
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Pengendalian Intern

  Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organizations of the

Treatway Commission (COSO), 1994 dikutip oleh Arens et all (2006 : 270) :

“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“.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (SPAP. 2001, 319.2) disebutkan bahwa

pengendalian internal sebagai berikut:

“Pengendalian Intern adalah suatu proses, yang dilaksanakan oleh dewan direksi,
manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk
menyediakan keyakinan yang mamadai berkenaan dengan pencapaian tujuan
dalam kategori berikut : (1) Efektivitas dan efisiensi kegiatan, (2) Keandalan
pelaporan keuangan, dan (3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang
berlaku.”

Sedangkan menurut Arens et all (2006, 270) dinyatakan bahwa Pengendalian

Intern adalah :

“A system consists of policies and procedures designed to provide management

with reasonable assurance that the company achieved its objectives and goals.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa :

1. Pengendalian Intern adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan

komisaris, manajemen, dan orang-orang yang terlibat dalam perusahaan.

2. Pengendalian Intern adalah sebuah sistem yang terdiri dari kebijakan-

kebijakan dan prosedur-prosedur.

3. Pengendalian Intern dilakukan untuk memberikan jaminan yang memadai

mengenai pencapaian tujuan oleh perusahaan dalam beberapa kategori yaitu:

a. Operasi yang efektif dan efisien,



b. Laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan

c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

 Manajemen dalam rangka mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan

membutuhkan suatu sistem pengendalian yang dapat mengamankan harta perusahaan

yang dapat memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan bawahan adalah benar

dan dapat dipercaya, sehingga dapat mendorong adanya efisiensi usaha serta dapat terus

menerus memantau bahwa kebijaksanaan yang telah ditetapkan memang dijalankan

sesuai dengan apa yang diharapkan. Struktur pengendalian intern yang baik dan memadai

yang dilaksanakan oleh manajemen dapat mencegah setiap kesalahan dan penyimpangan

sehingga akan mengurangi risiko sampai pada tingkat risiko terendah yang dapat

diterima. Sistem pengendalian yang ada di perusahaan bukanlah dimaksudkan untuk

meniadakan semua penyelewengan dan kesalahan, namun untuk menekan terjadinya

kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang layak dan hal ini dapat diatasi

dengan cepat dan tepat. Karena pegendalian intern yang dilaksanakan, dirancang, dan

dioperasikan sebaik apapun oleh manajemen, hanya bisa memberikan keyakinan yang

wajar tentang pencapaian tujuan perusahaan.

2. 1. 1 Konsep Dasar Pengendalian Intern

Laporan COSO juga menekankan bahwa konsep fundamental (fundamental

concept) dinyatakan dalam definisi berikut :

a. Pengendalian merupakan suatu proses. Ini berarti alat untuk mencapai suatu

akhir, bukan akhir itu sendiri. Pengendalian intern terdiri dari serangkaian

tindakan yang meresap dan terintegrasi dengan, tidak ditambahkan ke dalam,

infrastruktur suatu entitas.

b. Pengendalian intern dilaksanakan oleh orang. Pengendalian intern bukan

hanya suatu manual kebijakan dan formulir-formulir, tetapi orang pada

berbagai tingakatan organisasi, termasuk dewan direksi, manajemen, dan

personel lainnya.

c. Pengendalian intern dapat diharapkan untuk menyediakan hanya keyakinan

yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak, kepada manajemen dan dewan

direksi suatu entitas karena keterbatasan yang melekat dalam semua sistem



pengendalian intern dan perlunya untuk mempertimbangkan biaya dan

manfaat relatif dari pengadaan pengendalian.

d. Pengendalian diarahkan pada pencapaian tujuan dan kategori yang saling

tumpang tindih dari pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

Konsep fundamental terakhir secara implisit merupakan asumsi bahwa

manajemen dan dewan direksi pada kenyataannya memfomulasikan dan secara periodik

memperbaharui tujuan entitas dalam setiap tiga kategori.

2. 1. 2 Tujuan Pengendalian Intern

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, manajemen mengadopsi pengendalian

intern untuk menyediakan keyakinan yang mamadai dalam mencapai tiga kategori tujuan:

(1) Efektivitas dan efisiensi kegiatan; (2) Keandalan pelaporan keuangan; (3) Kepatuhan

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Arens et all (2006, 271) menyatakan bahwa tujuan daripada

pengendalian intern adalah:

“Management typically has the following three concern, or broad objectives, in
designing an effective control system:
1. Reliability of financial reporting. Management is responsible for preparing

financial statements for investors, creditors, and other users. Management has
both legal and professional responsibility to be sure that the information is
fairly prepared in accordance with reporting requirements such as GAAP.

2. Efficiency and Effectiveness of operations. Control within an organization
are meant to encourage efficient and effective use of its resources, including
personel, to optimize the company’s goals. An Important part of these controls
its accurate information for internal decision making. Another impormation
part of effectiveness and efficiency safeguarding assets and the record.

3. Compliance with Sarbanes-Oxley Act and Other Applicable Laws and
Regulations. The Sarbanes-Oxley Act of 2002 requires all public companies
to issue an “internal control report” that include the following:
a. A statement that management is responsible for establishing and

maintaining an adequate internal control structure and procedure for
financing reporting

b. An assesment of the effectiveness of the internal control structure and
procedures for financial reporting as of the end of the company’s fiscal
years.
Management’s evaluating must be based on a recognized control
framework that has established following a due-process procedure that
allows for public comment. In addition to the Sarbanes-Oxley Act, public,



private, and not for profit organizations are required to follow many laws
and regulations.”

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian intern

adalah untuk menjamin ketepatan dan kandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi

operasi perusahaan dan mendorong ketaatan kepada kebijakan yang telah digariskan oleh

pimpinan perusahaan. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan pengendalian

intern adalah untuk menunjang organisasi agar lebih efektif dan efisien dalam tujuannya

dan pengendalian intern dikatakan baik apabila telah memenuhi syarat dan dapat

menguntungkan perusahaan.

2. 1. 3 Komponen Pengendalian Intern

Menurut COSO dan AU 319, Consideration of Internal Control in the

Fundamental Statement Audit (SAS 78) mengidentifikasi lima komponen pengendalian

intern yang saling berhubungan sebagai berikut:

6. Control Environment (Lingkungan Pengendalian),

7. Risk Assessment (Penilaian Risiko),

8. Control Activities (Aktivitas Pengendalian),

9. Information And Comunication (Informasi dan Komunikasi),

10. Monitoring (Pemantauan).

Setiap Komponen tersebut mencakup sejumlah kebijakan dan prosedur

pengendalian yang diperlukan untuk mencapai tujuan entitas dalam masing-masing tiga

kategori dari tujuan yang sebelumnya diidentifikasikan – pelaporan keuangan, kepatuhan,

dan operasi. Kelima komponen berfokus pada hubungan dari setiap komponen dengan

tujuan entitas sebelumnya dan pengendalian intern yang berhubungan dalam setiap

kategori yang memiliki relevansi paling besar terhadap audit laporan keuangan – sesuai

dengan namanya, hal itu dirancang untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material

dalam laporan keuangan.

a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Lingkungan Pengendalian (Control Environment), menetapkan suasana dari

organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya.



Lingkungan Pengendalian merupakan pondasi dari semua komponen Penegendalian

Intern lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. (AU 319.25).

Sejumlah faktor membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas yang

diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Integritas dan nilai etika (Integrity and Ethical Values)

2. Komitmen terhadap kompetensi (Commitment to Competence)

3. Dewan direksi dan komite Audit (Board of Directors and Audit Committe)

4. Filosofi dan gaya operasi manajemen (Management’s Philosophy and

Operating Style)

5. Struktur Organisasi (Organization Structure)

6. Penetapan wewenang dan tanggung jawab (Assigment of Authority and

Responsibility)

7. Kebijakan dan praktik sumberdaya manusia (Human Resources Policies and

Procedures)

1. Integritas dan nilai etika (Integrity and Ethical Values)

Bagian dari bisnis seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat

umum meminta peningkatan standar yang tinggi dari integritas dan nilai etika

sebagai bagian dari manajer bisnis. Laporan COSO mencatat bahwa

manajemen dari entitas yang dikelola dengan baik telah semakin menerima

pandangan bahwa “etika dibayar-bahwa perilaku yang etis merupakan usaha

yang baik.”

