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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengendalian Internal 

2.1.1 Pengertian Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2008) “Sistem pengendalian internal meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”. 

Pengendalian intern (internal control) adalah rencana organisasi dan 

metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan 

informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk 

mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (Krismiaji, 2010:218). 

Menurut Jerry J. Weygandt dkk (2007) “Pengendalian internal adalah 

rencana organisasi serta beberapa metode dan prosedur yang diadopsi perusahaan 

dalam rangka melindungi asetnya dan meningkatkan keakuratan dan kebenaran 

pencatatan akuntansi”. 

Berdasarkan pengertian di atas pengendalian internal adalah prosedur atau 

rangkaian proses yang dirancang untuk menjaga dan melindungi aset organisasi 

atau suatu perusahaan dan untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.  
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2.1.2 Tujuan Pengendalian Internal 

Krismiaji (2010) berpendapat bahwa tujuan dilakukannya pengendalian 

adalah untuk mencegah timbulnya kerugian bagi sebuah organisasi, yang timbul 

antara lain karena sebab-sebab sebagai berikut: 

1. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan boros 

2. Keputusan manajemen yang tidak baik 

3. Kesalahan yang tidak disengaja dalam pencatatan dan pemrosesan data 

4. Kehilangan atau kerusakan catatan yang secara tidak sengaja 

5. Kehilangan aktiva karena kecerobohan karyawan 

6. Tidak ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan lainnya oleh para 

karyawan 

7. Perubahan secara tidak sah terhadap Sistem Informasi Akuntansi atau 

kompenen-kompenennya. 

Tujuan pengendalian internal yang dikemukakan oleh Arens et al, (2008), 

yaitu: 

1. Reability of financial reporting (Keandalan pelaporan keuangan) 

Pihak manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan 

keuangan bagi investor, kreditur, dan pengguna lainnya. Manajemen 

mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa 

informasi telah disiapkan sesuai dengan standar pelaporan setiap prinsip 

yang berlaku umum. 
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2. Efficiency and effectiveness of operations (Efektivitas dan efisiensi 

operasi) 

Pengendalian bagi sebuah perusahaan adalah alat untuk mencegah 

terjadinya pemborosan yang disebabkan kegiatan-kegiatan yang tidak 

perlu dalam segala aspek usaha dan untuk mengurangi penggunaan 

sumber daya yang tidak efektif dan efisien. 

3. Compliance with applicable laws and regulator (Ketaatan pada hukum 

dan perundang-undangan) 

Perusahaan pada umumnya harus taat pada aturan dan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dengan 

dibentuknya pengendalian internal tersebut maka diharapkan perusahaan 

tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pihak 

yang berwenang. 

Lebih ditegaskan lagi oleh Mulyadi (2008) tentang tujuan pengendalian 

intern bahwa, “Menurut tujuannya sistem pengendalian intern dibagi menjadi dua 

macam yaitu, pengendalian intern akuntansi (internal accounting control) dan 

pengendalian intern administratif (internal administrative control). Pengendalian 

intern akuntansi, yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, 

meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan 

terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi. Pengendalian intern administratif meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk 

mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen”. 
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2.1.3 Unsur-Unsur Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2008) bahwa unsur pokok sistem pengendalian intern 

adalah: 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Menurut Committee of Sponsoring Organization (COSO) dalam Arens 

et.al (2008) Internal Control-Integrated Framework yang dikeluarkan COSO, 

yaitu kerangka kerja pengendalian internal yang paling luas diterima di Amerika 

Serikat, menguraikan lima komponen pengendalian internal yang dirancang dan 

diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak 

bahwa tujuan pegendaliannya akan tercapai. Setiap komponen mengandung 

banyak pengendalian, tetapi auditor hanya akan berfokus pada pengendalian yang 

dirancang untuk mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam 

laporan keuangan. Komponen pengendalian internal COSO meliputi hal-hal 

berikut ini: 

1. Lingkungan pengendalian 

2. Penilaian risiko 

3. Aktivitas pengendalian 
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4. Informasi dan komunikasi 

5. Pemantauan 

Tanpa lingkungan pengendalian yang efektif, keempat komponen lainnya 

mungkin tidak akan menghasilkan pengendalian internal yang efektif, tanpa 

menghiraukan kualitas. 

