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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perusahaan adalah suatu wadah yang terdiri dari sekumpulan manusia yang 

bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan fungsi manajemen, yaitu 

manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen produksi 

operasi, dan manajemen pemasaran. Salah satu tujuan utama didirikannya 

perusahaan yakni untuk memperoleh keuntungan namun ada pula perusahaan yang 

didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan (tidak mengejar keuntungan). 

Perusahaan akan memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis yang dilakukan baik 

dalam bentuk barang maupun jasa (Indrajit Wicaksana, 2011). 

Pada beberapa perusahaan, kegiatan penjualan baik itu tunai maupun kredit 

merupakan aktivitas yang penting dalam mencapai tujuan utama yaitu memperoleh 

laba yang optimal. Pada perusahaan jasa maupun manufaktur, penjualan sangatlah 

penting dan merupakan salah satu roda penggerak dalam kelangsungan hidup usaha 

perusahaan. Dan Penjualan akan lebih optimal apabila dilakukan dengan 

menggunakan pengendalian internal (Selviana, 2013). 

Pengendalian internal adalah kegiatan yang sangat penting untuk mencapai 

suatu tujuan usaha dan juga merupakan alat bantu manajemen dalam melaksanakan 

fungsi pengendalian. Pengendalian intenal bertujuan untuk melindungi aset 

perusahaan terutama pendapatan dari perusahaan tersebut. 
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Pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dapat meliputi pendapatan dari 

barang yang dijual maupun dari pendapatan jasa. Selain mendapatkan pembayaran 

secara tunai dari penjualan barang atau jasa, perusahaan juga mendapatkan 

pembayaran secara kredit. Dalam hal ini, perusahaan memiliki piutang usaha yang 

merupakan aktiva. Ketika pelanggan membayar utangnya, terjadilah pertukaran 

dari suatu aktiva ke aktiva lainnya. Kas akan meningkat sementara piutang usaha 

semakin berkurang (Warren Reeve Fees, 2006). 

Piutang usaha pada umumnya merupakan bagian terbesar dari aktiva lancar 

serta bagian terbesar dari total aktiva perusahaan. Oleh karena itu pengendalian 

internal terhadap tingkat kelancaran penagihan piutang usaha ini sangat penting 

untuk diterapkan. Kecurangan dalam suatu siklus kerja sangat sering terjadi 

sehingga dapat merugikan perusahaan. Kecurangan yang mungkin terjadi pada 

bagian piutang usaha adalah tidak mencatat pembayaran dari debitur dan 

mengantongi uangnya, menunda pencatatan piutang dengan melakukan cash 

lapping, melakukan pembukuan palsu atas mutasi piutang, dan lain sebagainya 

(Nabila Habibie, 2013). 

Salah satu penyebab kegagalan sebuah perusahaan adalah kurang baiknya 

manajemen yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam 

mengelola perusahaan. Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, maka fungsi-

fungsi manajemen seperti pengadilan, perencanaan, pengorganisasian dan 

pengarahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan 

yang lainnya, harus sepenuhnya dilaksanakan dan harus disertai dengan pemisahan 

atas fungsi-fungsi tersebut (Selviana, 2013). 
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PT Pegadaian (Persero) adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha 

intinya adalah bidang jasa penyalur kredit kepada masyarakat atas dasar hukum 

gadai. Gadai menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 adalah hak 

yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. 

Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang 

yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai 

utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang 

berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk 

melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya 

pada saat jatuh tempo. 

Pada PT Pegadaian (Persero) ada produk yang bernama Kreasi. Kreasi 

adalah Kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem Fidusia. Sistem 

Fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan 

masih bisa digunakan untuk usaha. Kreasi merupakan solusi terpercaya untuk 

mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. Selama beberapa tahun 

terakhir untuk produk kreasi tersebut terdapat piutang tak tertagih yang dapat dilihat 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Tabel Total Piutang Tak Tertagih Produk Kreasi PT Pegadaian 

