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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

Pada bab ini disajikan mengenai data hasil penelitian yang berupa analisis terhadap sistem pengendalian internal penagihan dan 

penerimaan piutang pada PT Subendwipa Jaya. 

A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN  

TABEL 4.1. 

ANALISIS LINGKUNGAN PENGENDALIAN 

No. Keterangan Indikator/Teori Kondisi Riil Bukti 

1.  Komitmen 

terhadap 

integritas dan 

nilai etika 

Adanya etika dan 

integritas yang 

berkaitan dengan 

kejujuran sebagai 

prinsip dasar 

Hal ini terdapat di job specification untuk 

setiap bagian jabatan. Jika ada karyawan 

yang tidak jujur maka akan mendapatkan 

sanksi sesuai dengan peraturan 

perusahaan. 

a. Lampiran Spesifikasi Pekerjaan PT 

Subendwipa Jaya. (Hal. 103-105) 

b. Hasil wawancara dengan staf 

Bagian IT PT Subendwipa Jaya 

tanggal 20 Januari 2018, nomor 8. 
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bekerja. (Hal. 107-112) 

2.  Filosofi dan 

gaya operasi 

manajemen 

a. Adanya visi dan 

misi organisasi. 

b. Adanya sanksi 

tertulis atas 

pelanggaran yang 

dilakukan. 

a. PT Subendwipa Jaya belum memiliki 

visi dan misi secara tertulis. Yang 

terpenting bagi perusahaan adalah 

perusahaan mendapatkan laba dan 

dapat bertahan dalam persaingan 

yang semakin ketat. 

b. PT Subendwipa Jaya sudah memiliki 

sanksi tertulis. Karyawan akan 

mendapatkan teguran lisan atau Surat 

Peringatan atau Surat Keputusan 

PHK jika melakukan pelanggaran. 

 

 

a. Hasil wawancara dengan staf 

Bagian IT PT Subendwipa Jaya 

tanggal 20 Januari 2018, nomor 7. 

(Hal. 107-112) 

b. Hasil wawancara dengan Staf 

Bagian IT PT Subendwipa Jaya 

tanggal 20 Januari 2018, nomor 9. 

(Hal. 107-112) 
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3. Struktur 

organisasi 

Adanya struktur 

organisasi yang 

menunjukkan garis 

tanggungjawab dan 

wewenang. 

PT Subendwipa Jaya memiliki struktur 

organisasi yang menunjukkan garis 

tanggungjawab dan wewenang. Bagian 

keuangan yang mengurusi perihal 

penagihan dan penerimaan piutang 

dibawahi oleh supervisor keuangan dan 

akuntansi. 

a. Lampiran struktur organisasi PT 

Subendwipa Jaya. (Hal. 106) 

b. Hasil wawancara dengan staf 

Bagian IT PT Subendwipa Jaya 

tanggal 20 Januari 2018, nomor 10. 

(Hal. 107-112) 

4. Metode 

pembagian 

wewenang dan 

tanggungjawab 

a. Adanya job 

description. 

b. Semua 

wewenang dan 

tanggungjawab 

tercantum di job 

description. 

a. PT Subendwipa Jaya memiliki daftar 

job description karyawan. Di dalam 

daftar job description dijelaskan tugas 

dan tanggungjawab serta wewenang. 

b. Semua wewenang dan tanggungjawab 

tercantum dalam job description. 

a. Lampiran Job description PT 

Subendwipa Jaya. (Hal. 103-105) 

b. Hasil wawancara dengan staf 

Bagian IT PT Subendwipa Jaya 

tanggal 20 Januari 2018, nomor 11. 

(Hal. 107-112) 
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5. Kebijakan dan 

praktik sumber 

daya manusia 

Adanya kebijakan 

pengangkatan, 

pelatihan, dan 

penilaian karyawan. 

a. PT Subendwipa Jaya memiliki Job 

Specification untuk setiap bagian 

jabatan mulai dari minimal pendidikan 

serta hardskill dan softskill yang 

dibutuhkan. 

b. Terdapat 3 bulan pertama masa 

percobaan dan sosialisasi pekerjaan 

bagi karyawan baru. 

c. Karyawan PT Subendwipa Jaya 

diberikan pelatihan kerja sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. 

d. PT Subendwipa Jaya jarang 

melakukan penilaian kinerja karyawan. 