Komponen pengendalian internal dapat dijelaskan masing-masing adalah 

sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian 

Inti dari organisasi yang dikendalikan secara efektif terletak pada sikap 

manajemennya. Jika manajemen puncak percaya bahwa pengendalian memang 

penting, anggota organisasi lainnya akan merasakan hal itu dan menanggapi 

dengan mengamati secara hati-hati pengendalian yang ditetapkan. Jika anggota 

organisasi itu merasa bahwa pengendalian tidak begitu diperhatikan oleh 

manajemen puncak, hampir dapat dipastikan bahwa tujuan pengendalian 

manajemen tidak akan tercapai secara efektif (Arens et al, 2008). 

Berikut subkomponen pengendalian paling penting yang harus 

dipertimbangkan auditor: 

1. Integritas dan nilai-nilai etis 

2. Komitmen pada kompetensi 

3. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit 

4. Filosofi dan gaya operasi manajemen 

5. Struktur organisasi 

6. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 
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2. Penilaian Risiko 

Penilaian risiko atas pelaporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan 

manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan 

dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengn GAAP. Penilaian risiko 

oleh manajemen berbeda dari tetap berhubungan erat dengan penilaian risiko oleh 

auditor. Apabila manajemen menilai risiko sebagai bagian dari perancangan dan 

pelaksanaan pengendalian internal untuk meminimalkan kekeliruan serta 

kecurangan, auditor menilai risiko untuk memutuskan bukti yang dibutuhkan 

dalam audit. Jika manajemen secara efektif menilai dan merespon risiko itu, 

biasanya auditor akan mengumpulkan lebih sedikit bukti ketimbang jika 

manajemen gagal mengidentifikasi atau merespon risiko yang signifikan (Arens et 

al, 2008). 

3. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur, selain yang sudah 

termasuk dalam empat komponen lainnya, yang membantu memastikan bahwa 

tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai 

tujuan entitas. Sebenarnya ada banyak aktivitas pengendalian semacam ini dalam 

entitas mana pun, termasuk pengendalian manual dan terotomatisi (Arens et al, 

2008). Aktivitas pengendalian umumnya dibagi menjadi lima jenis berikut ini: 

1. Pemisahan tugas yang memadai 

2. Otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas 

3. Dokumen dan catatan yang memadai 

4. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan 
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5. Pemeriksaan kinerja secara independen 

4. Informasi dan Komunikasi 

Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi dari entitas adalah 

untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan 

entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait. Sistem informasi dan 

komunikasi akuntansi mempunyai beberapa subkomponen, yang biasanya terdiri 

atas kelas-kelas transaksi seperti penjualan, retur penjualan, penerimaan kas, 

akuisisi dan sebaginya. Setiap kelas transaksinya, sistem akuntansi harus 

memenuhi keenam tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi yang sudah 

diidentifikasi sebelumnya (Arens et al, 2008). 

Perancangan sistem informasi akuntansi agar dapat dipahami, auditor 

menentukan: (1) kelas transaksi utama entitas, (2) bagaimana transaksi dimulai 

dan dicatat, (3) catatan akuntansi apa saja yang ada serta sifatnya, (4) bagaimana 

sistem itu menangkap peristiwa-peristiwa lain yang penting bagi laporan 

keuangan, seperti penurunan nilai aktiva, dan (5) sifat serta rincian proses 

pelaporan keuangan yang diikuti, termasuk prosedur pencatatan transaksi dan 

penyesuian dalam buku besar umum (Arens et al, 2008). 

5. Pemantauan 

Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian 

internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan 

bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan, dan telah 

dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Informasi yang dinilai ini berasal 

dari berbagai sumber, termasuk studi atas pengendalian internal yang ada, laporan 
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auditor internal, pelaporan pengecualian tentang aktivitas pengendalian, laporan 

dari pembuat peraturan seperti badan pengatur bank, umpan balik dari personil 

operasional, dan keluhan pelanggan tentang jumlah tagihan (Arens et al, 2008). 

Bagi banyak perusahaan, terutama yang berukuran lebih besar, departemen 

audit internal sangat penting dan tercapainya pengawasan yang efektif. Agar 

efektif, fungsi audit internal itu harus dilakukan oleh staf yang independen dari 

departemen operasi maupun departemen akuntansi, dan mereka melapor langsung 

ke tingkat otorisasi yang lebih tinggi dalam organisasi, entah itu manajemen 

puncak atau komite audit dewan direksi (Arens et al, 2008). 

2.1.4 Keterbatasan Pengendalian Internal 

Menurut Sunarto (2009) keterbatasan pengendalian internal diantaranya: 

1. Kesalahan dalam petimbangan 

Seringkali terjadi, manajemen dan personel lainnya melakukan 

pertimbangan yang kurang matang dalam pengambilan keputusan bisnis, 

atau dalam melakukan tugas-tugas rutin karena kekurangan informasi, 

keterbatasan waktu, atau penyebab lainnya. 