Dalam rangka menekankan pentingnya integritas dan nilai etika di antara

semua personel dalam organisasi, CEO dan anggota manajemen puncak

lainnya harus:

a. Menetapkan suasana melalui contoh mendemonstrasikan integritas dan

mempraktikkan standar yang tinggi dari perilaku etis.

b. Mengkomunikasikan kepada semua karyawan, baik secara verbal maupun

melalui pernyataan kebijakan tertulis dan kode etik perilaku, bahwa hal

yang sama diharapkan dari mereka, bahwa setiap karyawan memiliki

tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran yang ia ketahui atau yang



mungkin akan terjadi kepada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi,

dan bahwa pelanggaran akan dikenai denda.

c. Memberikan bimbingan moral kepada karyawan yang memiliki latar

belakang moral yang kurang baik yang telah mengakibatkan mereka tidak

mempedulikan mana yang baik dan yang buruk.

d. Mengurangi atau menghilangkan insentif dan godaan yang dapat

mengarahkan individu untuk melakukan tindakan yang tidak jujur,

melawan hukum, atau tidak etis.

2. Komitmen terhadap kompentensi (Commitment to Competence)

Untuk mencapai tujuan entitas, personel pada setiap tingkatan dalam

organisasi harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk

melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Komitmen terhadap

kompetensi mencakup pertimbangan manajemen mengenai pengetahuan dan

keahlian yang diperlukan, dan bauran dari intelegensi, pelatihan, pengalaman

yang diperlukan untuk mengebangkan kompetensi tersebut. Penting bagi

manajemen senior untuk memperhatikan kompetensi dan pelatihan individu

yang mengembangkan atau bekerja dengan teknologi informasi.

3. Dewan direksi dan komite Audit (Board of Directors and Audit Committe)

Komposisi dari dewan direksi dan komite audit dan car mereka melaksanakan

tanggung jawab atas kekuasaan dan kekeliruan mimiliki dampak yang besar

terhadap lingkungan pengendalian. Faktor-faktor yang mempengaruhi

efektivitas dari dewan direksi dan komite audit termasuk independensi mereka

dari manajemen, yang berhubungan dengan proporsi direrksi dari luar

perusahaan, pengalaman dan status dari anggota, sifat dan luasnya keterlibatan

mereka dalam aktivitas manajemen serta pengamatan mereka terhadap

aktivitas manajemen; kesesuaian tindak tanduk mereka; tingkat di mana

mereka memberikan dan mencari pertanyaan yang sulit dengan manajemen;

serta sifat dan luasnya interaksi mereka dengan auditor internal dan auditor

eksternal. Komite audit yang hanya terdiri dari direksi dari luar perusahaan



dapat dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pemenuhan tujuan

pelaporan keuangan suatu entitas dengan malaksanakan pemeriksaan terhadap

kekeliruan pelaporan keuangan dan dengan meningkatkan independensi

auditor eksternal.

4. Filosofi dan gaya operasi manajemen (Management’s Philosophy and

Operating Style)

Banyak karakteristik yang dapat membentuk bagian dari filosofi dan gaya

operasi manajemen dan memiliki dampak terhadap lingkungan pengendalian.

Karakteristik tersebut meliputi:

a. Pendekatan untuk mengambil dan memonitor risiko bisnis

b. Mengandalkan pada pertemuan informal secra langsung (face to face)

dengan manajer kunci dibandingkan dengan sistem formal dalam

kebijakan tertulis, indikator kinerja, laporan pengecualian.

c. Sikap dan tindakan terhadap pelaporan keuangan

d. Pemilihan secara selektif atau agresif dari prinsip-prinsip akuntansi yang

tersedia

e. Kesadaran dan konservatisme dalam mengembangkan estimasi akuntansi

f. Kesadaran dan pemahaman terhadap risiko yang dihubungkan dengan

teknologi informasi

g. Sikap terhadap pemrosesan informasi dan fungsi akuntansi serta personel.

Lima karakteristik terakhir adalah penting dalam menilai lingkungan

pengendalian dari pelaporan keuangan. Yaitu ketika manajemen bertindak

agresif dalam membuat pertimbangan mengenai estimasi akuntansi dengan

suatu cara yang meminimalkan beban, laba mungkin akan mengandung salah

saji yang material.

5. Struktur Organisasi (Organization Structure)

Struktur organisasi berkontribusi terhadap kemampuan suatu entitas untuk

memenuhi tujuan dengan menyediakan kerangka kerja menyeluruh atas

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas suatu



entitas. Mengembangkan struktur organisasi suatu entitas melibatkan

penentuan bidang kunci dari wewenang dan tanggung jawab, serta garis

pelaporan yang tepat. Hal ini sebagian akan tergantung pada ukuran entitas

dan sifat aktivitasnya. Struktur organisasi entitas biasanya digambarkan dalam

suatu bagan organisasi yang harus secara akurat merefleksikan garis

wewenang dan hubungan pelaporan. Manajemen harus memberi perhatian

tidak hanya pada struktur operasi entitas, tetapi juga pada struktur informasi

dari teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi.

6. Penetapan wewenang dan tanggung jawab (Assigment of Authority and

Responsibility)

Penetapan wewenang dan tanggung jawab merupakan peerpanjangan dari

pengembangan suatu struktur organisasi. Wewenang dan tanggung jawab

mencakup penjelasan-penjelasan mengenai bagaimana dan kepada siapa

wewenang dan tanggung jawab untuk semua aktivitas entitas yang

dibebankan, dan harus memungkinkan setiap individu untuk mengetahui

(1)bagaimana tindakannya saling berhubungan dengan individu lainnya dalam

memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan entitas, dan (2) setiap

individu akan bertanggung jawab atas hal apa. Faktor ini juga mencakup

kebijakan berkenaan dengan praktik bisnis yang sesuai, pengetahuan dan

pengalaman personel kunci, dan sumberdaya yang tersedia untuk

melaksanakan tugas.

7. Kebijakan dan praktik sumberdaya manusia (Human Resources Policies and

Procedures)

Suatu konsep fundamental dari pengendalian intern yang disebutkan

sebelumnya adalah bahwa pengendalian intern dilaksanakan atau

diimplementasikan oleh orang. Oleh karena itu, agar pengendalian intern

efektif, adalah penting bahwa kebijakan dan prosedur sumberdaya manusia

yang diterapkan akan menjamin bahwa personel entitas memiliki tingkat

integritas, nilai etika, dan kompetensi yang diharapkan. Praktik tersebut



mencakup kebijakan perekrutan dan proses penyeleksian yang dikembangkan

dengan baik; orientasi personel baru terhadap budaya dan gaya operasi entitas,

kebijakan pelatihan yang mengkomunikasikan peran prospektif dan tanggung

jawab; tindakan pendisiplinan untuk pelanggaran terhadap perilaku yang

diharapkan; pengevaluasian, konseling, dan mempromosikan orang

berdasarkan penilaian kinerja periodik; serta program kompensasi yang

memotivasi dan memberikan penghargaan atas kinerja yang tinggi sambil

menghindari disinsentif terhadap perilaku etis.