e. Para karyawan mendapatkan bonus 

a. Lampiran Spesifikasi Pekerjaan PT 

Subendwipa Jaya. (Hal. 103-105) 

b. Hasil wawancara dengan staf 

Bagian IT PT Subendwipa Jaya 

tanggal 20 Januari 2018, nomor 

12. (Hal. 107-112) 

c. Hasil wawancara dengan Staf 

Bagian IT PT Subendwipa Jaya 

tanggal 20 Januari 2018, nomor 

13. (Hal. 107-112) 

d. Hasil wawancara dengan staf 

Bagian IT PT Subendwipa Jaya 

tanggal 20 Januari 2018, nomor 

14. (Hal. 107-112) 
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jika perusahaan bisa memenuhi target 

yang sudah ditentukan sebelumnya.  

e. Hasil wawancara dengan staf 

Bagian IT PT Subendwipa Jaya 

tanggal 20 Januari 2018, nomor 

15. (Hal. 107-112) 
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4.1.1. Komitmen terhadap Integritas dan Nilai Etika 

Aspek komitmen terhadap integritas dan nilai etika dapat dinilai 

dari adanya etika dan integritas yang berkaitan dengan kejujuran 

sebagai prinsip dasar bekerja. PT Subendwipa Jaya dinilai cukup baik 

dalam aspek komitmen terhadap integritas dan nilai etika. Hal ini 

dapat dilihat dari : 

a. Kekuatan 

 PT Subendwipa Jaya memiliki nilai etika dan integritas 

yang berkaitan dengan kejujuran sebagai prinsip dasar bekerja 

yang tercermin dalam job specification untuk setiap bagian 

jabatan. Salah satu syarat yang ada dalam spesifikasi pekerjaan 

yaitu kejujuran. Hal ini menunjukkan bahwa nilai jujur 

dijadikan salah satu prinsip dasar bekerja untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Nilai kejujuran ditunjukkan dengan adanya 

pembagian wewenang dan tanggungjawab dari bagian 

keuangan pada aktivitas penagihan dan penerimaan piutang. 

Dimana fungsi otorisasi dipegang oleh koordinator keuangan 

dan akuntansi yang dibantu oleh supervisor keuangan dan 

akuntansi. Fungsi otorisasi dipisahkan dari fungsi pencatatan 

bertujuan untuk mencegah seorang karyawan dari pencatatan 

yang tidak benar guna menutupi dilakukannya transaksi yang 

tidak diotorisasi secara tepat.  



34 
 

 
 

Fungsi otorisasi dipisahkan dari fungsi penyimpanan bertujuan 

untuk mencegah otorisasi transaksi fiktif sebagai salah satu 

upaya untuk menyembunyikan pencurian aset. Selain itu jika 

ada karyawan yang terbukti berbuat tidak jujur maka pimpinan 

akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan. 

b. Kelemahan 

 PT Subendwipa Jaya belum memiliki visi dan misi yang 

berisi nilai etika dan integritas yang berkaitan dengan kejujuran 

sebagai prinsip dasar bekerja. 

c. Rekomendasi 

 PT Subendwipa Jaya sebaiknya membuat visi dan misi 

organisasi yang berisi nilai etika dan integritas yang berkaitan 

dengan kejujuran sebagai prinsip dasar bekerja karena visi dan 

misi organisasi akan menunjukkan arah organisasi. Dengan 

menyusun visi dan misi organisasi yang berisi nilai etika dan 

integritas yang berkaitan dengan kejujuran sebagai prinsip 

dasar bekerja, perusahaan dapat menyampaikan bahwa 

kejujuran adalah hal yang penting dan memotivasi tim atau 

organisasi untuk selalu berlaku jujur. 
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4.1.2.Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen 

Aspek filosofi dan gaya operasi manajemen dapat dinilai dari 

adanya visi dan misi organisasi dan adanya sanksi tertulis atas 

pelanggaran yang dilakukan. PT Subendwipa Jaya dinilai cukup baik 

dalam aspek filosofi dan gaya operasi manajemen. Hal ini dapat 

dilihat dari : 

a. Kekuatan 

 PT Subendwipa Jaya sudah memiliki sanksi tertulis bagi 

karyawan yang melanggar peraturan perusahaan. Karyawan 

akan mendapatkan teguran secara lisan terlebih dahulu jika 

melakukan pelanggaran ringan. Namun jika pelanggaran 

dilakukan kembali maka karyawan tersebut akan mendapatkan 

Surat peringatan (SP). SP1 biasanya diberikan bagi kasus 

pelanggaran ringan seperti pelanggaran atas kedisiplinan dan 

keteledoran. Pemberian SP dilakukan berurutan namun jika 

dalam perjalanan pelanggaran yang sama dilakukan kembali 

maka tingkatan SP dapat diberikan (jika sebelumnya SP1 maka 

diberikan SP2). Setalah SP2 diberikan SP3 atau Surat 

Peringatan Terakhir dimana jika dalam masa waktu yang 

ditentukan untuk melakukan upaya perubahan/perbaikan, 

perusahaan dapat memberikan sanksi skorsing atau PHK.  
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Jika pelanggaran yang dilakukan dikategorikan pelanggaran 

berat seperti pidana, perdata, dan korupsi maka karyawan 

langsung diberikan Surat Keputusan PHK. 

