
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam perusahaan manufaktur dan jasa, pendapatan diperoleh dari hasil 

penjualan produk yang dihasilkan perusahaan. Penjualan dapat dilakukan secara 

tunai maupun kredit. Penjualan secara kredit akan menimbulkan piutang bagi 

perusahaan. Pengelolaan piutang sangat penting bagi perusahaan, karena hasil 

penagihan piutang ini akan menjadi uang kas yang merupakan salah satu sumber 

dana perusahaan dalam menjalankan operasinya. Bertambahnya jumlah 

pelanggan, jumlah 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 

menerapkan manajemen dan strategi 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 strategi yang efektif adalah adanya 

penerapan pengendalian intern 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 atau pengaturan wewenang dari 

pimpinan kepada bawahan untuk meyakinkan bahwa semua prosedur dan 

metode pengendalian dapat terlaksana sebagaimana mestinya.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan tempat penelitian 

dilakukan (PT. INTI), data piutang usaha adalah sebagai berikut: 

 2008 2007 
Dibawah 1 tahun 98.420.135.435 182.599.824.976 

1 tahun sampai 2 tahun 1.629.215.379 1.571.493.212 
Lebih dari 4 tahun 321.135.714 321.135.714 

 100.370.486.528 184.492.453.902 
   

Dari data diatas dapat dilihat bahwa piutang usaha yang termasuk 

kelompok umur dibawah 1 tahun dari tahun 2007 sampai 2008 mengalami 

penurunan sebesar 46.10%, dan kelompok umur 1 tahun sampai 2 tahun dari 

tahun 2007 sampai 2008 mengalami kenaikan sebesar 3.54%, sedangkan 

kelompok umur lebih dari 4 tahun tidak mengalami kenaikan ataupun 

penurunan. 

Dari data piutang usaha dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya 

kenaikan jumlah piutang usaha yang termasuk kategori umur 1 tahun sampai 2 

tahun sebesar 3.54%, dan mempunyai kemungkinan menjadi piutang tak 

tertagih pada periode yang akan datang. Penanganan piutang tak tertagih di 

perusahaan pada tahun-tahun tersebut dilakukan oleh bagian internal audit.  

Untuk itu diperlukan penelitian mengenai seberapa besar peranan 

pengendalian intern di perusahaan dalam hal penjualan kredit untuk 



meminimalkan piutang tak tertagih. Oleh karena itu judul yang diambil dalam 

skripsi ini adalah:  

“PERANAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PENJUALAN KREDIT 

DALAM MEMINIMALKAN PIUTANG TAK TERTAGIH ”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan dalam latar belakang 

penelitian, maka masalah yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan pengendalian intern atas penjualan kredit telah dilakukan 

secara memadai ? 

2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan piutang tak tertagih ? 

3. Sejauh mana peranan pengendalian intern atas penjualan kredit dalam 

meminimalkan piutang tak tertagih ?. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah dalam rangka memperoleh data yang 

ada hubungannya dengan pengendalian intern perusahaan, kemudian diolah dan 

dianalisis, sehingga menjadi informasi yang berguna bagi pihak yang 

membutuhkan. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah pengendalian intern atas penjualan kredit 

diterapkan secara memadai. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan piutang tak tertagih. 



3. Mengetahui sejauh mana peranan pengendalian intern atas penjualan kredit 

dalam meminimalkan piutang tak tertagih. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

a. Penelitian ini akan memberikan wawasan serta pengetahuan teori-teori 

mengenai audit internal dan pengendalian intern, baik melalui teori-teori 

maupun praktik-praktiknya khususnya dalam menunjang efektivitas 

pengendalian intern penjualan kredit dan penagihan piutang. 

b. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana 

Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas Widyatama Fakultas 

Ekonomi. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan data dan informasi yang 

mungkin bermanfaat bagi perusahaan juga sebagai bahan masukan dan 

sumbangan pemikiran bagi perusahaan dalam menjalankan aktifitas 

perusahaannya, terutama dalam hal pentingnya keberadaan 

pengendalian intern penjualan dan penagihan piutang serta membantu 

perusahaan dalam mengevaluasi kelebihan dan kekurangan 

pengendalaian intern yang dijalankan perusahaan dalam penjualan 

sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk memperbaiki dan 



menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada.  

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih 

lanjut dan sebagai sumber informasi bagi pihak yang memerlukan. 

 

1.5 Rerangka Pemikiran 

Salah satu aktivitas terpenting dalam suatu perusahaan adalah 

memperoleh penghasilan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan untuk memperoleh laba, yang mana laba ini memiliki peran yang 

sangat penting bagi perusahaan dalam mengukur kemampuan dirinya untuk 

memepertahankan kelangsungan hidupnya, karena suatu perusahaan itu 

didirikan untuk waktu yang tidak terbatas. 