2. Kemacetan 

Kemacetan pada pengendalian yang telah berjalan bisa terjadi 

karena petugas salah mengerti dengan instruksi atau melakukan kesalahan 

karena kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perpindahan personel 

sementara atau tetap atau perubahan sistem atau prosedur, bisa juga 

mengakibatkan kemacetan. 
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3. Kolusi 

Kolusi atau persekongkolan yang dilakukan oleh seorang pegawai 

dengan pegawai lainnya, atau dengan pelanggan, atau pemasok, bisa tidak 

terdeteksi oleh struktur pengendalian intern. Sebagai contoh misalnya 

kolusi yang dilakukan oleh tiga pegawai perusahaan, masing-masing dari 

bagian personalia, produksi, dan bagian penggajian, untuk melakukan 

pembayaran gaji kepada pegawai fiktif. 

4. Pelanggaran oleh manajemen 

Manajemen bisa melakukan pelanggaran atas kebijakan atau 

prosedur-prosedur untuk tujuan-tujuan tidak sah, seperti keuntungan 

pribadi, atau membuat laporan keuangan menjadi tampak baik. 

5. Biaya dan Manfaat 

Biaya penyelenggaraan suatu struktur pengendalian intern 

seharusnya tidak melebihi manfaat yang akan diperoleh dari penerapan 

pengendalian intern tersebut. 

Menurut Azhar Susanto (2008) mengemukakan bahwa ada beberapa 

keterbatasan dari pengendalian intern, sehingga pengendalian intern tidak dapat 

berfungsi, yaitu: 

a. Kesalahan (error) 

Kesalahan dapat muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan 

yang salah atau perhatiannya selama bekerja terpecah. 
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b. Kolusi 

Kolusi terjadi ketika dua atau lebih karyawan berkonspirasi untuk 

melakukan pencurian (korupsi) ditempat mereka bekerja. Meskipun 

dimungkinkan menerapkan kebijakan prosedur untuk mendeteksi 

pencurian di mana kolusi terjadi, kebanyakan manajer lebih 

mempertimbangkan upaya menggunakan karyawan yang baik dan 

membuatnya puas terhadap pekerjaannya. hal ini dianggap mengurangi 

keinginan untuk mencuri dan kolusi. Umumnya akuntan dan para manajer 

mengakui bahwa bila kolusi terjadi maka pengendalian yang tidak akan 

efektif dalam menghindarinya. 

c. Penyimpangan Manajemen 

Karena manajemen suatu organisasi suatu organisasi memiliki 

lebih banyak otoritas dibandingkan dengan karyawan biasa, proses 

pengendalian efektif pada tingkat manajemen bawah dan tidak efektif pada 

tingkat atas. Penyimpangan yang dilakukan oleh manajer seperti kolusi 

sulit untuk dicegah dengan berbagai alasan. Langkah yang dilakukan 

adalah dengan mengerjakan manajer yang baik dan memberikan 

kompensasi yang layak agar memberikan kinerja yang baik. Kemungkinan 

terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh para manajer adalah 

rendahnya kualitas pengendalian intern. 

d. Manfaat dan Biaya 

Konsep jaminan yang meyakinkan atau masuk akal mengandung arti 

bahwa biaya pengendalian intern tidak melebihi manfaat yang 
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dihasilkannya. Pengendalian yang masuk akal adalah pengendalian yang 

memberikan manfaat lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkannya untuk 

melakukan pengendalian tersebut. 

2.2. Piutang 

2.2.1 Pengertian Piutang 

Menurut Jerry J. Weygandt dkk (2007) “Istilah “piutang” didefinisikan 

sebagai jumlah yang dapat ditagih dalam bentuk tunai dari seseorang atau 

perusahaan lain”. 

Sedangkan pengertian piutang usaha menurut Rudianto (2012) adalah 

“Piutang usaha yaitu piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang 

dihasilkan perusahaan. Dalam kegiatan normal perusahaan, piutang usaha 

biasanya akan dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun, sehingga piutang 

usaha dikelompokkan ke dalam kelompok aset lancar”. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa piutang adalah 

tagihan yang terjadi karena adanya transaksi penjualan kredit. Piutang terjadi jika 

perusahaan memberikan pinjaman uang kepada pihak yang melakukan suatu jasa, 

ataupun beberapa tipe transaksi lainnya yang menciptakan suatu hubungan antara 

pihak yang memberi pinjaman dengan pihak yang berhutang. 

