
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Teknologi  merupakan  salah  satu  unsur  yang  penting  dalam kehidupan. 

Teknologi  yang  terus  berkembang  secara  otomatis  akan  mempengaruhi 

kelancaran  dalam  semua  aspek  kehidupan.  Salah  satunya  adalah  dalam aspek 

bisnis,  perusahaan  yang  menjalankan  operasinya  dengan  dasar  teknologi 

khususnya  komputer  dengan  mengikuti  perkembangannya  dapat  meningkatkan 

mutu  dan  mendapatkan  kepercayaan  dari  konsumen.  PT PLN misalnya,  usaha 

PLN  adalah  menyediakan  tenaga  listrik  bagi  kepentingan  umum.  Sudah  kita 

ketahui pelanggan PLN tidaklah sedikit. Dalam mengelola data pelanggan yang 

sangat banyak, semakin banyak pula data yang harus disimpan dan diproses oleh 

PLN. Cara manual yang dipakai tidak efektif, maka diperlukan suatu sistem yang 

lebih cepat dan akurat. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang 

didesain untuk mengubah data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan baik 

oleh  pihak  internal  maupun  ekstenal.  Bila  informasi  yang  diinginkan  tersebut 

dapat lebih cepat, tepat, dan akurat maka suatu sistem perlu dikomputerisasi. 

PLN yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik dimana semua 

transaksinya dilakukan secara kredit, yaitu pelanggan akan menggunakan tenaga 

listrik  terlebih  dahulu  yang  nantinya  akan  dibayar  pada  setiap  akhir  bulan. 

Transaksi  yang  secara  kredit  ini  menimbulkan piutang.  Piutang ini  merupakan 

aktiva  yang  rawan,  yang  dapat  menimbulkan  masalah-masalah  seperti  tidak 

tertagihnya  piutang.  maka piutang ini  perlu dikendalikan  supaya  piutang dapat 

diterima atau ditagih dalam jumlah dan waktu yang tepat. Oleh karena kemacetan 

maupun  keterlambatan  pembayaran  akan  mempengaruhi  likuiditas  perusahaan 

dan dapat menimbulkan kerugian. 

Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan aktivitas pengendalian untuk 

mencegah  dan  mengatasi  masalah  yang  timbul.  dengan  adanya  aktivitas 

pengendalian  diharapkan  dapat  meredam  risiko  yang  timbul  agar  tujuan 



perusahaan secara umum dapat tercapai.  pengendalian yang dilakukan terutama 

disini  adalah  pengendalian  terhadap  pengolahan  informasi  yang  melibatkan 

komputer  yang  dikenal  dengan  pengolahan  data  elektronik.  dalam  hal  ini 

perusahaan  mengharapkan  dengan  adanya  pengolahan  data  elektronik  dalam 

pengendalian piutang dapat menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat. 

sehingga dengan adanya  pengolahan data  elektronik  atas  pengendalian  piutang 

yang dilakukan perusahaan dapat  meningkatkan pengendalian yang efektif  atas 

piutang agar tidak terdapat kesalahan dalam pemrosesan transaksi.

Atas  dasar  pertimbangan  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  peran 

komputer  terhadap  sistem  pengendalian  internal  yang  diterapkan  sebagai 

pengolahan  data  piutang  pada  suatu  perusahaan.  Selanjutnya  permasalahan  di 

atas, penulis jadikan sebagai bahan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul :

“Peranan Pengolahan Data Elektronik Terhadap Sistem Pengendalian 

Internal Piutang”

1.2 Identifikasi Masalah

Salah satu cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan pengendalian 

adalah  dengan  menerapkan  sistem  pengendalian  internal  yang  memadai  atas 

piutang  tersebut  dengan  pengolahan  datanya  menggunakan  sistem pengolahan 

data elektronik, sehingga dengan diterapkannya sistem tersebut diharapkan dapat 

memperlancar  penerimaan  kembali  piutang  itu  dalam jumlah  dan  waktu  yang 

tepat.

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka 

penulis dapat merumuskan suatu masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apakah sistem pengolahan data elektronik dalam perusahaan telah memadai.

2. Apakah sistem pengendalian internal piutang telah memadai.

3. Sejauhmana peranan pengolahan data elektronik dalam sistem pengendalian 

internal piutang.



1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi 

yang  diperlukan  dalam penyusunan  skripsi  tentang  “Peranan  Pengolahan  Data 

Elektronik Terhadap Sistem Pengendalian Internal Piutang”.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk  mengetahui  kememadaian  pengolahan  data  elektronik  dalam 

perusahaan.

2. Apakah sistem pengendalian internal piutang telah memadai.

3. Untuk  mengetahui  sejauhmana  peranan  pengolahan  data  elektronik  dalam 

sistem pengendalian internal piutang.