Hal ini menyimpulkan penjabaran dari faktor-faktor lingkungan pengendalian,

yang dapat mempengaruhi efektivitas setiap empat komponen lainnya dari

pengendalian intern. Entitas yang memiliki lingkungan pengendalian yang

buruk mengurangi kesempatan bagi komponen pengendalian intern lainnya

untuk beroperasi secara efektif. Jika manajemen senior tidak mempekerjakan

individu yang kompeten, serta memandang rendah pentingnya etika dan

kompetensi dalam kinerja pekerjaan yang mendukung sistem akuntansi,

karyawan mungkin tidak akan melaksanakan prosedur pengendalian lain

dengan kepedulian profesional yang mencukupi. Jika dalam penetapan

wewenang dan tanggung jawab manajemen puncak tidak meminta manajer

lain untuk bertanggung jawab atas penggunaan sumberdaya mereka, maka

terdapat sedikit dorongan untuk mengiplementasikan sisa dari komponen

pengendalian intern lainnya secara efektif.

b. Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Penilaian Risiko (Risk Assessment) untuk tujuan pelaporan keuangan adalah

identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu entitas yang relevan dengan

penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip

akuntansi yang berlaku umum (AU 319.28)

Penilaian risiko menekankan pada hubungan risiko dengan asersi laporan

keuangan tertentu serta aktivitas pencatatan, pemrosesan, pengikhtisaran, dan pelaporan

data keuangan yang berhubungan. Pada suatu saat dimana manajemen secara tepat

mengidentifikasikan risiko dan secara sukses memulai aktivitas pengendalian berkenaan



dengan risiko tersebut, penilaian kombinasi auditor mengenai risiko bawaan dan risiko

pengendalian untuk asersi yang berhubungan akan lebih rendah. Manajemen dapat

memutuskan untuk menerima suatu risiko tanpa mempedulikan pengendalian karena

pertimbangan biaya atau pertibangan lainnya.

Penilaian risiko oleh manajemen harus meliputi pertimbangan mengenai risiko

yang dihubungkan ddengan teknologi informasi. Jika manajemen merancang dan

mengimplementasikan suatu sistem pengendalian umum komputer yang baik, maka

banyak risiko menyeluruh tersebut yang akan dikurangi hingga tingkat yang dapat

dikelola.

Penilaian risiko oleh manajemen juga harus mencakup pertimbangan khusus atas

risiko yang dapat muncul dari perubahan kondisi seperti yang diuraikan dalam AU

319.29 dikutip dalam buku Boynton et al yaitu:

a. Perubahan dalam lingkungan operasi

b. Personel baru

c. Sistem informasi yang baru atau dimodifikasi

d. Pertumbuhan yang cepat

e. Teknologi baru

f. Lini, produk, atau aktivitas baru

g. Restrukturisasi perusahaan

h. Operasi di luar negeri

i. Pernyataan Akuntansi

c. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

Aktivitas pengendalian (Control Activities) merupakan kebijakan dan prosedur

yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen tetap dilaksanakan. Aktivitas

pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan

risiko telah diambil untuk pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki

berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkatan organisasional dan fungsional

(AU 319.32).



Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit laporan keuangan dapat

dikategorikan dalam berbagai cara. Salah satu cara adalah sebagai berikut:

a. Pemisahan Tugas

b. Pengendalian pemrosesan informasi:

i. Pengendalian umum

ii. Pengendalian aplikasi

c. Pengendalian fisik

d. Review kinerja

a. Pemisahan Tugas

Pemisahan tugas (Segregation of Duties) melibatkan pemastian bahwa individu

tidak melaksanakan tugas yang tidak seimbang. Tugas dianggap tidak seimbang

dari sudut pandang pengendalian ketika memungkinkan individu untuk

melakukan suatu kekeliruan atau kecurangan dan kemudian berada pada posisi

untuk menutupinya dalam pelaksanaan tugas normalnya. Pemisahan tugas yang

baik juga melibatkan pembandingan akuntabilitas yang tercatat dengan aktiva di

tangan.

b. Pengendalian pemrosesan informasi

Pengendalian pemrosesan informasi (Information Processing Controls) mengacu

pada risiko yang berhubungan dengan otorisasi, kelengkapan, dan akurasi

transaksi. Pengendalian ini terutama relevan dengan audit laporan keuangan. Pada

saat ini, kebanyakan entitas, tanpa memperhatikan ukurannya, menggunakan

komputer untuk pemrosesan informasi secara umum dan untuk sistem akuntansi

secara khusus. Dalam kasus semacam ini, sangat berguna untuk lebih lanjut

mengkategorikan pengendalian pemrosesan informasi sebagai pengendalian

umum dan pengendalian aplikasi.

i. Pengendalian umum

Tujuan dari pengendalian umum adalah untuk mengendalikan

perkembangan program, perubahan program, operasi komputer, dan untuk



mengamankan akses terhadap data dan program. Berikut adalah lima jenis

pengendalian umum:

1) Pengendalian organisasi dan operasi (Organization and Operation

Controls), berhubungan dengan faktor lingkungan pengendalian

filosofi dan gaya operasi manajemen dan struktur organisasi. Selain

itu, pengendalian umum tersebut berkaitan dengan pemisahan tugas

dalam departemen teknologi informasi dan antara departemen

teknologi informasi dengan departemen pemakai informasi.

Kelemahan dalam pengendalian ini biasanya mempengaruhi semua

aplikasi.

Pengendalian pengembangan sistem dan dokumentasi (System

Development and Documentation Controls), merupakan suatu bagian

integral dari komponen pengendalian intern informasi dan komunikasi.

Pengendalian pengembangan sistem berhubungan dengan (1) review,

pengujian, dan persetujuan sistem baru, (2) pengendalian atas

perubahan program, dan (3) prosedur dokumentasi.

Pengendalian dokumentasi yang berkenaan dengan dokumen dan

catatan dipelihara oleh sebuah perusahaan untuk menguraikan aktivitas

pemrosesan komputer.

2) Pengendalian perangkat keras dan sistem perangkat lunak (Hardware

and System Software Controls), merupakan faktor paling penting yang

berkontribusi pada tingkat keandalan yang tinggi dari teknologi

informasi saat ini. Pengendalian perangkat keras dan perangkat lunak

dirancang untuk mendeteksi kerusakan peralatan. Kategori

pengendalian ini mencakup hal-hal berikut:

(a). Pembacaan dua kali (Dual Read)

(b). Pengujian keseimbangan (Parity Check)

(c). Pengujian gema (Echo Check)

(d). Baca setelah tulis (Read After Write)

Untuk mencapai manfaat yang maksimum dari pengendalian ini, (1)

harus terdapat suatu program pemeliharaan pencegahan untuk semua



perangkat keras; dan (2) pengendalian terhadap perubahan dalam

perangkat lunak sistem harus pararel dengan pengembangan sistem

dan pengendalian dokumentasi.

3) Pengendalian akses (Access Controls), harus mencegah penggunaan

yang tidak terotorisasi dari peralatan teknologi informasi, file data, dan

pemrograman komputer. Penegndalian khusus meliputi penjagaan

secara fisik, perangkat lunak, dan prosedur. Penjagaan terhadap

prosedur dan pernagkat lunak juga harus melibatkan review

manajemen atas laporan penggunaan komputer. Perangkat lunak

keamanan yang membatasi akses terhadap program dan file data serta

menyimpan suatu log program dan file yang telah diakses, harus di-

review oleh administrasi keamanan teknologi informasi. Administrator

keamanan teknologi informasi mengelola perangkat lunak keamanan

dan menindaklanjuti pelanggaran terhadap keamanan.

4) Pengendalian data dan prosedur (Data and Procedural Controls),

menyediakan suatu kerangka kerja untuk mengendalikan operasi

komputer sehari-hari, meminimalkan kemungkinan kekeliruan

pemrosesan, dan memastikan kelanjutan operasi dari kejadian

kehancuran fisik atau kegagalan komputer.

Dua tujuan pertama yang dicapai melalui fungsi pengendalian yang

dilakukan oleh individu atau departemen yang secara organisasi

independen dari pengoperasian komputer. Kelompok pengendali data

dalam tekmologi informasi biasanya memikul tanggung jawab

tersebut.