2.2.2 Klasifikasi Piutang 

Menurut Kieso, Weygandt, Warfield (2002) piutang dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

a. Piutang Lancar (piutang jangka pendek) 

b. Piutang Tak Lancar (jangka panjang) 
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Menurut Warren, Reeve, Fess (2006) piutang dapat diklasifikasikan 

sebagai   berikut: 

1. Piutang Usaha (Account Receivable) 

Piutang Usaha yaitu piutang yang berasal dari penjualan barang 

atau jasa yang merupakan kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang 

Dagang ini diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu yang 

relatif pendek, 30 atau 60 hari. Piutang Dagang di Neraca diklasifikasikan 

sebagai aktiva lancar. 

2. Piutang Wesel / Wesel Tagih (Notes Receivable) 

Piutang Wesel / Wesel Tagih yaitu jumlah yang terhutang bagi 

pelanggan jika perusahaan telah menerbitkan surat hutang formal. Wesel 

biasanya digunakan untuk jangka waktu pembayaran lebih dari 60 hari. 

Jika wesel diperkirakan akan tertagih dalam jangka waktu satu tahun, 

maka dalam neraca wesel diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. 

3. Piutang Lain-Lain 

Piutang Lain-Lain meliputi piutang bunga, piutang pegawai, dan 

piutang dari perusahaan. Jika piutang lain-lain diperkirakan dapat ditagih 

dalam jangka waktu satu tahun, maka piutang ini diklasifikasikan sebagai 

aktiva lancar. 

2.2.3 Fungsi yang Terkait dalam Sistem Piutang 

Sistem piutang terdiri dari sistem penjualan kredit dan penerimaan kas dari 

piutang, berikut adalah fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit menurut 

Sunyoto (2014): 
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a. Fungsi Penjualan 

Dalam sistem penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

menerima surat order dari customer, mengedit order dari customer 

untuk menambahkan informasi yang ada pada surat order tersebut, 

meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman dan dari 

gudang mana barang akan dikirim, dan mengisi surat order 

pengiriman. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat back 

order pada saat diketahui tidak tersedianya persediaan untuk 

memenuhi order dari customer dan memo kredit untuk retur 

penjualan. 

b. Fungsi Pemberi Otorisasi Kredit 

Fungsi ini berada di bawah fungsi keuangan yang dalam transaksi 

penjualan kredit, bertanggung jawab untuk meneliti status kredit 

pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada 

customer. 

c. Fungsi Penyimpanan Barang 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan 

menyiapkan barang yang dipesan oleh customer, serta menyerahkan 

barang ke fungsi pengiriman. 

d. Fungsi Pengiriman Barang 

Dalam sistem kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang 

diterimanya dari fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab 
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untuk menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar dari perusahaan 

tanpa ada otorisasi dari yang berwenang. 

e. Fungsi Penagihan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur 

penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan copy faktur bagi 

kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi pencatat 

piutang, fungsi akuntansi biaya, fungsi akuntansi umum. 

f. Fungsi Pencatat Piutang 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul 

dari transaksi penjualan kredit, mencatat berkurangnya piutang karena 

transaksi retur penjulan, penerimaan kas dari piutang, penghapusan 

piutang yang tidak tertagih, dan membuat serta mengirimkan 

pernyataan piutang kepada para debitur. 

g. Fungsi Akuntansi Biaya 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat biaya produksi yang 

dijual dalam buku pembantu persediaan dan mencatat biaya produk 

jadi yang dikembalikan oleh customer dalam transaksi retur 

pembelian. 

h. Fungsi Umum 

Fungsi ini bertanggung jawab mencatat transaksi penjualan kredit dan 

penjualan tunai dalam jurnal penjualan, dan transaksi retur penjualan 

pencadangan kerugian piutang dan penghapusan piutang dalam jurnal 

umum. 
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i. Fungsi Penerimaan Barang 

Fungsi ini bertanggung jawab menerima barang, baik yang asal dari 

transaksi pembelian maupun yang berasal dari transaksi retur 

penjualan. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2008) fungsi yang terlibat dalam sistem 

penerimaan kas dari piutang adalah: 

a. Fungsi Sekretariat 

Dalam sistem penerimaan kas dari piutang, fungsi sekretariat 

bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan 

(remittance advice) melalui pos dari para debitur perusahaan. 

b. Fungsi Penagihan 

Jika perusahaan melakukan penagihan piutang langsung kepada 

debitur melalui penagih perusahaan, fungsi penagihan bertanggung 

jawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan 

berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi 

akuntansi. 

c. Fungsi Kas 

Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi 

sekretariat (jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui 

pos) atau fungsi penagihan (jika penerimaan kas dari piutang 

dilaksanakan melalui penagih perusahaan). Fungsi kas bertanggung 

jawab untuk menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi 

tersebut segera ke bank dalam jumlah penuh. 
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d. Fungsi Akuntansi 

Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan 

kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya 

piutang ke dalam kartu piutang. 

e. Fungsi Pemeriksaan Intern 

Dalam sistem penerimaan kas dari piutang, fungsi pemeriksa intern 

bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang ada di 

tangan fungsi kas secara periodik. Di samping itu, fungsi pemeriksa 

intern bertanggung jawab dalam melakukan rekonsiliasi bank, untuk 

mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi 

akuntansi. 

