
BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penelitian

Di dalam perekonomian, bidang keuangan merupakan bidang yang memiliki

peranan penting dalam suatu perusahaan. Banyak perusahaan yang berskala besar atau

kecil, baik yang berorientasi laba (Profit Oriented Organization) maupun yang tidak

berorientasi laba (Non-Profit Oriented Organization) mempunyai perhatian besar

terhadap bidang keuangan, terutama dalam perkembangan dunia usaha yang semakin

maju dan persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang semakin

ketat. Untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam menghadapi persaingan

yang ketat tersebut, maka diperlukan suatu penanganan dan pengelolaan yang dilakukan

oleh pihak manajemen dengan baik.

Manajemen merupakan suatu proses yang dinamis, kegiatannya meliputi

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan daan pengendalian terhadap tujuan

organisasi. Bagi pihak manajemen, selain dituntut untuk dapat mengkoordinasikan

penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efisien dan

efektif, juga dituntut untuk dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang menunjang

terhadap pencapaian tujuan perusahaan di masa yang akan datang. Agar tidak

menyimpang dalam mengambil keputusan, manajemen membutuhkan informasi

mengenai aspek atau keadaaan perusahaan. Informasi merupakan alat bagi manajemen

untuk mengambil keputusan dengan syarat bahwa informasi itu dapat dimengerti, ada

relevansi dengan keputusan yang akan diambil, tepat waktu, dapat dipercaya, netral,

mempunyai daya banding dan konsisten.

Akhir – akhir ini banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan akibat kurang

baiknya perusahaan tersebut mengelola manajemennya, salah satunya adalah dalam

pengelolaan manajemen piutang. Bertambahnya jumlah pelanggan, pemasok, jumlah

dana yang dibutuhkan, merupakan tanda bahwa perusahaan semakin berkembang.

Perkembangan usaha tersebut mendorong timbulnya perusahaan – perusahaan baru yang

menyebabkan persaingan dalam bidang usaha sejenis semakin ketat. Dengan demikian,



sudah seharusnya setiap perusahaan menetapkan manajemen dan stratejik terbaik bagi

perusahaannya untuk menjaga kelangsungan hidup usahanya.

Pimpinan perusahaan diharapkan dapat mengendalikan perusahaan dengan sebaik

– baiknya sehingga perusahaan dapat beroperasi sesuai dengan program – program yang

telah direncanakan. Salah satu stratejik yang efektif adalah adanya penerapan

pengendalian internal yang memadai dalam perusahaan. Dengan demikian, segala

kesalahan, kecurangan dan tindakan – tindakan lain yang dapat merugikan perusahaan

dapat ditekan serendah mungkin.

Semakin besar organisasi perusahaan, persoalan yang dihadapi perusahaan akan

semakin kompleks. Peningkatan volume penjualan mengakibatkan perlunya

pendelegasian/ pengaturan wewenang dari pimpinan kepada bawahan untuk meyakinkan

bahwa semua prosedur dan metode pengendalian dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Untuk itu diperlukan pengendalian intern dalam perusahaan.

Bagi banyak perusahaan proses penagihan adalah suatu pos yang mempunyai

peranan penting karena proses ini adalah merupakan tahapan dimana pos piutang akan di

konversi menjadi uang kas yang selanjutnya digunakan proses operasi perusahaan pada

waktu yang akan datang. Oleh karena itu, pengendalian pada penagihan sangat perlu

selain untuk mengurangi kerugian akibat piutang tak tertagih juga untuk pembiayaan

operasinya di masa yang akan datang.

PT Telkom adalah salah satu perusahaan negara yang paling berkembang, tercatat

PT Telkom adalah perusahaan negara terbaik diantara perusahaan – perusahaan negara

lainnya. Manajemen yang secara konsisten melaksanakan tugasnya dengan baik adalah

salah satu kunci sukses PT Telkom. PT Telkom bergerak dalam industri jasa, dimana

pendapatannya berasal dari produk jasa yang ditawarkan oleh PT Telkom sendiri. Fixed

Phone adalah salah satu produk yang sudah lama ditawarkan oleh PT Telkom yang

hingga saat ini masih menjadi produk unggulannya.

Seiring dengan perkembangannya PT Telkom terus mengembangkan unit

bisnisnya agar bisa terus bersaing, tercatat produk terakhir yang dikeluarkan oleh PT

Telkom adalah Speedy. Dengan semakin ketatnya persaingan di Industri ini

mengakibatkan semua perusahaan harus mempunyai strategi dan manajemen yang baik.