Dimana fungsi pengendalian tersebut meliputi:

(a). Penerimaan dan pemilihan semua data yang akan diproses

(b). Akuntansi untuk semua data masukan

(c). Penindaklanjutan dari pemrosesan kekeliruan

(d). Pemeriksaan distribusi output dengan tepat



Pengendalian umum komputer berkenaan dengan lingkungan teknologi

informasi sebagai kebalikan dari aplikasi teknologi informasi tunggal.

Oleh karena itu, dampak dari pengendalian tersebut meresap secara

mendalam.

ii. Pengendalian aplikasi

Tiga kelompok pengendalian aplikasi (Application Controls) berikut

dikenal secara luas:

1) Pengendalian masukan (Input Controls) merupakan pengendalian

program yang dirancang untuk mendeteksi dan melaporkan kekeliruan

dalam data yang dimasukan untuk diproses.

2) Pengendalian Pemrosesan (Processing Controls) dirancang untuk

menyediakan keyakinan yang memadai bahwa pemrosesan komputer

telah dilaksanakan seperti yang ditujukan untuk aplikasi tertentu. Oleh

karena itu, pengendalian tersebut harus menghindarkan data dari

kemungkinan hilang, ditambahkan, digandakan, atau diubah selama

pemrosesan.

c. Pengendalian fisik

Pengendalian fisik (Physical Controls) menaruh perhatian terhadap

pembatasan dua jenis akses ke aktiva dan catatan yang penting berikut:

(1) akses fisik langsung; (2) akses tidak langsung melalui persiapan atau

pemrosesan dokumen seperti pesanan penjualan dan pengeluaran nota yang

mengotorisasi penggunaan atau disposisi aktiva. Jadi pengendalian tersebut

terutama berkenaan dengan alat keamanan dan mengukur penyimpanan dari

aktiva, dokumen, catatan, dan program atau file komputer.

Pengendalian fisik juga melibatkan penggunaan peralatan mekanis dan

elektronik dalam melaksanakan transaksi. Ketika peralatan teknologi

informasi digunakan, akses terhadap komputer, catatan komputer, file data,

dan program harus dibatasi pada personel yang memiliki otorisasi. Akhirnya,



aktivitas pengendalian fisik meliputi perhitungan periodek atas aktiva dan

perbandingan dengan jumlah yang ditujukan dalam catatan pengendalian.

d. Review kinerja

Contoh dari review kinerja (Performance Reviews) meliputi review dan

analisa manajemen terhadap:

a. Laporan yang mengikhtisarkan secara terinci dari saldo akun seperti akun

neraca saldo, laporan pengeluaran kas berdasarkan pelanggan, atau

laporan aktivitas penjualan dan laba kotor oleh konsumen atau daerah,

tenaga penjualan, atau lini pruduk.

b. Kinerja aktual dibandingkan dengan anggaran, peramalan, atau jumlah

periode sebelumnya.

c. Hubungan dari rangkaian data yang berbeda, seperti data operasi non

keuangan dan data keuangan.

Penggunaan laopran manajemen yang mencatat dan mengikhtisarkan transaksi

yang membentuk penjualan dan pengeluaran kas dapat menyediakan

pengecekan independen mengenai keakuratan informasi akuntansi. Kualitas

review ini dapat menyediakan pengendalian terhadap asersi-asersi seperti

asersi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, dan penilaian atau alokasi,

serta penyajian dan pengungkapan. Analisis manajemen terhadap kinerja

operasi dapat menyediakan tujuan lain yang serupa dengan penggunaan

prosedur analitis oleh auditor dalam perencaaan audit. Yaitu, dengan

menghubungkan data yang dilaporkan dengan ekspetasi, manajemen dapat

mendeteksi di mana terdapat suatu risiko yang lebih tinggi dari salah saji yang

terjadi. Salah saji tersebut dapat melibatkan asersi-asersi seperti asersi

keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, dan penilaian atau alokasi, serta

penyajian dan pengungkapan.

d. Informasi dan Komunikasi (Information And Communication)

Sistem Informasi dan Komunikasi yang relevan dengan tujuan pelaporan

keuangan, yang memasukkan sistem akuntansi, terdiri dari metode-metode dan catatan-



catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis,

mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi entitas (dan juga kejadian-

kejadian serta kondisi-kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva-aktiva dan

kewajiban-kewajiban yang berhubungan. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu

pemahaman yang jelas mengenai perdan dan tanggung jawab individu berkenaan dengan

pengendalian intern atas pelaporan keuangan (AU 319.34).

Dalam aktivitas pengendalian terdapat sistem informasi dan komunikasi meliputi:

a. mengidentifikasikan dan mencatat semua transaksi yang sah

b. mengklasifikasikan transaksi untuk pelaporan keuangan yang tepat waktu

c. mengukur nilai transaksi yang memungkinkan pencatatan nilai uang secara

tapat dalam laporan keuangan

d. menentukan periode waktu dan saat terjadinya transaksi untuk melakukan

pencatatan transaksi dalam periode akuntansi yang tepat

e. menyajikan transaksi-transaksi dan mengungkapkannya dalam laporan

keuangan

Dokumen dan catatan mewakili suatu aspek dari sistem informasi dan komunikasi

yang menyediakan bukti-bukti yang penting. Dokumen menyediakan bukti atas

keterjadian transaksi dan harga, sifat, dan syrat dari transaksi. Catatan termasuk catatan

penghasilan karyawan, yang menunjukkan data gaji kumulatif untuk setiap karyawan,

dan catatan persediaan perpetual. Jenis catatan lain adalah ikhtisar harian dari dokumen

yang diterbitkan seperti faaktur penjualan dan cek.

Komunikasi termasuk memastikan bahwa personel yang terlibat dalam sistem

pelaporan keuangan memahami bagaiman aktivitas mereka berhubungan dengan

pekerjaan orang lain baik di dalam maupun di luar organisasi. Hal ini termasuk peran

sistem dala pelaporan pengecualian untuk tindak lanjut dan juga melaporkan

pengecualian untuk tindak lanjut dan juga melaporkan pengecualian yang tidak biasa

untuk tingkat yang lebih tinggi dalam entitas. Pedoman kebijakan, pedoman pelaporan

akuntansi dan keuangan, bagan akun, dan memorandum juga membentuk bagian dari

komponen informasi dan komunikasi pengendalian internal.



e. Pemantauan (Monitoring)

Pemantauan adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern

pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian

pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan

(AU 319.38).

Pemantauan dapat dilaksanakan melalui aktivitas yang berkelanjutan dan juga

dapat dilaksanakan melalui pengevaluasian periodik secara terpisah. Seluruh proses harus

dimonitor dan dimodifikasi, dalam hal ini sistem dapat bersifat dinamis, berubah sesuai

dengan kondisi yang ada.

2. 1. 4  Keterbatasan Pengendalian Intern

Walaupun pengendalian intern telah diselenggarakan dan disusun secara

memadai, namun tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif. Sebab pada dasarnya

pengendalian intern memiliki keterbatasan. Menurut LA Midjan (2001. 68) beberapa

faktor yang memperlemah sistem pengendalian intern adalah:

“1. Collusion, berupa kerjasama yang tidak sehat

  2. Mental, pegawai yang bermental tidak baik

  3. Biaya yaitu biaya tenaga dan alat-alat yang mungkin akan memberatkan

perusahaan di dalam sistem pengendalian intern.”

Sedangkan Menurut IAI (2002, 319.6) disebutkan bahwa keterbatasan

pengendalian intren meliputi:

“Pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa

pengendalian internal dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi

tersebut, seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana. Pengendalian

dapat tidak efektif karena adanya kolusi antara dua orang atau lebih atau

manajemen mengesampingkan pengendalian. Faktor lain yang membatasi

pengendalian intern adalah biaya pengendalian entitas tidak boleh melebihi

manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut.”