2.2.4 Catatan yang Digunakan dalam Sistem Piutang 

Menurut Mulyadi (2008) catatan yang digunakan untuk mencatat transaksi 

yang menyangkut piutang adalah: 

1. Jurnal Penjualan. Catatan ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang 

dari transaksi penjualan kredit. 

2. Jurnal Retur Penjualan.  Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat 

berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. 

3. Jurnal Umum. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat 

berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang yang tidak lagi 

dapat ditagih. 

4. Jurnal Penerimaan Kas. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat 

mutasi dan saldo piutang kepada setiap debitur. 
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2.2.5 Laporan yang Dihasilkan dalam Sistem Piutang 

Menurut Mulyadi (2008) Informasi mengenai piutang yang dilaporkan 

kepada manajemen adalah: 

1. Saldo piutang pada saat tertentu kepada setiap debitur 

2. Riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur 

3. Umur piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu 

2.2.6 Manajemen Piutang 

Untuk dapat mempertahankan pelanggan yang sudah ada sekarang dan 

untuk menarik pelanggan baru, perusahaan pada umumnya melakukan penjualan 

secara kredit. “Credit term” atau persyaratan-persyaratan kredit mungkin berbeda 

dari satu jenis usaha ke jenis usaha lainnya, tetapi untuk perusahaan-perusahaan 

yang bergerak dalam jenis usaha yang sama biasanya memberikan atau 

memperlakukan para langganan dengan persyaratan-persyaratan kredit yang sama 

atau tidak terlalu jauh berbeda satu sama lain. Tetapi tentu saja dalam hal ini 

masih terdapat pengecualian-pengecualian karena seringkali supplier memberikan 

persyaratan kredit yang lunak kepada pelanggan tertentu baik dalam rangka 

membantu pelanggan tersebut maupun untuk menariknya agar mau menjadi 

pelanggan tetap perusahaan (Syamsuddin, 2002). 

Penjualan kredit yang pada akhirnya akan menimbulkan hak penagihan 

atau piutang kepada pelanggan, sangat erat hubungannya dengan persyaratan-

persyaratan kredit yang diberikan. Sekalipun pengumpulan piutang seringkali 

tidak tepat pada waktu yang sudah ditetapkan, namun sebagian besar dari piutang 

tersebut akan terkumpul dalam jangka waktu yang kurang dari satu tahun. Maka 
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alasan itulah piutang dimasukkan sebagai salah satu komponen aktiva lancar 

perusahaan (Syamsuddin, 2002). 

Pos piutang pada neraca biasanya merupakan bagian yang cukup besar 

dari aktiva lancar dan oleh karenannya perlu mendapat perhatian yang cukup 

serius agar perkiraan piutang ini dapat dikelola dengan cara yang seefisien 

mungkin. Apabila semakin cepat suatu perusahaan mengumpulkan piutang-

piutangnya maka akan semakin kecil jumlah operating cash yang dibutuhkan 

(Syamsuddin, 2002). 

Menurut Syamsuddin (2002) sehubungan dengan jumlah uang yang 

tertanam dalam perkiraan tersebut ada tiga aspek penting dari piutang. Aspek-

aspek tersebut adalah standar kredit, persyaratan-persyaratan kredit atau credit 

terms, dan kebijakan pengumpulan piutang. 