Hal ini tidak terkecuali PT Telkom walaupun perusahaan ini adalah perusahaan negara

tapi kemungkinan untuk mengalami kemunduran masih sangatlah besar.

Penjualan pada perusahaan – perusahaan besar umumnya sebagian besar transaksi

dilakukan secara kredit karena jumlahnya yang besar. Penjualan kredit tersebut akan

menimbulkan piutang bagi perusahaan, dan kemudian perusahaan akan melakukan

penagihan sesuai dengan perjanjian untuk mengkonversi piutang menjadi uang kas

sebagai pendapatannya. Karena pendapatan jumlahnya sangat besar maka untuk

mengurangi kemungkinan terjadinya “fraud” dan piutang tak tertagih, perusahaan

mengakalinya dengan mengadakan pengendalian intern pada penagihan.

Jumlah pelanggan yang tidak sedikit membuat pengendalian pun harus dilakukan

secara efektif dan secara terus menerus agar proses penagihan piutang perusahaan dapat

berjalan dengan lancar. Karena dengan penagihan piutang yang berjalan secara lancar

akan membantu perusahaan untuk dapat menjalankan proses operasinya kembali dan

dapat menjaga kelangsungan hidup usahanya. Berdasarkan alasan tersebut, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dalam bidang pengendalian penagihan piutang yang

dilaksanakan manajemen Perusahaan dan menitikberatkan pada masalah efektivitas

penagihan piutang tersebut.

Untuk itu penulis mengajukan judul proposal sebagai berikut, yaitu :

“PENGARUH PENGENDALIAN INTERN TERHADAP EFEKTIVITAS

PENAGIHAN PIUTANG PERUSAHAAN” yang juga sebagai bahan penelitian bagi

penulis.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian sebelumnya maka penulis mencoba

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengendalian intern yang laksanakan oleh manajemen perusahaan di PT

Telkom

2. Apakah proses penagihan di perusahaan sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien



3. Bagaimana pengaruh pengendalian intern penagihan terhadap efektivitas penagihan

perusahaan

I.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

 Maksud dari penelitian ini adalah dalam rangka memperoleh data yang ada

hubungannya dengan pengendalian intern penagihan perusahaan, kemudian diolah dan

dianalisis, sehingga menjadi informasi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan.

 Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah bagaimana pengendalian intern yang dilaksanakan oleh

manajemen perusahaan di PT Telkom

2. Untuk mengetahui apakah perusahaan sudah melakukan penagihan secara efektif dan

efisien

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian intern penagihan perusahaan

terhadap efektivitas penagihan perusahaan

I.4 Kegunaan Penelitian

 Dalam melakukan penelitian ini penulis mengharapkan dapat digunakan oleh

semua pihak berkepentingan . adapun pihak-pihak yang kiranya akan dapat menggunakan

hasil penelitian ini adalah :

1. Perusahaan, yaitu memberikan sumbangan pemikiran dan saran yang membangun

mengenai pentingnya keberadaan pegendalian internal pada bagian penagihan serta

membantu perusahaan dalam mengevaluasi kelebihan dan kekurangan pengendalian

internal yang dijalankan perusahaan sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk

memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan – kelemahan yang ada.

2. Penulis, yaitu memberikan tambahan mengenai pengetahuan untuk memperluas

wawasan mengenai pengendalian intern penagihan, baik melalui teori – teori maupun

praktik – praktik khususnya dalam menunjang efektivitas penagihan di perusahaan.

Selain itu juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas

Ekonomi Jurusan Akuntansi S1 Universitas Widyatama.



3. Perguruan tinggi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan suatu acuan

penelitian dan menambah pengetahuan kepada peneliti – peneliti yang lain,

khususnya yang ingin meneliti lebih lanjut atas masalah yang sama.

I.5 Rerangka Pemikiran

 Pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organizations of the
Treatway Commission (COSO), 1992  :

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors,
management, and other personel, design to provide reasonable assurance
regarding the achievement of objectives in the following categories : (1)
Effectiveness and efficiency of operations; (2) Reliability of financial reporting;
and (3) Compliance with applicable laws and regulations“.

 Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa peranan dari pengendalian

internal perusahaan sangat besar dan membawa pengaruh yang signifikan. Pengendalian

internal berisi rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran

– pengukuran yang di tetapkan di perusahaan untuk mengamankan aktiva, memeriksa

akurasi dan keandalan data akurasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong

ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.