Berikut ini menjelaskan mengapa pengendalian intern sebaik apapun dirancang

dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan degan

pencapaian tujuan pengendalian suatu entitas, dintaranya :

a. Kesalahan dalam pertimbangan, kadang-kadang, manajemen dan personel

lainnya dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan

bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin karena informasi yang tidak

mencukupi, keterbatasan waktu, atau prosedur lainnya.

b. Kemacetan, kemacetan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi ketika

personel salah memahami instruksi atau membuat kekeliruan akibat

kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perubahan sementara atau

permanen dalam personel atau dalam sistem atau prosedur juga dapat

berkontribusi pada terjadinya kemacetan.

c. Kolusi, individu yang bertindak bersama yang melakukan konspirasi.

d. Penolakan manajemen, manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau

prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah seperti misalnya keuntungan pribadi.

Praktik penolakan termasuk membuat penyajian yang salah dengan sengaja

kepada auditor dan lainnya seperti menerbitkan dokumen palsu untuk

mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif.

e. Biaya versus manfaat, biaya pengendalian intern suatu entitas seharusnya

tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. Karena pengukuran

yang tepat baik dari biaya dan manfaat biasanya tidak memungkinkan,

manajemen harus membuat baik estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam

mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat.

Dari uraian sebelumnya maka dapat di simpulkan bahwa suatu pengendalian

intern setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Oleh karena itu struktur pengendalian

intern hanya memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak kepada manajemen dan

dewan komisaris tentang pencapaian tujuan entitas.



2. 2 Manajemen Perusahaan

Sejarah Manajemen

Banyak kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah manajemen. Namun

diketahui bahwa ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini

dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir. Piramida tersebut dibangun oleh lebih dari

100.000 orang selama 20 tahun. Piramida Giza tak akan berhasil dibangun jika tidak ada

seseorang tanpa mempedulikan apa sebutan untuk manajer ketika itu yang merencanakan

apa yang harus dilakukan, mengorganisir manusia serta bahan bakunya, memimpin dan

mengarahkan para pekerja, dan menegakkan pengendalian tertentu guna menjamin bahwa

segala sesuatunya dikerjakan sesuai rencana.

Di awal abad ke-20, seorang industriawan Perancis bernama Henry Fayol

mengajukan gagasan lima fungsi utama manajemen: merancang, mengorganisasi,

memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan. Gagasan Fayol itu kemudian mulai

digunakan sebagai kerangka kerja buku ajar ilmu manajemen pada pertengahan tahun

1950, dan terus berlangsung hingga sekarang.

Fungsi Manajemen dalam Perusahaan

Tujuan suatu perusahaan dalam suatu perekonomian yang bersaing adalah untuk

memperoleh laba yang optimal sesuai dengan pertumbuhan perusahaan dalam jangka

panjang. Adalah tugas pimpinan untuk menentukan kebutuhan dan keinginan-keinginan

para pelanggan akan barang-barang dan jasa-jasa, mengumpulkan dan

mengorganisasikan sarana produksi dan distribusi untuk memenuhi keinginan-keinginan

para pelanggan akan barang dan jasa, mengumpulkan dan mengorganisasikan sarana

produksi dan distribusi untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut serta mengarahkan

dan mengkoordinasikan sarana tersebut.

Setiap perusahaan sudah tentu akan melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan

dengan usahanya yang tidak dapat dilaksanakan oleh satu orang saja. Karena itu

dibutuhkan suatu pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang terperinci, agar

diperoleh kerjasama yang baik antara pelaksana dalam suatu perusahaan atau

departemen. Dalam hal ini manajemen pada dasarnya merupakan usaha yang terkoordinir



dari sekumpulan manusia untuk mencapai tujuan dengan menggunakan tenaga atau usaha

orang lain yang memegang peranan penting.

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat

di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam

melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali

diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad

ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu merancang,

mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima

fungsi tersebut telah diringkas menjadi empat, yaitu perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, dan pengendalian.

Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang

dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan

dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana

alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang

dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan

merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan,

fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan.

Fungsi kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian

dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang

lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan

menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-

bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang

harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut

dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana

keputusan harus diambil.

Pengarahan atau directing adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua

anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan

manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi actuating artinya adalah menggerakkan

orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-

sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang

dibutuhkan adalah kepemimpinan (Leadership).



Pengevaluasian atau Evaluating dalah proses pengawasan dan pengendalian

performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan. Seorang manajer dituntut untuk menemukan masalah yang

ada dalam operasional perusahaan, kemudian memecahkannya sebelum masalah itu

menjadi semakin besar.

a. Fungsi Perencanaan

Koonz dan O’Donnel (1998, 56) mengatakan bahwa perencanaan merupakan

fungsi paling dasar dari kegiatan. Lebih lanjut mereka mengemukakan bahwa:

“Planning is an intelectually demanding process; its requires the consions

determination of courses of action and the basic of decision on purpose

knowledge, and considered estimates.”

Selanjutnya menurut Wilson dan Campbell sebagaimana dikuti oleh Tjintjin

(1996, 6) dalam bukunya menyatakan bahwa definisi perencanaan adalah sebagai berikut:

“Perencanaan meruapakan suatu proses yang kontinu untuk menetapkan kejadian

dan kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan yang telah yang

telah ditetapkan.”

Sesuai dengan penjelasan tersebut, fungsi perencanaan adalah memikirkan apa

yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk

menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi

tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil

tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan

untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari

semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat

berjalan.

b. Fungsi Pengendalian

Fungsi pengendalian manajemen adala pengukuran dan perbaikan terhadap

pelaksanaan sehingga tujuan dan rencana perusahaan dapat dicapai. Pengendalian

manajemen mencoba agar pelaksanaan sesuai dan cocok dengan rencana dan standar.

Dalam fungsi ini tentu saja controller dapat membantu, ia tidak memaksakan



pengendalian, kecuali dalam departemen sendiri, tetapi dia menyediakan informasi yang

akan digunakan oleh pimpinan fungsional untuk mencapai pelaksanaan yang dirumuskan.

Menurut Willson dan Campbell sebagaimana dialihbahaskan oleh Tjintjin (1996,

14), hasil akhir dari fungsi pengendalian tidak hanya merupakan suatu laporan atas

prestasi kerja saja, melainkan ia seharusnya mencakup pertimbangan-pertimbangan

sebagai berikut:

1. Bantuan dalam menetapkan norma-norma untuk pengendalian

2. Evaluasi terhadap norma standar, termasuk analisa yang berhubungan dengan

itu.

3. Pelaporan tentang prestasi pelaksanaan jangka pendek yang sesungguhnya

dibandingkan dengan prestasi kerja yang telah distandarkan.

4. Pengembangan trends dan hubugan-hubungan untuk membantu membantu

para pemimpin operasional.

5. Memastikan bahwa melalui tinjauan yang berkesinambungan, sistem dan

prosedur dapat menyediakan data yang diperlukan dan yang paling berguna,

basis yang paling praktis dan ekonomis.

Pengendalian mencakup pengukuran dan tindakan perbaikan terhadap

pelaksanaan aktivitas dari fungi-fungsi dalam perusahaan. Manajemen melakukan

penegndalian dengan maksud untuk memperoleh keyakinan akan tercapainya tujuan

perusahaan. Pengendalian merupakan konsep yang luas yang mencakup pengukuran dan

tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan aktivitas dari fungsi-fungsi dalam perusahaan.

Manajemen berlaku untuk manusia, benda, situasi, dan operasi.

Seorang manajer tidak dapat mengendalikan apa yang sudah berlalu. Dia dapat

mempelajari tindakan di masa yang lalu untuk menetapkan tempat dan sebab terjadinya

penyimpangan. Sama halnya dengan perencanaan, pengendalian yang baik adalah yang

melihat ke depan. Oleh karena itu dengan pengendalian intern yang dilaksanakan oleh

manajemen dapat mencegah timbulnya masalah-masalah yang dapat merugikan

perusahaan.