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dapat berguna :

1. Bagi Perusahaan

Dapat  dipergunakan  sebagai  salah  satu  pertimbangan  dalam  mengambil 

keputusan terutama dalam pengendalian piutang.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian dapat menambah dan memperkaya pengetahuan dalam bidang 

teknologi khususnya tentang pengolahan data elektronik.

3. Bagi Pihak Akademik

Setiap hasil penelitian sudah sewajarnya menghasilkan suatu kesimpulan yang 

dapat  dipertanggungjawabkan secara ilmiah,  sehingga dengan penelitian ini 

diharapkan menjadi ilmu pengetahuan yang dapat berkembang.

1.5 Kerangka Pemikiran

Sebagian  besar  organisasi  saat  ini  menggunakan  Pemrosesan  Data 

Elektronik  (EDP),  paling  sedikit  sampai  titik  tertentu  untuk melakukan  proses 

informasi keuangan dan akuntansi. EDP memberikan pengaruh yang berarti pada 

organisasi yang menggunakannya.



Penggunaan  EDP  umumnya  menghimpun  kegiatan  pengambilan  dan 

pengumpulan  data  dari  berbagai  bagian  organisasi  pada  satu  departemen. 

Perubahan  ini  memiliki  manfaat  sentralisasi  data  dan  memungkinkan 

pengendalian  kualitas  yang  lebih  tinggi  atas  operasi.  Menurut  Cushing  yang 

diterjemahkan oleh Ruchyat Kosasih (1998:13) :

“Pengolahan data secara elektronik dapat dilaksanakan bila semua 
yang diperlukan sebagai syarat berjalannya suatu program terpenuhi. 
Ini  menyangkut  hardware (perangkat  keras),  software (perangkat 
lunak), dan brainware (manusia).”

Pelaksanaan pengolahan data untuk menghasilkan informasi mengaitkan 

unsur-unsur peralatan, manusia dan prosedur. Kesatuan yang saling berhubungan 

dan  bekerjasama.  Sistem pengolahan data  menggunakan  komputer  yang  sudah 

mempunyai  jaringan internal  di  dalam perusahaan lebih dikenal  dengan istilah 

sistem pengolahan data elektronik.

Pengolahan  data  secara  elektronik  (PDE)  menghasilkan  informasi  yang 

dapat dipercaya. Unsur yang penting dalam struktur organisasi adalah pemindahan 

secara efektif sehingga tujuan kontrol tercapai.

Menurut Bambang Hartadi (1999:87) ada dua unsur terpisah dalam konsep 

pemindahan fungsi atau tugas, yaitu :

1. Pemisahan  bagian  Electronic  Data  Processing (EDP)  dari  fungsi-

fungsi lainnya.

2. Pemisahan secara layak tugas-tugas dalam Bagian EDP.

Piutang merupakan bagian terbesar dari total aktiva perusahaan. Piutang 

ini timbul sebagai akibat dari kegiatan penjualan secara kredit. Karena jumlahnya 

yang besar dan sifatnya yang penting maka perusahaan dituntut untuk melakukan 

langkah-langkah pengamanan terhadap jenis aktiva ini. Langkah yang dimaksud 

tentunya  bukan  langkah  pengamanan  yang  dilakukan  setelah  terjadinya  suatu 

kesalahan  atau  penyimpangan,  tetapi  yang  lebih  penting  lagi  ialah  langkah 

pengamanan  secara  preventif  yang  dilakukan  sebelum  suatu  kesalahan  atau 

penyimpangan  terjadi.  Demikian  halnya  dalam  usaha  pengamanan  piutang, 

pengamanan piutang yang dilakukan perusahaan bukan hanya pada saat piutang 



ditagih atau dikumpulkan, tetapi juga yang cukup menentukan adalah pada saat 

piutang itu timbul.

Mengenai  prinsip  pengendalian  internal  piutang  La  Midjan  (2001:189) 

mengemukakan sebagai berikut :

1. Petugas  mencatat  atas  timbulnya  maupun  hapusnya  piutang  pada 
rekening-rekening piutang harus terpisah.

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

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

4. Diadakan konfirmasi atas saldo piutang secara periodik.
5. Perlu  dibuat  setiap  hari  daftar  saldo  piutang  yang  jatah  waktunya 

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  oleh  petugas  inkaso  hasilnya  harus 
dipertanggungjawabkan hari itu juga.

Penulis berpendapat adanya hubungan yang erat dari suatu entitas sistem 

pengendalian  internal  piutang  dagang  dan  sistem  pengolahan  data  elektronik 

dengan  kelancaran  penerimaan  piutang.  Apabila  langkah-langkah  pengamanan 

yang tercakup dalam suatu sistem pengendalian internal piutang sama sekali tidak 

memadai,  maka  sulit  sekali  memberikan  jaminan  terhadap  keamanan  piutang. 