Terdapat lima komponen dari pengendalian internal menurut COSO yaitu:

1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian),

2. Risk Assessment (Penilaian Risiko),

3. Control Activities (Aktivitas Pengendalian),

4. Information And Comunication (Informasi dan Komunikasi),

5. Monitoring (Pemantauan).

1. Control Environment, , komponen ini meliputi sikap manajemen di semua

tingkatan terhadap operasi secara umum dan konsep kontrol secara khusus. Hal

ini mencakup: etika, kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap

kesejahteraan organisasi. Juga mencakup struktur organisasi serta kebijakan dan

filosofi manajemen.

2. Risk Assessment, komponen ini telah menjadi bagian dari aktivitas audit internal

yang terus berkembang. Penentuan risiko mencakup penentuan risiko di semua

aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi risiko.



Pertimbangan tujuan di semua bidang operasi untuk memastikan bahwa semua

bagian organisasi bekerja secara harmonis.

3. Control Activities, komponen ini mencakup aktivitas – aktivitas yang dulunya

dikaitkan dengan konsep kontrol internal. Aktivitas – aktivitas ini meliputi

persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, pemisahan tugas,

pendokumentasian, reekonsiliasi, karyawan yang kompeten dan jujur,

pemeriksaan internal dan audit internal. Aktivitas – aktivitas ini harus di evaluasi

risikonya untuk orgasnisasi secara keseluruhan.

4. Information & Comunication, komponen ini merupakan bagian penting dari

proses manajemen. Manajemen tidak dapat berfungsi tanpa informasi.

Komunikasi informasi tentang operasi kontrol internal memberikan substansi

yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas kontrol dan

untuk mengelola operasinya.

5. Monitoring, pengawasan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas

informasi yang diberikan pada komunikasi informasi untuk tujuan manajemen

kontrol.

Kelima komponen pengendalian intern itu akan mempengaruhi dan membantu

management dalam perusahaan. Sebelumnya American Institute of Certified Public

Accountants (AICPA) yang dikutip oleh (Bambang Hartadi, 1997 ; 3) tentang

pengendalian internal menyatakan :

“Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan
ketentuan – ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk
melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data
akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan effisiensi usaha dan mendorong
ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan”.

  Dari definisi sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian internal

bukan hanya mencakup kegiatan akuntansi dan keuangan tetapi meluas ke segala aspek

kegiatan perusahaan. Oleh karena itu Pengendalian intern dapat mencegah kerugian atau

pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian intern dapat

menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen

perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam

perencanaan.



Bagian penagihan adalah bagian yang kritis dan merupakan salah satu penentuan

kinerja perusahaan, karena penagihan adalah suatu proses dimana piutang akan

dikonversi menjadi satuan uang. Uang hasil tersebut nantinya akan menjadi pendapatan

bagi perusahaan dan dijadikan saalah satu ukuran keberhasilan manajemen pada kurun

waktu tersebut.

Selain dijadikan sebagai ukuran kinerja, pendapatan tersebut juga nantinya akan

di gunakan untuk proses produksi di masa yang akan datang. Dimana jika pendapatan ini

tidak didapatkan sebagaimana mestinya oleh perusahaan akan mempengaruhi proses

kegiatan perusahaan yang nantinya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan

tersebut. Maka dari hal ini pengendalian internal pada bagian penagihan sangat

diperlukan agar proses penagihan dapat berjalan dengan lancar.

Pengendalian pada penagihan fokus kepada dua bagian kegiatan perusahaan yaitu:

proses billing dan collection. Proses billing adalah proses dimana perusahaan mencatat

jumlah customer dan di hitung seberapa besar jumlah tagihan pada masing – masing

customer. Setelah terdapat satuan angka yang menunjukan jumlah tagihan pada akhir

bulan maka proses selanjutnya adalah proses Collection. Dimana pada tahap ini

perusahaan akan menagih jumlah tagihan sesuai dengan data yang dilaporkan oleh bagian

Billing dan akan diakui sebagai pendapatan perusahaan yang akan mempengaruhi laporan

keuangan perusahaan.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada

suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan

tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan

keuangan yang lengkap biasanya meliputi :

a. Laporan neraca

b. Laporan laba/rugi

c. Laporan Perubahan Ekuitas

d. Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa Laporan arus

kas atau Laporan arus dana

e. Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian

integral dari laporan keuangan



Tujuan Laporan Keuangan Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tujuan laporan keuangan adalah menyediakan

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan

keputusan. Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen

(Inggris: stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang

dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan atau

pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat

keputusan ekonomi. Keputusan ini mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau

menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali

atau mengganti manajemen.

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah

aktiva, kewajiban,dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran

kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan laba/rugi adalah

bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode

akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga

menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih.

