftar saldo piutang yang jatuh waktu, yang dibuat seksi 

administrasi piutang untuk mengawasi pelaksanaan penerimaan piutang di kas. 

6. Atas setiap penagihan, bagian inkaso membuat daftar kuitansi yang harus ditagih 

pada hari itu, fungsinya sebagai alat pengawasan atas penagihan. 

7. Setiap penagihan hasilnya harus dipertanggungjawabkan hari itu juga oleh 

petugas inkaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