Sebaliknya  jika  suatu  sistem  pengendalian  internal  piutang  dirancang  dan 

dilaksanakan secara memadai dengan pengolahan data elektronik yang akurat dan 

penyajian  informasi  yang  tepat  serta  dapat  dipercaya,  maka  dapat  diberikan 

jaminan  yang  memadai  pula  terhadap  keamanan  piutang  dikemudian  hari. 

Keamanan piutang berarti  bahwa piutang tersebut dapat diterima kembali  pada 

waktu dan jumlah yang tepat.

Menurut  Hall  (2001:150)  yang  diterjemahkan  oleh  Thomson  Learning 

tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjaga aktiva perusahaan.
2. Untuk  memastikan  akurasi  dan  dapat  diandalkannya  catatan  dan 

informasi akuntansi.



3. Untuk mempromosikan efisiensi operasi perusahaan.
4. Untuk mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang telah 

ditetapkan oleh manajemen.

Hal ini sesuai dengan definisi yang dikeluarkan oleh AICPA  (American 

Institute of Certified Public Accountant) yang dikutip oleh La Midjan (2000:45) 

dalam  buku  :  Sistem  informasi  akuntansi,  mengartikan  sistem  pengendalian 

internal 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.”

Untuk menunjuang tujuan di atas diperlukan suatu sitem pengolahan data 

yang dapat  menyajikan informasi  yang cepat, tepat, dan dapat dipercaya untuk 

keperluan  pengambilan  keputusannya.hal  ini  hanya  dapat  dilakukan  dengan 

menggunakan  sistem  pengolahan  data  secara  elektronik.  Dengan  semakin 

meningkatnya ketergantungan terhadap komputer, maka dibutuhkan suatu sistem 

pengendalian  internal  dalam sistem informasi  yang didasarkan pada  komputer. 

Alvin A. dan J.K, Loebbecke dalam buku : Auditing suatu pendekatan terpadu, 

terjemahan  Ilham Tjakrakusuma  (2000:125)  membagi  sistem EDP  (Electronic  

Data Processing) ke dalam dua golongan, yaitu :

1. Pengendalian Umum (General Control)

2. Pengendalian Aplikasi (Application Control)

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengendalian Umum (General Control)

Pengendalian umum mencakup rencana organisasi dan operasi dari kegiatan 

EDP,  prosedur  untuk  mendokumentasikan,  me-review,  menguji,  dan 

menyetujui  sistem  serta  program  dari  perusahaan-perusahaannya, 

pengendalian yang dirakit  di dalam peralatan oleh prosedur (umum dikenal 

sebagai pengendalian perangkat keras), dan pengendalian atas akses peralatan 

dan file data-data.



2. Pengendalian Aplikasi (Application Control)

Pengendalian  aplikasi  diterapkan  pada  tahap  masukan,  pengolahan  dan 

keluaran dari suatu aplikasi EDP. 

Berdasarkan  kerangka  pemikiran  di  atas,  maka  penulis  merumuskan 

hipotesis bahwa : 

“Terdapat  peranan  yang  sangat  penting  antara  pengolahan  data 

elektronik dengan sistem pengendalian internal piutang”.

1.6 Metodologi penelitian

Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analisis,  yaitu  penelitian 

dengan mengumpulkan data sesuai dengan keadaan sebenarnya serta memberikan 

gambaran dan analisis mengenai masalah yang ada dan menggunakan pendekatan 

studi  kasus,  artinya  penelitian  ini  dilakukan  pada  suatu  objek  penelitian, 

sedangkan untuk pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber, yaitu :

1. Penelitian Lapangan

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan studi kasus, yaitu 

metode yang berusahan mengumpulkan data melalui :

a. Wawancara

Suatu  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  mengadakan  tanya  jawab 

secara langsung dengan pejabat perusahaan yang berwenang atau bagian 

yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

b. Kuesioner

Suatu  lembar  isian  yang  didalamnya  berisi  pertanyaan-pertanyaan  yang 

harus  dijawab  oleh  responden  atau  karyawan/karyawati  yang  terkait 

dengan penerimaan  piutang,  untuk  mengetahui  apakah  pengolahan  data 

elektronik  berperan  dalam  menunjang  sistem  pengendalian  internal 

piutang.



2. Penelitian Kepustakaan 

a. Dengan  cara  mempelajari  dan  mengevaluasi  literatur-literatur  yang 

berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti,  tujuannya  adalah  untuk 

mendapatkan landasan teori dan pengertian mengenai pokok masalah yang 

diteliti.

b. Dengan  cara  membaca  kumpulan-kumpulan  catatan  kuliah  dan  bacaan 

lainnya yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik dan sistem 

pengendalian internal piutang.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini,  penulis mengumpulkan data dengan cara 

mendatangi lokasi penelitian, yaitu pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat 

dan Banten APJ Bandung, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No 436. Waktu 

yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini adalah dari bulan Oktober 2007 

sampai dengan bulan November 2007.


