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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

1.1. LATAR BELAKANG 

Perkembangan perekonomian di Indonesia terus mengalami kemajuan 

yang semakin pesat dan dengan adanya perkembangan tersebut maka 

kehidupan masyarakat ikut berubah pula. Hal ini dibuktikan banyak 

berdirinya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dagang 

maupun industri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan serta menjaga 

keseimbangan kelangsungan hidup perekonomian suatu negara tersebut. 

Perusahaan akan mendapatkan keuntungan lebih jika perusahaan terus 

melakukan perluasan usaha. 

Semakin banyaknya aktivitas perusahaan dan adanya perkembangan 

serta perluasan usaha maka seorang pimpinan tidak akan mungkin 

mengawasi seluruh aktivitas perusahaan yang dipimpinnya secara langsung. 

Hal ini dikarenakan semakin luasnya lingkup pengawasan yang harus 

dilakukannya dan adanya keterbatasan kemampuan manajer. Hal ini 

mengharuskan manajer mendelegasikan sebagian wewenang pada 

bawahannya yang disertai batas – batas wewenang dan kewajiban. Seorang 

manajer harus memiliki alat bantu yang berfungsi sebagai alat pengendalian 

dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan. Alat bantu yang dimaksud 

adalah sistem pengendalian internal dalam perusahaan.  
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Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menyatakan sistem 

pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Sistem pengendalian internal berupa serangkaian tindakan yang 

mempengaruhi dan menyatu dengan infrastruktur suatu organisasi, 

pengendalian internal bukan semata-mata kebijakan bersifat manual dan 

melibatkan berbagai formulir tetapi melibatkan orang-orang yang ada 

didalam organisasi termasuk direksi, manajemen, dan personel yang lainnya. 

Oleh karena pentingnya sistem pengendalian internal, pimpinan perusahaan 

selalu berusaha mencari dan mengembangkan cara-cara pengendalian yang 

lebih baik bagi perusahaan yang dikelolanya.  

Sistem pengendalian internal dirancang agar manajemen dapat selalu 

mengikuti perkembangan ekonomi dan persaingan, meningkatkan 

permintaan konsumen, dan merancang kegiatan-kegiatan demi pertumbuhan 

di masa depan. Menurut Mulyadi dan Kanaka (1998), sistem pengendalian 

internal adalah proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen 

dan personil lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai 

tentang keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi. 
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PT Sun adalah perusahaan keluarga yang bergerak di bidang ekspedisi 

angkutan barang dan sudah berdiri sejak 1976. Tahun 2004, PT Sun 

mengganti namanya menjadi PT Subendwipa Jaya. PT Subendwipa Jaya 

menjalankan kegiatan usahanya di Kawasan Industri Cipta, Semarang. 

Biasanya PT Subendwipa Jaya melakukan mengiriman barang berupa 

container (segala macam bentuk komuditi), kayu log, kontruksi dan tiang 

pancang. Sebagian besar penjualan PT Subendwipa Jaya adalah penjualan 

secara kredit, yang mana area pemasaran jasa terdapat pada wilayah 

Semarang, Jakarta, Cilegon dan Surabaya. 

Kebijakan pelunasan piutang yang ditetapkan oleh perusahaan adalah : 

a. Waktu pelunasan piutang sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak diawal;  

b. Pembayaran lewat dari tanggal jatuh tempo maka akan 

diberikan peringatan dan apabila jumlah piutang sudah 

mencapai Rp 100.000.000,00 maka tidak akan diperbolehkan 

order jasa sampai konsumen melunasi piutangnya. 

Berdasarkan hasil wawancara, masalah yang terjadi di PT Subendwipa 

Jaya adalah adanya kolektor yang memakai uang piutang yang telah tertagih 

dengan cara membuat tanda terimadan tanda terima tersebut diberikan 

kepada bagian penagihan sehingga bagian penagihan menilai bahwa 

pelanggan belum melunasi piutangnya. Padahal pelanggan sudah membayar 

lunas piutang tersebut.  
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Hal ini terungkap ketika pelanggan melakukan konfirmasi kepada 

perusahaan mengenai pembayaran yang telah dilakukan namun pihak 

perusahaan merasa belum menerima pelunasan piutang tersebut. Perusahaan 

kemudian melakukan pengecekan kepada kolektor sehingga ditemukan 

bahwa kolektor telah menggunakan uang tagihan piutang tersebut dan tidak 

disetorkan kepada perusahaan. Kejadian ini membuat perusahaan mengalami 

kerugian karena selain mengganggu arus kas perusahaan juga akan 

mengganggu hubungan baik perusahaan dengan pelanggan karena perbuatan 

curang yang dilakukan oleh kolektor tersebut. 

Berikut data kecurangan kolektor dalam memakai uang tagihan piutang 

pada PT Subendwipa Jaya.  

Tabel 1.1. 