1. Standar Kredit 

Standar Kredit dari suatu perusahaan didefinisikan sebagai kriteria 

minimum yang harus dipenuhi oleh seorang pelanggan sebelum dapat 

diberikan kredit. Hal-hal seperti nama baik pelanggan sehubungan dengan 

kredit atau pembayaran utang-utang dagangnya baik kepada perusahaan 

sendiri maupun kepada perusahaan-perusahaan lain, referensi-referensi 

kredit, rata-rata jangka waktu pembayaran utang dagang dan beberapa 

rasio finansial tertentu dari perusahaan pelanggan akan dapat memberikan 

suatu dasar penilaian bagi perusahaan sebelum memberikan atau 

melakukan penjualan kredit. 
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2. Persyaratan Kredit 

Persyaratan kredit atau credit term menunjuk kepada termin 

pembayaran yang diisyaratkan kepada para pelanggan yang membeli 

secara kredit, misalnya hal tersebut mungkin dinyatakan sebagai berikut: 

2/10 net 30. Persyaratan ini mengandung arti bahwa pembeli akan 

menerima potongan tunai cash discount sebesar 2% apabila pembayaran 

kredit dilakukan dalam waktu paling lama 10 hari. Setelah awal 

ditawarkan (tidak membayar dalam waktu 10 hari) maka keseluruhan 

jumlah utangnya (piutang bagi perusahaan penjual) harus dibayar dalam 

waktu paling lambat 30 hari sesudah awal periode kredit. Karena hal 

tersebut, persyaratan kredit atau credit term meliputi tiga hal, yaitu: 

1. Potongan tunai atau cash discount. 

2. Periode potongan tunai (dalam contoh di atas 10 hari). 

3. Periode kredit (dalam contoh di atas 30 hari). 

3. Kebijakasanaan Pengumpulan Piutang 

Kebijaksanaan pengumpulan piutang suatu perusahaan adalah 

merupakan prosedur yang harus diikuti dalam mengumpulkan piutang-

piutang bilamana sudah jatuh tempo. Sebagian dari keefektifan perusahaan 

dalam menerapkan kebijaksanaan pengumpulan piutangnya dapat dilihat 

dari jumlah kerugian piutang atau bad debt expenses, karena jumlah 

piutang yang dianggap sebagai kerugian tersebut tidak hanya tergantung 

pada kebijaksanaan pengumpulan piutang tetapi juga kepada 

kebijaksanaan-kebijaksanaan penjualan kredit yang ditetapkan. 
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Menurut Syamsuddin (2002) sejumlah teknik pengumpulan piutang 

biasanya dilakukan oleh perusahaan bilamana langganan atau pembeli belum 

membayar sampai dengan waktu yang telah ditentukan adalah sebagai berikut: 

1. Melalui Surat. Bilamana waktu pembayaran utang dari pelanggan sudah 

lewat beberapa hari tetapi belum juga dilakukan pembayaran maka 

perusahaan dapat mengirim surat dengan nada “mengingatkan” (menegur) 

pelanggan yang belum membayar tersebut bahwa utangnya sudah jatuh 

tempo. Apabila utang tersebut belum juga dibayar setelah beberapa hari 

surat dikirimkan maka dapat dikirimkan surat kedua yang nadanya lebih 

keras. 

2. Melalui Telepon. Apabila setelah dikirimkan surat teguran ternyata utang-

utang tersebut belum juga dibayar, maka bagian kredit dapat menelepon 

pelanggan dan secara pribadi memintanya untuk segera melakukan 

pembayaran. Kalau dari hasil pembicaraan tersebut ternyata misal 

pelanggan mempunyai alasan yang dapat diterima maka mungkin 

perusahaan dapat memberikan perpanjangan sampai suatu jangka waktu 

tertentu. 

3. Kunjungan Personal. Teknik pengumpulan piutang dengan jalan 

melakukan kunjungan secara personal atau pribadi ke tempat pelanggan 

seringkali digunakan karena dirasakan sangat efektif dalam usaha-usaha 

pengumpulan piutang. 
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4. Tindakan Yuridis. Bilamana ternyata pelanggan tidak mau membayar 

utang-utangnya maka perusahaan dapat menggunakan tindakan-tindakan 

hukum dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Perbandingan Hasil Dari Penelitian Terdahulu 

Penulis Jenis Penelitian Hasil Penelitian 

Mira Silfia 

Hidayat (2015) 

Pengaruh 

Pengendalian Intern 

Piutang Terhadap 

Efektivitas 

Penagihan Piutang 

(Studi Kasus Pada 

PT Bersama Zetta 

Pengendalian intern piutang pada PT. 

Bersama Zatta Mulya secara umum 

sudah baik. Namun rotasi pada 

bagian-bagian tertentu perusahaan 

yang rawan terhadap penyelewengan 

hasil penagihan piutang perusahaan 

masih kurang konsisten dilakukan, 

kemudian pemeriksaan mendadak 

untuk menemukan penyimpangan 

dalam melaksanakan tugas masih 

kurang sering dilakukan. Selain itu 

juga kurang adanya otorisasi bukti 

pembayaran piutang yang 

memperkuat keabsahan bukti 

pembayaran. Pengendalian intern 

piutang memiliki hubungan yang 

kuat dengan efektivitas penagihan 

piutang pada PT. Bersama Zatta 

Mulya. Semakin baik pengendalian 

intern piutang maka efektivitas 

penagihan piutang akan meningkat. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
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pengendalian intern piutang 

berpengaruh terhadap efektivitas 

penagihan piutang, di mana 

pengendalian intern piutang 

memberikan pengaruh sebesar 72,3% 

terhadap efektivitas penagihan 

piutang pada PT. Bersama Zatta 

Mulya.  