1. Proses Pengendalian

Proses pengendalian dilaksanakan berdasarkan urutan sebagai berikut:

(1) Menetapkan Standar

Langkah awal dalam proses pengendalian adalah menetapkan standar. Standar

merupakan kriteria untuk prestasi kerja, dengan mengukur prestasi kerja

manajemen dapat melihat perkembangan yan terjadi di dalam perusahaan.

(2) Mengukur Prestasi Kerja

Langkah kedua dalam proses pengendalian adalah mengukur atau

mengevaluasi prestasi kerja. Dengan membandingkan antara standar dengan

pelaksanaan, akan memberikan arti bahwa jika terjadi penyimpangan di dalam

pelaksanaan, maka penyimpangan tersebut dapat diperbaiki di dalam

perusahaan atau di masa yang akan datang.

(3) Membetulkan Penyimpangan

Langkah ketiga proses pengendalian adalah tindakan untuk membetulkan

penyimpangan yang terjadi. Tindakan koreksi terhadap penyimpangan dapat

dilakukan oleh manajer.

2. Syarat-Syarat Pengendalian yang Memadai

Sistem pengendalian yang efektif dan efisien diperlukan bagi setiap perusahaan

guna membantu manajemen untuk mendapatkan kepastian mengenai kegiatan-kegiatan

dalam perusahaannya, apakah sistem pengendalian yang efektif dan efisien diperlukan

bagi setiap perusahaan guna membantu manajemen untuk mendapatkan kepastian

mengenai kegiatan-kegiatan dalam perusahaannya, apakah berjalan sesuai dengan

rencana atau tidak.

Sistem pengendalian yang memadai pada umumnya memiliki syarat-syarat

sebagai berikut:

(1) Pengendalian harus disesuaikan dengan perencanaan dan kedudukan masing-

masing-masing manajer sesuai dengan bidang dan tanggung jawab masing-

masing.

(2) Pengendalian harus disesuaikan dan cocok dengan individu manajer dan

kepribadiannya.



(3) Pengendalian dipusatkan terhadap titik pengendalian strategis

(4) Pengendalian harus bersifat objectif

(5) Pengendalian harus mudah disesuaikan

(6) Sistem pengendalian harus cocok dengan suasana organisasi

(7) Pengendalian harus murah dan ekonomis

(8) Pengendalian harus dapat menghasilkan diambilnya tindakan korektif

2. 3 Peranan Manajemen

Henry Mintzberg, seorang ahli riset ilmu manajemen, mengemukakan bahwa ada

sepuluh peran yang dimainkan oleh manajer di tempat kerjanya. Ia kemudian

mengelompokan kesepuluh peran itu ke dalam tiga kelompok, yaitu peran antarpribadi,

peran informasional, dan peran pengambilan keputusan. Peran antarpribadi adalah peran

yang melibatkan orang dan kewajiban lain, yang bersifat seremonial dan simbolis. Tiga

peran antarpribadi itu meliputi peran sebagai figur untuk anak buah, pemimpin, dan

penghubung. Peran informasional meliputi peran manajer sebagai pemantau dan

penyebar informasi, serta peran sebagai juru bicara. Peran ketiga yaitu peran pengambil

keputusan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah peran sebagai seorang

wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding. Mintzberg

kemudian menyimpulkan bahwa secara garis besar, aktivitas yang dilakukan oleh

manajer adalah berinteraksi dengan orang lain.

Prinsip Manajemen

Prinsip dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan fundamental atau kebenaran

umum yang merupakan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Dalam

hubungannya dengan manajemen, prinsip-prinsip bersifat fleksibel dalam arti bahwa

perlu di pertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-sitauasi yang

berubah. Prinsip manajemen ini disusun oleh Henry Fayol, seorang industrialis Perancis.

Prinsip-prinsip umum manajemen (General Principle of Management) teridiri

dari:

(1) Pembagian kerja (Division of Work)

(2) Wewenang dan tanggung jawab (Authority and Responsibility)



(3) Disiplin (Discipline)

(4) Kesatuan perintah (Unity of Command)

(5) Kesatuan pengarahan (Unity of Direction)

(6) Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri

(7) Penggajian pegawai

(8) Pemusatan (Centralization)

(9) Hirarki (tingkatan)

(10) Ketertiban (Order)

(11) Keadilan dan kejujuran

(12) Stabilitas kondisi karyawan

(13) Prakarsa (Inisiative)

(14) Semangat kesatuan, semangat korps

2. 4 Piutang

Pada hakekatnya setiap perusahaan selalu melakukan kegiatan penjualan barang

dan jasa. Untuk dapat disebut penjualan suatu transaksi harus menyangkut pemindahan

hak dari penjual kepada pembeli, termasuk pula pemindahan risiko-risiko yang timbul

sebagai akibat pemilikan tersebut. Seperti menjadi rusak, dicuri, dan sebagainya

sepanjang barang dan jasa tersebut.

Penjualan dapat dibedakan menjadi penjualan tunai dan penjualan kredit.

Penjualan tunai terjadi apabila penyerahan barang atau jasa segera diikuti pembayaran

oleh pihak pembeli. Penjualan kredit terjadi bila penjual mempunyai kewajiban untuk

menyerahkan barang dan jasa sedangkan pembeli berkewajiban membayar barang dan

jasa yang diperolehnya tersebut dikemudian hari sesuai denagn jangka waktu kredit yang

diberikan penjual.

2. 4. 1 Pengertian Piutang

Piutang merupakan tuntutan (Claims) terhadap pihak tertentu yang

penyelesaiannya diharapkan dalam bentuk Kas selama kegiatan normal perusahaan.

Klaim timbul karena berbagai sebab. misalnya penjualan secara kredit, pemberian



pinjaman kepada karyawan, porsekot dalam kontrak pembelian, porsekot kepada

karyawan, dll.

Piutang mempunyai nilai yang cukup berpengaruh dalam laporan keuangan. Oleh

karena itu manajemen diharapkan menaruh perhatian yang cukup besar terhadap

masalah-masalah piutang agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Menurut Zaki Baridwan (1992, 124) yang dimaksud dengan piutang adalah

sebagai berikut:

“Piutan dagang menunjukkan piutang yang timbul dari penjualan barang-barang

atau jasa-jasa yang dihasilkan perusahaan.”

Sedangkan menurut Horngren dan Horrison Jr. (1993, 359) mengatakan bahwa:

“A recevaible arises when a business (or person) sells goods or service to a

second business (or person) on credit. A receivable is the seller’s calim against

the buyer for the amount of the transaction.”

Pengertian lainnya tentang piutan yang dikemukakan oleh Kieso et al (2007, 272)

sebagai berikut:

“Receivable are claims held agains customer and other for money, goods, and

services.”

Menurut Thacker (1988, 435) yang dimaksud piutang sebagai berikut:

“Piutang adalah jumlah yang terutang, pada perusahaan oleh orang atau pihak luar

dalam dalam bentuk perkiraan biasa atau wesel tagih tertulis yang akan diterima

di masa yang akan datang.”

Pengertian piutang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007, 881) yaitu:

“Tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi

dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan”

Menurut Komite Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 1994, 94), piutang

digolongkan dalam dua kategori menurut sumber terjadinya, yaitu:

a. Piutang Usaha, Piutang Usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan

produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan.

b. Piutang Lain-lain, adalah piutang yang timbul dari transaksi diluar kegiatan

usaha normal perusahaan



2. 4. 2 Klasifikasi Piutang

Klasifikasi piutang menurut Kieso et al (2007 : 346-447) yaitu:

“For financial purposes, receivables are classified as either current (short term)
or non current (long term). Current receivables are expected to be colected
within a year or during the current operating cycle, whichever is longer. All other
receivables are classified as non current. Receivables are futher classified in the
balance sheet as either trade or nontrade receivables. Trade receivables are
amounts owed by customers for goods sold and services rendered as part of
normal business operations. Trade receivables, usually the most significant an
enterprise possesses, may be subclassified into account receivables and notes
receivables. NonTrade Receivables arise from a variety of transactions and can
be written promises either to pay or to deliver”.