Jumlah Uang Tagihan Piutang yang diambil oleh Kolektor 

Tanggal No. Kwitansi Jumlah 

Kolektor 

Pelanggan Jumlah Total 

Penjualan 

% 

April 

2016 

KW-0516-00586 3 Bp. Yatno 4.100.000 797.473.810 0,51 % 

November 

2016 

KW-0816-00648 3 Bp. Bayu, Smg 9.870.000 1.067.415.426 0,93% 

   TOTAL 13.970.000 1.864.889.236 1,44% 

 

Januari 

2017 

KW-0916-00170 3 Bp. Ateng 12.600.000 554.943.774 2,66% 

Januari 

2017 

KW-0916-00271 3 PT Rahayu 

Perdana 

960.000 

Januari 

2017 

KW-0916-00138 3 PT Berkat 

Sarana Makmur 

1.200.000 

Februari 

2017 

KW-0916-00255 3 PT Berkat 

Sarana Makmur 

1.200.000 320.016.031 0,75% 

Februari 

2017 

KW-0916-00318 3 PT Berkat 

Sarana Makmur 

1.200.000 

   TOTAL 17.160.000 874.959.805 3,41% 

Sumber : PT Subendwipa Jaya 
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Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

mengalami kerugian akibat kecurangan yang dilakukan oleh kolektor dalam 

menggunakan uang tagihan piutang sebesar Rp 13.970.000,00 selama tahun 

2016. Presentase kecurangan kolektor yang terjadi selama tahun 2016 

sebesar 1,44% dari total penjualan pada bulan April dan November tahun 

2016 sebesar Rp 1.864.889.236,00. Sedangkan tahun 2017 jumlah uang 

tagihan piutang yang digunakan oleh kolektor sebesar Rp 17.160.000,00 

dengan tingkat presentase kecurangan sebesar 3,41% dari total penjualan 

pada bulan Januari dan Februari tahun 2017 sebesar Rp 874.959.805,00. 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa presentase kecurangan dari tahun 

2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,97%. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu untuk meminimalkan 

permasalahan yang terjadi tersebut.  

Bukti kecurangan yang dilakukan oleh kolektor dengan membuat tanda 

terima dapat dilihat pada lampiran halaman 100-101. Dari gambar yang 

terdapat di halaman lampiran tersebut dapat diungkapkan suatu bukti bahwa 

kolektor PT Subendwipa Jaya melakukan kecurangan dengan membuat 

tanda terima beserta stempel pada Bapak Yatno, Bapak Bayu, Bapak Ateng, 

PT Rahayu Perdana, dan PT Berkat Sarana Makmur. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa sistem penyetoran uang pelanggan yang dilakukan oleh 

kolektor tidak sesuai dengan SOP perusahaan yang dapat dilihat pada 

halaman 59. 
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Berdasarkan masalah yang timbul di atas, dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan belum memiliki sistem pengendalian internal dalam siklus 

piutang yang efektif sehingga masih sering terjadi kecurangan yang dapat 

merugikan perusahaan. Pengendalian internal yang baik dapat membantu 

melancarkan aktivitas perusahaan. Menyadari pentingnya perusahaan dalam 

melaksanakan pengelolaan serta memberikan masukan mengenai kondisi 

perusahaan dalam pengambilan keputusan agar perusahaan dapat 

meminimalisir terjadinya penggunaan uang tagihan piutang oleh kolektor 

maka perlu penanganan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada demi 

keberlangsungan perusahaan. Berdasarkan pertimbangan dari uraian 

tersebut, penelitian ini berjudul : ”EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN 

INTERNAL DALAM SIKLUS PIUTANG PADA PT SUBENDWIPA 

JAYA SEMARANG”. 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1.2.1. Bagaimana analisis kekuatan dan kelemahan sistem 

pengendalian internal dalam siklus piutang yang diterapkan PT 

Subendwipa Jaya? 

1.2.2. Bagaimana alternatif solusi dari kelemahan sistem 

pengendalian internal dalam siklus piutang yang diterapkan PT 

Subendwipa Jaya? 
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1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 

kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian internal dalam siklus 

piutang di PT Subendwipa Jaya sehingga dapat memberi masukan 

dalam melakukan tindak lanjut untuk perbaikan selanjutnya.  

1.3.2. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1.3.2.1. Manfaat untuk PT Subendwipa Jaya 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis 

diharapkan bisa memberikan masukan kepada pemimpin 

PT Subendwipa Jaya tentang sistem pengendalian internal 

dalam siklus piutang yang efektif dan efisien. 

1.3.2.2. Manfaat untuk Penulis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah 

pengetahuan penulis mengenai sistem pengendalian internal 

dalam siklus piutang pada PT Subendwipa Jaya baik 

melalui teori ataupun melalui praktik khususnya di dalam 

menunjang sistem pengendalian internal dalam siklus 

piutang yang efektif. 
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1.3.2.3. Manfaat untuk Akademisi 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis 

diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai 

pentingnya sistem pengendalian internal dalam siklus 

piutang di sebuah perusahaan. 

 

1.4. KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemakaian tagihan : 

1. Proses penagihan 

piutang yang jatuh 

tempo 

2. Proses penerimaan 

uang tagihan piutang  

Masalah : 

Kecurangan pemakaian 

uang tagihan piutang oleh 

kolektor  

 

Sistem Pengendalian Internal PT Subendwipa Jaya Semarang 

Hasil Analisa 

Kesimpulan dan Saran Perbaikan 
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1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

       Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini memberikan pembahasan mengenai teori – teori yang 

mendasari penelitian ini, meliputi auditing, sistem pengendalian internal 

dan piutang. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan objek dan lokasi penelitian, sumber dan jenis data 

yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA 

Bab ini berisi uraian mengenai hasil analisis data untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas kesimpulan dari sistem pengendalian internal dalam 

siklus piutang pada PT Subendwipa Jaya, serta saran dan rekomendasi bagi 

perusahaan. 