Diana 

Wahdanianingasih 

(2015) 

Pengaruh 

Pengendalian 

Internal Penjualan 

Kredit dan Piutang 

Usaha Terhadap 

Piutang Tak Tertagih 

Pada PT. Dinamika 

Jaya Sejahtera Abadi 

Pengendalian internal penjualan 

kredit dan piutang usaha pada PT. 

Dinamika Jaya Sejahtera Abadi 

sudah memadai. Secara simultan 

pengendalian internal penjualan 

kredit dan piutang usaha berpengaruh 

signifikan terhadap piutang tak 

tertagih hal ini menunjukkan bahwa 

pengendalian internal penjualan 

kredit dan pengendalian internal 

piutang usaha yang memadai dapat 

meminimalisir terjadinya piutang tak 

tertagih. 

Nabila Habibie 

(2013) 

Analisis 

Pengendalian Intern 

Piutang Usaha Pada 

PT Adira Finance 

Cabang Manado 

Berdasarkan hasil penelitian, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa 

secara keseluruhan, pengendalian 

intern terhadap piutang usaha pada 

PT Adira manado berjalan efektif, di 

mana manajemen perusahaan sudah 

menerapkan konsep dan prinsip-

prinsip pengendalian intern, disisi 

lain terdapat beberapa prosedur yang 
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belum mencerminkan konsep 

pengendalian intern. 

Hiliyana dan 

Rizal Effendi 

(2014) 

Analisis 

Pengendalian 

Piutang Dagang 

Terhadap Efektivitas 

Arus Kas Pada CV. 

Union Motor 

Prosedur penagihan piutang yang 

dilakukan CV. Union Motor ke 

leasing sudah baik, sedangkan 

penagihan ke konsumen masih 

kurang baik, dan kelemahan 

pengendalian piutang dagang yaitu 

tidak dibuat daftar analisis umur 

piutang dan tidak dikenakan denda 

keterlambatan pembayaran. 

Dias Wulandari 

(2014) 

Evaluasi 

Pengendalian Intern 

Atas Sistem 

Akuntansi Penjualan 

Kredit dan Piutang 

Dagang Guna 

Mengefektifkan 

Prosedur Penjualan 

Kredit dan 

Meminimalkan 

Terjadinya Piutang 

Tak Tertagih Pada 

PT Duta Centro 

Kencana 

Berdasarkan hasil evaluasi 

pengendalian intern atas sistem 

akuntansi penjualan kredit dan 

piutang dagang pada PT. Duta Centro 

Kencana, maka dapat disimpulkan 

bahwa pengendalian intern atas 

sistem akuntansi penjualan kredit dan 

piutang dagang belum diterapkan 

secara efektif oleh perusahaan karena 

perusahaan belum menggunakan 

beberapa dokumen yang lengkap 

pada prosedur sistem akuntansi 

penjualan kredit dan piutang. 

Anggraeny Retno 

Hayati (2012) 

Analisis Efektivitas 

Pengelolaan dan 

Sistem Pengendalian 

Piutang Pada PT. 

Pelabuhan Indonesia 

PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 

Cabang Terminal Petikemas masih 

kurang optimal dan efektif dalam 

mengelola dan mengendalikan 

piutang usahanya. Karena umur rata-
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IV (Persero) Cabang 

Terminal Petikemas 

Makassar 

rata pengumpulan piutang tidak 

sesuai dengan standar kredit yang 

ditetapkan oleh perusahaan. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Pemberian piutang dimaksudkan untuk meningkatkan volume penjualan 

bagi sebuah perusahaan. Diharapkan dengan meningkatnya volume penjualan, 

maka sebuah perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Namun ada beberapa 

risiko atas keberadaan piutang itu sendiri yang dapat merugikan perusahaan. Oleh 

karena itu perlu adanya pengendalian internal terhadap tingkat kelancaran 

penagihan piutang tersebut. Untuk mengendalikan piutang, sebuah perusahaan 

perlu menetapkan kebijakan kreditnya yang berfungsi sebagai standar kredit. 