Pengukuran kinerja salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan juga

informasi dari laporan pengendalian. Pengukuran kinerja dalam laporan keuangan dapat

dilihat dalam laporan laba rugi, dimana pendapatan dan beban yang diterima perusahaan

akan menentukan penilaian kinerja perusahaan. Pendapatan terbesar yang diterima

perusahaan salah satunya adalah berasal penagihan piutang perusahaan oleh sebab itulah

proses penagihan sering disebut sebagai ujung tombak dari pada keberhasilan suatu

manajemen.

Pengendalian yang dilakukan secara teratur dan konsisten yang dilakukan

manajemen perusahaan akan dapat mengurangi kerugian perusahaan, dengan demikian

jika perusahaan melakukan pengendalian pada bagian penagihan tentu akan berpengaruh

terhadap jumlah penagihannya sehingga pendapatan yang diterima pun akan lebih efektif.

Karena dengan pengendalian yang baik tentu akan mengurangi kecenderungan seseorang

dalam melakukan “fraud” ataupun bekerja dengan asal – asalan yang akan berakibat

pada jumlah penagihan itu sendiri.



Berdasarkan uraian sebelumnya penulis menarik hipotesis bahwa :

Pengendalian Intern yang dilaksanakan oleh manajemen perusahaan akan berpengaruh

terhadap efektivitas penagihan piutang di perusahaan tersebut.

Review  dari :

F X Radityo H.P.

Npm : 01.01.307

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya :

• Judul

Sebelumnya :

“Manfaat Auditor Internal dalam menunjang Efektivitas Pengendalian Internal atas

Siklus Penjualan dan Penagihan Piutang”. (Studi Kasus PT.X)

sedangkan judul sekarang :

“Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Penagihan Piutang

Perusahaan”(Studi Kasus di PT Telkom Indonesia Tbk.)

• Objek yang diteliti

Pada peneliti sebelumnya objek yang diteliti adalah pada Siklus Penjualan dan

Penagihan sedangkan pada penelitian kali ini hanya pada penagihan saja dengan

melihat dari segi efektivitas dan efisiensi penagihan.

Selain itu, peneliti sebelumnya hanya studi kasus pada PT X sebagai asumsi

sedangkan penulis melakukan Studi Kasus di PT Telkom untuk melihat secara nyata

bagaimana pengaruh pengendalian intern kaitannya terhadap efektivitas penagihannya itu

sendiri.



Sesuai dengan uraian sebelumnya rerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut

:

I.6



Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian deskriptif adalah

suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi,

suatu sistem pemikiran ataupun kilasan peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan

membuat deskriptif, gambaran/ lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

fakta–fakta, surat–surat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003:

54).

Variabel Penelitian

Berdasarkan hipotesis yaitu Pengendalian Intern yang dilaksanakan Manajemen

Perusahaan akan berpengaruh terhadap efektivitas Penagihan  Piutang Perusahaan,

terdapat 2 variabel yaitu :

1. Variabel Independen, adalah variabel bebas yang keberadaannya tidak dipengaruhi

oleh variabel lain dan merupakan faktor penyebab yang akan mempunyai pengaruh

atau akibat terhadap variabel lain.

2. Variabel Dependen, adalah variabel yang tidak bebas yang keberadaannya

dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Teknik Pengumpulan data

 Dalam mengumpulkan data, digunakan 2 metode penelitian yaitu penelitian

lapangan (Field Reseach) dan penelitian kepustakaan (Library Reseach).

a. Penelitian lapangan (Field Reseach)

Yaitu, memperoleh data dan informasi dengan cara meminjam kembali secara

langsung ke perusahaan, melalui :

1) Kuisioner

Yaitu, mengajukan kuisioner mengenai hal – hal yang berhubungan dengan

pengaruh pengendalian intern pada bagian penagihan kaitannya dengan

efektivitas penagihan perusahaan.

2) Wawancara

Yaitu, tanya jawab secara langsung dengan staf dan pengelola bagian billing

dan collection, internal audit perusahaan dan pihak – pihak lain yang

berhubungan dengan objek yang diteliti, wawancara ini dilaksanakan untuk



memperoleh data mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi

perusahaan dan aktivitas perusahaan yang dapat digunakan untuk mengetahui

perkembangan dan kegiatan perusahaan.

3) Observasi langsung

Yaitu, pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan pengendalian intern

penagihan terhadap efektivitas penagihan perusahaan.

b. Penelitian kepustakaan (Library Reseach)

Merupakan pengumpulan data sekunder melalui buku – buku, serta literatur yang

berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

I.7 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian pada PT

TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. UBC DIVRE III yang berada di Jalan

Supratman No.66, Bandung. Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan Agustus 2008

sampai dengan 17 Oktober 2008.