(Persero) X Wilayah Bandung Periode 2013 - 2015 

Tahun Total Piutang Tak Tertagih 

2013 335.964.516 

2014 497.301.113 

2015 643.452.426 

Sumber PT Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung 

Dari table 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa piutang tak tertagihnya dari tahun 

ke tahunnya selalu mengalami peningkatan dari Rp. 335.964.516 di tahun 2013 

menjadi Rp. 497.301.113 tahun 2014 dan Rp. 643.452.426 tahun 2015. Faktor-

faktor yang menyebabkan meningkatnya piutang tak tertagih terjadi karena faktor 

karakter nasabah yang buruk, (contohnya nasabah sulit ditemui, nasabah melarikan 

diri, nasabah berpindah lokasi tanpa pemberitahuan sebelumnya), kegagalan 

nasabah pada bidang usaha atau perusahan nasabah tersebut serta menurunnya 

kondisi ekonomi perusahaan yang disebabkan oleh merosotnya kondisi umum dan 

bidang usaha di mana mereka beroperasi. Maka dari itu diperlukan pengendalian 

internal perusahaan untuk mencegah terjadinya piutang tak tertagih. 

Pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai sistem pengendalian piutang 

yang diteliti oleh Dewi Yuni Wulandari (2013) di PD Kapuas Indah Pontianak 

menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern piutang usaha pada perusahaan 

tersebut belum efektif karena kebijakan perusahaan tidak menetapkan standar 

piutang usaha atas tunggakan sewa kios. Dias Wulandari (2014) dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa pengendalian intern atas sistem akuntansi 

penjualan kredit dan piutang dagang belum diterapkan secara efektif oleh PT Duta 
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Centro Kencana karena perusahaan belum menggunakan beberapa dokumen yang 

lengkap pada prosedur sistem akuntansi penjualan kredit dan piutang. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Albertus Karjono dan Dewi Sartika Sidebang (2012) 

yang berjudul Analisis Pengendalian Internal Piutang Pada Perusahaan Jasa Studi 

Kasus PT Akita Jaya Mobilindo menyimpulkan bahwa prosedur penjualan pada 

perusahaan sudah sangat baik dan sesuai dengan standar penjualan kredit 

umumnya, dimana pembagian setiap fungsi sudah ada dan pada penelitian intern 

piutang usaha yang dilakukan oleh Nabila Habibie (2013) menyimpulkan bahwa 

secara keseluruhan pengendalian intern piutang usaha berjalan efektif di mana 

manajemen perusahaan sudah menerapkan konsep dan prinsip-prinsip 

pengendalian intern. 

Berdasarkan permasalahan di atas, serta penelitan terdahulu mengenai 

pengendalian internal terhadap tingkat kelancaran penagihan piutang usaha masih 

belum mendapatkan hasil yang optimal, sehingga penulis tertarik untuk meneliti 

dan mengetahui bagaimana sebenarnya pengendalian internal terhadap tingkat 

kelancaran penagihan piutang usaha PT Pegadaian (Persero), dan ingin mengangkat 

sebuah skripsi dengan judul “Pengaruh Pengendalian Internal terhadap 

Tingkat Kelancaran Penagihan Piutang Usaha Produk Kreasi pada PT 

Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung”. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana pelaksanaan Pengendalian Internal terhadap Tingkat Kelancaran 

Penagihan Piutang Usaha Produk Kreasi pada PT Pegadaian (Persero) Kanwil 

X Bandung 

2. Seberapa besar Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Tingkat Kelancaran 

Penagihan Piutang Usaha Produk Kreasi pada PT Pegadaian (Persero) Kanwil 

X Bandung 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

  Tujuan utama penulis melakukan penelitian pada PT Pegadaian (Persero) 

Kanwil X Bandung adalah: 

1. Ingin mengetahui pelaksanaan Pengendalian Internal terhadap Tingkat 

Kelancaran Penagihan Piutang Usaha Produk Kreasi pada PT Pegadaian 

(Persero) Kanwil X Bandung. 

2. Ingin mengetahui seberapa besar Pengaruh Pengendalian Internal terhadap 

Tingkat Kelancaran Penagihan Piutang Usaha Produk Kreasi yang diterapkan 

pada PT Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

meningkatkan kemampuan dalam menganalisis permasalahan yang terjadi 

pada perusahaan dan dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan pengendalian internal dan tingkat kelancaran penagihan 

piutang usaha. 
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b. Bagi manajemen perusahaan, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi 

PT Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung dalam menentukan kebijakan 

pengendalian internal terhadap tingkat kelancaran penagihan piutang usaha 

pada masa yang akan dating dari beberapa literatur yang diuraikan beserta 

saran-saran yang diberikan oleh penulis. 

1.4. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian di 

PT Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung yang berlokasi di JL. Pungkur No. 125 

Bandung. Penelitian ini dilakukan pada bulan April – Mei 2016. 

 