Dalam perusahaan yang masih kecil dan sederhana, semua kegiatan yang 

dilakukan masih dapat diawasi dengan mudah oleh pimpinannya. Tetapi dengan 

sedemikian berkembangnya perusahaan, otomatis kegiatan maupun jumlah 

pegawai serta struktur organisasi perusahaan akan semakin rumit, maka pimpinan 

akan menghadapi kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan segala sesuatu 

yang terjadi dalam perusahaannya. Dengan demikian, pimpinan harus 

mendelegasikan wewenang bawahannya, tanpa mengabaikan tanggung jawab 

sebagai seorang pimpinan. Untuk itu pimpinan memerlukan suatu pengendalian 

yang baik, yang dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan, serta dapat 

meyakinkannya bahwa apa yang dilaporkan bawahannya dapat dipercaya, 

mendorong adanya efisiensi usaha dan mengawasi jalannya pelaksanaan 



kebijakan perusahaan. Dengan adanya suatu pengendalian intern yang baik 

tersebut akan memungkinkan perusahaan dalam mencapai tujuan. 

Suatu pengendalian intern yang baik, akan dapat menekan atau 

memperkecil terjadinya kesalahan, penyelewengan, dan kecurangan terhadap 

aktiva perusahaan serta mampu mengatasinya dengan cepat. 

Menurut Arens, Elder, Beasley (2008) definisi pengendalian intern 

adalah sebagai berikut: 

“Internal Control is broadly defined as a process, effected by an 
entity’s board directors, management and other personnel, designed to 
provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives 
in the following categories : Effectiveness and efficiency of operations, 
Reliability of financial reporting, Compliance with applicable laws 
and regulation.” 
 
Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian pengendalian intern adalah  

suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain, 

yang didesain untuk memberikan keyakinan meniadai tentang pencapaian tiga 

golongan tujuan : (a) efektivitas dan efisiensi operasi, (b) keandalan laporan 

keuangan, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Menurut Sawyer (2005), bahwa: 

 “Internal auditing is an independent, objective assurance and 
consulting activity designed to add value and improve an 
organization’s operations. It helps an organization accomplish its 
objectives by bringing a systematic, disciplined approach to 
evaluate and improve the effectiveness of risk management, 
control and governance processes.” 
 
Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan internal 

auditing adalah membantu para anggota organisasi dalam usaha mencapai 

tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematik 



untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen resiko, 

pengendalian dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi. 

Audit internal membantu pimpinan perusahaan dalam melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Sehingga audit internal membantu perusahaan untuk 

mencapai tujuannya serta mengevaluasi dan menilai efektivitas dari risiko 

manajemen, pengendalian dan proses pengelolaan perusahaan. Audit internal 

harus mempertahankan sikap objektif, dimana ia harus dipisahkan dari semua 

fungsi operasional perusahaan. Meskipun auditor ini bekerja secara independen, 

namun iatetap merupakan bagian dari staf manajemen perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil suatu hipotesis 

sebagai berikut : 

“Peranan Pengendalian Intern Atas Penjualan Kredit Dalam 

Meminimalkan Piutang Tak Tertagih.” 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode 

penelitian deskriptif dengan penelitian studi kasus, yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan meneliti berbagai aspek yang berhubungan dengan penerapan 

pengendalian intern perusahaan sehingga teori yang digunakan dalam praktek 

umum sesuai dengan pengendalian yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan efektivitas pengendalaian intern. Untuk kepentingan pengujian ini 

diperlukan serangkaian langkah-langkah yang akan dimulai dari 

mengidentifikasikan variabel-variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 



pengembangan instrumen, analisis data dan penarikan kesimpulan. 

Menurut Nazir (2003) penelitian deskriptif adalah: 

 “Merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, 
 suatu  kondisi, suatu penelitian ataupun suatu kelas peristiwa pada 
 masa  sekarang yang bertujuan untuk memberikan gambaran 
 mengenai perusahaan khususnya mengenai perusahaan khususnya 
 mengenai aspek-aspek yang sedang diteliti dan melakukan hubungan 
 terhadap variabel yang diteliti.” 
 

 Metode deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki secara terperinci untuk menghasilkan 

rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang.  

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti melalui 

pengamatan langsung (observasi), wawancara dan kuesioner. Data sekunder adalah 

teori-teori yang mendukung penelitian yang diperoleh dari literatur-literatur yang 

relevan serta hal-hal yang diperoleh selama penulis menuntut ilmu. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan yaitu yang dilakukan dengan mengadakan penelitian 

terhadap objek-bjek yang diteliti untuk memperoleh data primer, dengan 

melakukan : 

a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengamati 

masalah yang diteliti secara langsung. 

b. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan bagian yang 



terkait dengan objek yang sedang diteliti yang ada di dalam perusahaan 

tersebut. 

c. Kuesioner, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan tertulis kepada responden. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan mempelajari literatur-

literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Objek penelitian dalam skripsi ini dilakukan di PT. INTI yang berlokasi di 

Jl. Moch Toha No.77 Bandung. Perusahaan ini bergerak dalam bidang peralatan 

telekomunikasi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