Sebagaimana yang diungkapkan menurut Committee of Sponsoring 

Organization (COSO) dalam Arens et.al (2008) Internal Control-Integrated 

Framework yang dikeluarkan COSO, yaitu kerangka kerja pengendalian internal 

yang paling luas diterima di Amerika Serikat, menguraikan lima kompenen 

pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen 

untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pegendaliannya akan 

tercapai. Komponen pengendalian internal COSO meliputi hal-hal berikut ini: 

1. Lingkungan pengendalian 

2. Penilaian risiko 

3. Aktivitas pengendalian 

4. Informasi dan komunikasi 

5. Pemantauan 
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Penerapan pengendalian internal ini yakni untuk mengamankan, 

mengawasi dan melindungi catatan maupun aset perusahaan yang berkaitan 

dengan perusahaan salah satunya berupa piutang usaha. 

Menurut Kieso, Weygandt, Warfield (2007) Aset adalah sumber 

penghasilan atas usahanya sendiri, di mana karakteristik umum yang dimilikinya 

yaitu memberikan jasa atau manfaat di masa yang akan datang. Aset dapat 

diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak 

lancar. Piutang termasuk dalam klasifikasi aset lancar. 

Piutang adalah aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul sebagai 

akibat dari dilaksanakannya praktik penjualan kredit (Gitosudarmo, 2002). 

Piutang adalah hak yang berhak untuk ditagih oleh pihak satu ke pihak lainnya 

karena terjdinya suatu transaksi, biasanya karena transaksi penjualan secara kredit. 

Piutang merupakan unsur yang paling penting dalam neraca perusahaan. 

Prosedur yang wajar dan cara pengamanan yang cukup terhadap piutang ini 

penting, bukan saja untuk keberhasilan perusahaan, tetapi juga untuk memelihara 

hubungan baik dengan para pelanggan. 

Menurut Syamsuddin (2002) sehubungan dengan jumlah uang yang 

tertanam dalam perkiraan tersebut ada tiga aspek penting dari piutang. Aspek-

aspek tersebut adalah standar kredit, persyaratan-persyaratan kredit atau credit 

terms, dan kebijakan pengumpulan piutang. 
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1. Standar Kredit 

Standar Kredit dari suatu perusahaan didefinisikan sebagai kriteria 

minimum yang harus dipenuhi oleh seorang pelanggan sebelum dapat 

diberikan kredit. 

2. Persyaratan Kredit 

Persyaratan kredit atau credit term menunjuk kepada termin 

pembayaran yang diisyaratkan kepada para pelanggan yang membeli 

secara kredit. 

3. Kebijakasanaan Pegumpulan Piutang 

Kebijaksanaan pengumpulan piutang suatu perusahaan adalah 

merupakan prosedur yang harus diikuti dalam mengumpulkan piutang-

piutang bilamana sudah jatuh tempo. 

Berdasarkan uraian di atas pengendalian internal terhadap tingkat 

kelancaran penagihan piutang usaha sangatlah penting untuk dilakukan dengan 

melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap piutang. Setiap penjualan 

kredit yang dilakukan haruslah jelas dan sesuai prosedur karena berpengaruh 

terhadap keberhasilan perusahaan dan hubungan baik dengan pelanggan. Dalam 

hal pengamanan dan pengawasan terhadap piutang ini dapat dilakukan dengan 

komponen pengendalian internal COSO yang harus diterapkan oleh perusahaan. 

Adanya pengaruh pengendalian internal terhadap tingkat kelancaran penagihan 

piutang usaha, maka penulis membuat kerangka pemikiran penelitian sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah pengendalian internal 

sebagai variabel independen, dan tingkat kelancaran penagihan piutang usaha 

sebagai variabel dependen. Sistem pengendalian internal yang tepat dapat 

mengelola piutang usaha perusahaan dengan baik. 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Menurut Nanang Martono (2010) hipotesis dapat didefinisikan sebagai 

jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan 

secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka. Berdasarkan uraian di atas 

maka dapat ditentukan hipotesis dalam penelitian ini adalah pengendalian internal 

berpengaruh terhadap tingkat kelancaran penagihan piutang usaha. Adapun 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0:  Tidak terdapat pengaruh positif Pengendalian Internal terhadap 

Tingkat Kelancaran Penagihan Piutang  Usaha 

Ha: Terdapat pengaruh positif Pengendalian Internal terhadap Tingkat 

Kelancaran Penagihan Piutang Usaha 

 

PENGENDALIAN  

INTERNAL 

TINGKAT KELANCARAN 

PENAGIHAN PIUTANG 

USAHA 