Pengklasifikasian piutang ini sangat penting, karena dengan adanya

pengklasifikasian ini perusahaan dapat mengukur seberapa jauh timbulnya piutang akibat

adanya operasi normal perusahaan dan akibat dari bukan operasi normal perusahaan.

Berdasarkan uraian dan definisi piutang sebelumnya, dapat disimpulkan

pengertian piutang yang dimaksud dalam skripsi ini adalah:

1. Piutang timbul melalui penjualan barang atau jasa dalam aktivitas normal

perusahaan yang dilakukan secara kredit.

2. piutang merupakan hak kepada pihak lain yang penyelesaiannya diharapkan

dalam bentuk penerimaan uang tunai.

2. 4. 3 Manajemen Piutang

Penjualan kredit yang dilakukan oleh perusahaan tidak akan menghasilkan

penerimaan kas dengan segera. Semakin besar penjualan di kredit maka semakin besar

pada investasi perusahaan dalam bentuk piutang. Besar kecilnya jumlah investasi

perusahaan dalam bentuk piutang, secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor

berikut:

1. Jangka waktu kredit yang diberikan, semakin lama batas waktu pembayaran

semakin besar penjualan kredit sehingga semakin besar investasi dalam

bentuk piutang.

2. Kebijaksanaan dan kebiasaan perusahaan dalam menentukan atau memilih

langganan yang akan diberikan kredit.



3. Kebiasaan membayar langganan, biasanya mereka mencari cara yang lebih

menguntungkan, misalnya mengambil kas diskon

4. Volume penjualan kredit, semakin besar volume penjualan kredit, semakin

besar pula cara investasi dalam bentuk piutang.

Piutang yang dihasilkan dari penjualan kredit membawa risiko yang besar dalam

perusahaan, jika ternyata penagihan piutang tersebut tidak lancar atau kemungkinan

menimbulkan risiko tidak tertagihnya piutang karena itu diperlukan suatu kebijaksanaan

kredit yang kurang efektif, prosedur penagihan piutang, juga pengendalian piutang intern

dan pencatatan yang memadai atas piutang.

2. 4. 4 Pengendalian Piutang

Pengendalian piutang sebenarnya dimulai sebelum ada persetujuan untuk

mengirimkan barang dagangan, sampai setelah penyiapan dan penerbitan faktur, dan

berakhir dengan penagihan hasil penjualan. Prosedur pengendalian piutang tersebut erat

kaitannya dengan pengendalian penerimaan kas di satu pihak dan pengendalian

persediaan di pihak lain. Piutang merupakan mata rantai diantara keduanya.

Piutang merupakan unsur yang penting dalam neraca sebagian besar perusahaan.

Prosedur yang wajar dan cara pengamatan yang cukup terhadap piutang ini adalah

penting, bukan saja untuk keberhasilan perusahaan tetapi juga untuk memelihara

hubungan yang memuaskan dengan para pelanggan.

Meskipun prosedur pemberian kredit dan penagihan telah  diadministrasikan

dengan baik atau dilakukan secara wajar, ini tidak menjamin adanya pengendalian

piutang. Yaitu tidak menjamin ataupun dapat memastikan, bahwa semua penyerahan

memang difaktur, atau difaktur sebagaimana mestinya, kepada para pelanggan dan bahwa

penerimaan benar-benar masuk ke dalam rekening bank perusahaan. Oleh karena itu

harus diberlakukan suatu pengendalian yang memadai.

Ditinjau dari cara pendekatan manajemen preventif maka ada tiga bidang

pengendalian umum pada tiitk mana dapat diambil tindakan untuk mewujudkan

pengendalian piutang. Menurut Wilson dan Campbell (1996, 418) ketiga bidang tersebut

adalah:



a. Granting of Credit

Credit policies and term of sale must neither discourage sales to financially

sound customers more incure serious losses because of excessive bad debts.

b. Making Collection

Once credits is granted, every effort must be made to ensure payment in

accordane with the term of sale and within a reasonable time.

c. Instalation an Maintanance of Profer Internal Control

Eventhough credit and collections procedures are well administered or

properly effected, this does not assure control of receivable. It does not

quarantee, or even make reasonablycertain, that all shipment are invoiced, or

properly invoiced to customers and that the payment find it’s way to

company’s bank account. An adequate system of internal control must be in

operation.

Manajemen merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab dan berperan

terhadap pengendalian intern, dintaranya yaitu untuk menciptakan pengendalian intern

yang efektif. Secara khusus chief executive officer harus merancang suasana puncak

untuk kesadaran akan pengendalian diseluruh organisasi, dan melihat bahwa semua

komponen pengendalian intern telah ditempatkan. Lingkungan pengendalian yang efektif

dapat mengurangi kemungkinan kekeliruan atau kecurangan dalam suatu entitas.

Manajemen senior yang membawahi unit-unit organisasi harus bertanggung jawab untuk

mengendalikan aktivitas dari unit mereka. Para pejabat teknologi informasi dan akuntansi

serta keuangan memainkan suatu peran sentral dalam merancang, mengimplementasikan,

dan memonitor sistem pelaporan keuangan entitas, menelusuri dan menganalisa kinerja,

serta mencegah dan mendeteksi pelaporan keuangan yang curang, semua yang

merupapakan bagian dari pengendalian intern.

2. 5. Penagihan

Penagihan pada dasarnya bertujuan untuk memaksimalkan penagihan piutang dan

meminimalkan kerugian akibat pemberian kredit. Apabila telah diberikan kredit, harus

dilakukan setiap usaha untuk memperoleh pembayaran yang sesuai dengan syarat



penjualan dalam waktu yang wajar. Dengan demikian perusahaan harus menetapkan

kebijaksanaan dan prosedur penagihan yang dapat mempercepat penagihan itu sendiri.

Adapun kebijaksanaan penagihan menurut Bittle (1990, 252) dipengaruhi oleh

lima faktor:

1. Modal perusahaan

2. Kompetensi

3. Jenis barang dan jasa

4. Klasifikasi atau kategori debitur

5. Batasan hukum

Dengan adanya sistem pemberian kredit dan penagihan yang efektif, akan

memungkinkan penyisihan piutang diminimalisir. Tingkat biaya penyisihan piutang

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Jumlah dari peredaran piutang

2. Efektivitas tindak lanjut penagihan

3. Kualitas pelanggan yang disetujui diberikannya kredit.

Pembentukan Penyisihan Piutang

Adapun dua metode atau kombinasi kedua, yang dipergunakan untuk membentuk

penyisihan yang layak untuk menghapuskan piutang sangsi. Metode pertama adalah

dengan mengaplikasikan suatu prosentase tertentu terhadap penjualan bulanan untuk

membentuk penyisihan piutang. Prosentase tersebut ditentukan berdasarkan pengalaman

yang lalu dan dapat diaplikasikan terhadap penjualan total apabila sebagian besar

penjualan dilakukan secara kredit. Apabila penjualan kontan merupakan faktor penting,

maka prosentase tersebut didasarkan pada jumlah penjualan kredit. Metode ini dapat

diperhalus dengan mengaplikasikan metode yang berbeda terhadap penjualan masing-

masing daerah, jenis produk atau golongan pelanggan.

Metode kedua adalah melalui analisa atau penilaian terhadap masing-masing

perkiraan piutang. Teknik ini hanya dapat dipergunakan apabila banyaknya piutang

relatif sedikit. Dalam praktek adalah baik untuk membentuk penyisihan sepanjang tahun,

dengan berdasarkan pada penjualan bulanan, dan menyesuaikan perkiraan penyisihan



pada akhir tahun dengan menghubungkan dengan terhadap analisa piutang. Pertimbangan

yang wajar harus diberikan terhadap piutang-piutang yan telah jatuh tempo sebagaimana

tercermin dalam analisa piutang menurut umur.

2. 6 Efektivitas Perusahaan

 Pengertian Efektivitas

Menurut Wilson dan Campbell sebagaimana dialihbahaskan oleh Tjintjin

(1996,23) mendefinisikan organisasi yang efektif sebagai berikut:

“Organisasi yang efektif dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok individu

yang bekerja sama mengambil tindakan-tindakan yang dapat mencapai suatu

tujuan.”

Menurut Kohler (1990, 34) pengertian efektivitas adalah sebagai berikut:

“Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan atas program yang

dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan.”

Dengan demikian efektif atau tidak suatu aktivitas terlihat dari apakah tujuan

perusahaan tercapai atau tidak. Tercapainya tujuan manajemen (manajemen yang efektif )

harus pual diukur oleh efisiensinya, karena pada kenyataannya suatu tujuan mungkin saja

dapat tercapai meskipun banyak dilakukan pemborosan-pemborosan dalam upaya

pencapaiannya. Dengan kata lain ternyata manajemen yang efektif juga sebaiknya diikuti

oleh manajemen yang efisien.

Jadi Manajemen yang efektif dan efisien berarti bahwa upaya-upaya yang

dilakukan oleh manajemen untuk mencapai suatu tujuan tertentu lebih kecil daripada

hasil yang diperoleh, atau hasil akhir yang diperoleh ternyata lebih besar daripada hasil

yang diperoleh, atau hasil akhir yang diperoleh ternyata lebih besar daripada pengorbanan

yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pengertian efektivitas dan efisiensi yang dijelaskan sebelumnya, dapat

disimpulkan bahwa suatu pengendalian yang efektif adalah suatu pengendalian yang

dilaksanakan oleh manajemen perusahaan dengan hasil yang diperoleh lebih besar

daripada pengeluaran yang dikorbankan, disamping unsur-unsur manajemen yang sangat

menunjang berlangsungnya proses kegiatan penegndalian itu sendiri.



Ada berbagai hambatan dalam upaya meningkatkan efektivitas operasi

perusahaan, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan, yaitu:

1. Pertanggungjawaban, hak, kewajiban, wewenang, dan tugas antara jenjang

manajemen tidak jelas diatur dalam pedoman uraian tugas dan masih adanya

percampuran fungsi yang melemahkan kendali.

2. Perencanaan tidak realistis, tidak didahului studi kelayakan, tidak diambil

alternatif terbaik.

3. Personil kurang mampu dan imbalan jasa tidak menarik atau tidak memotivasi

personil untuk bekerja keras sehingga kurang disiplin dan prestasi rendah.

Efektivitas Penagihan Piutang

Penagihan piutang merupakan proses mengubah kembali piutang yang

ditimbulkan karena penjualan barang dan jasa menjadi uang tunai. Realisasi

pengumpulan piutang dagang, dapat diukur berdasarkan rasio aktivitas yang mengukur

seberapa jauh keefektifan perusahaan dalam menggunakan sumber-sumber dana yang ada

dalam perusahaan.

Alat untuk mengukur kolektibilitas piutang, menurut Bambang Riyanto (1995,

50) adalah tingkat perputaran piutang (receivable turn over) dan budget pengumpulan

piutang (receivable collection budget) adalah:

“Piutang sebagai elemen dari modal kerja selalu dalam keadaaan berputar.
Periode perputaran atau periode terikatnya modal dalam piutang adalah
tergantung kepada syarat pembayarannya. Makin lunak atau makin lama syarat
pembayaran, berarti makin lama modal terikat pada piutang, yang berarti bahwa
tingkat perputaran selama periode tertentu adalah semakin rendah. Tingkat
perputaran piutang (receivable turn over) dapat diketahui dengan membagi
jumlah credit sales selama periode tertentu dengan jumlah rata-rata piutang
(average receivable).”

Dapat dirumuskan sebagai berikut:



Untuk jumlah rata-rata piutang (average receivable) digunakan rumus sebagai

berikut:

Periode terikatnya modal dalam piutang atau hari rata-rata pengumpulan piutang

dapat dihitung dengan membagi tahun dalam hari dengan turn overnya. Hari rata-rata

pengumpulan piutang (average collection period) dapat dihitung dengan cara sebagai

berikut: (1 tahun = 360 hari)

Atau

Dengan kata lain, untuk mengetahui tingkat kolektivitas piutang, ada beberapa

alat ukur yang dapat digunakan yaitu:

1. Tingkat Perputaran Piutang (average receivable turn over)

Tingkat ini dihitung dengan cara membagi penjualan kredit bersih denagn

rata-rata piutang. Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui beberapa kali

penjualan kredit rata-rata dapat ditagih dalam setahunnya, semakin besar

perputarannya semakin baik kolektibilitasnya.



2. Jangka Waktu Pengumpulan Rata-Rata (average day to collect)

Jangka waktu ini dihitung dengan cara membagi jumlah hari dalam setahun

dengan besarnya tingkat perputaran piutang. Hasil yang didapat akan

memperlihatkan umur rata-rata piutang perusahaan. Semakin pendek umur

piutang, berarti piutang semakin cepat tertagih. Dengan membandingkan

jangka waktu pengumpulan rata-rata dengan kebijakan kredit yang ditetapkan,

dapat diketahui efektivitas pemberian kredit penagihan.

3. Analisa Umur Piutang

Dari daftar piutang dapat diperkirakan berapa jumlah piutang yang tidak dapat

ditagih. Semakin lama umur piutang semakin besar kemungkinan tidak

tertagihnya. Dengan analisa umur piutang ini, perusahaan juga dapat

mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk meningkatkan hasil

penagihan, misalnya melakukan penagihan secara lebih intensif terhadap

piutang yang sudah lam tertunggak.

Dengan pengukuran sebelumnya dapat diketahui ciri-ciri penyisihan piutang dan

piutang tek tertagih yaitu :

a. Telah melewati batas waktu pemberian kredit

b. Walaupun pembayaran telah dilakukan tetapi saldo kredit terus menerus naik

c. Tagihan lama baru terbayar sebagian sedangkan tagihan baru telah dibayar

penuh

d. Pemberian kredit telah dihentikan dan usaha penagihan tidak dapat dilakukan

lagi

e. Pelanggan yang mula-mula membayar secara kontan, sekarang menggunakan

promes

f. Rekening-rekening yang lama diserahkan kepada agen penagihan

2. 7 Pengaruh Pengendalian Intern yang dilakukan Manajemen Terhadap

Efektivitas Penagihan Piutang

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.

Piutang adalah tuntutan (Claims) terhadap pihak tertentu yang penyelesaiannya

diharapkan dalam bentuk Kas selama kegiatan normal perusahaan. Klaim timbul karena

berbagai sebab. misalnya penjualan secara kredit, pemberian pinjaman kepada karyawan,

porsekot dalam kontrak pembelian, porsekot kepada karyawan, dll. Piutang timbul akibat

adanya penjualan kredit dimana suatu hari nanti harus bisa dikonversi menjadi satuan

mata uang, dan uang atau pendapatan tersebut nantinya digunakan oleh perusahaan untuk

menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

Pengendalian yang baik yang dilaksanakan oleh manajemen, akan meminimalisir

kerugian yang timbul akibat adanya kerigian piutang tak tertagih ataupun kecurangan

yang dilaksanakan oleh karyawannya sendiri. Semakin baik pengendalian tersebut, maka

akan semakin besar perusahaan dapat menagih jumlah tagihan yang direncakan

sebelumnya.

Dari uraian tersebut sangat erat kaitannya pengendalian piutang yang baik yang

dilaksanakan oleh manajemen sangat berhubungan erat dengan efektivitas penagihan

piutang dalam suatu perusahaan.