b. Kelemahan 

 PT Subendwipa Jaya belum memiliki visi dan misi 

organisasi. Yang terpenting bagi perusahaan adalah perusahaan 

mendapatkan laba dan dapat bertahan dalam persaingan yang 

semakin ketat. 

c. Rekomendasi 

 PT Subendwipa Jaya sebaiknya membuat visi dan misi 

organisasi karena visi dan misi organisasi akan menunjukkan 

arah organisasi. Dengan menyusun pernyataan misi yang jelas 

dan pernyataan visi, perusahaan dapat menyampaikan niat yang 

kuat dan memotivasi tim atau organisasi untuk mewujudkan 

visi bersama yang menarik dan inspiratif bagi masa depan. 

4.1.3. Struktur Organisasi 

Aspek struktur organisasi dapat dinilai dari adanya struktur 

organisasi yang menunjukkan garis tanggungjawab dan wewenang. 

PT Subendwipa Jaya dinilai sudah baik dalam aspek struktur 

organisasi. Hal ini dapat dilihat dari : 

a. Kekuatan 

 PT Subendwipa Jaya memiliki struktur organisasi yang 

menunjukkan garis tanggungjawab dan wewenang.  
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Bagian keuangan yang mengurusi perihal penagihan dan 

penerimaan piutang dibawahi langsung oleh Supervisor 

keuangan dan akuntansi. 

b. Kelemahan 

Tidak ada 

c. Rekomendasi 

Tidak ada 

4.1.4. Metode Pembagian Wewenang dan Tanggungjawab 

Aspek metode pembagian wewenang dan tanggungjawab dapat 

dinilai dari adanya job description karyawan dan semua wewenang 

dan tanggungjawab sudah tercantum di job description. PT 

Subendwipa Jaya dinilai sudah baik dalam aspek metode pembagian 

wewenang dan tanggungjawab. Hal ini dapat dilihat dari : 

a. Kekuatan 

 PT Subendwipa Jaya memiliki daftar job description 

karyawan. Di dalam daftar job description karyawan dijelaskan 

semua tugas dan tanggungjawab serta otoritas/wewenang.  

b. Kelemahan 

Tidak ada 

c. Rekomendasi 

Tidak ada 
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4.1.5. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia 

Aspek kebijakan dan praktik sumber daya manusia dapat dinilai 

dari adanya kebijakan pengangkatan, pelatihan, dan penilaian 

karyawan. PT Subendwipa Jaya dinilai cukup baik dalam aspek 

kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Hal ini dapat dilihat dari: 

a. Kekuatan 

 PT Subendwipa Jaya mempunyai kebijakan pengangkatan, 

pelatihan dan penilaian karyawan. Hal ini terbukti dari : 

1. PT Subendwipa Jaya memiliki Job Specification untuk 

setiap bagian jabatan mulai dari minimal pendidikan serta 

hardskill dan softskill yang dibutuhkan.  

2. PT Subendwipa Jaya memberikan masa percobaan selama 

3 bulan pada awal bekerja dan sosialisasi pekerjaan bagi 

karyawan baru. 

3. PT Subendwipa Jaya memberikan pelatihan kerja bagi 

karyawan sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

4. PT Subendwipa Jaya akan memberikan bonus kepada 

karyawan jika perusahaan bisa memenuhi target yang sudah 

ditentukan sebelumnya. 
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b. Kelemahan 

 PT Subendwipa Jaya jarang melakukan penilaian kinerja 

untuk karyawan. Padahal penilaian kinerja dapat membantu 

perusahaan untuk mengetahui seberapa produktif seorang 

karyawan dan apakah karyawan bisa berkinerja sama atau lebih 

efektif pada masa yang akan datang. 

c. Rekomendasi 

 PT Subendwipa Jaya sebaiknya melakukan evaluasi kinerja 

secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Penilaian kinerja 

dapat dilakukan satu atau dua kali dalam setahun. Karyawan 

dapat dinilai dalam hal kedisiplinan, kepatuhan dan kinerja 

sehingga perusahaan dapat mengetahui seberapa produktif dan 

potensi yang dimiliki oleh setiap karyawannya. Selain itu 

penilaian kinerja juga bisa digunakan untuk tolak ukur dalam 

memberikan kompensasi. Kompensasi diberikan dengan tujuan 

memberikan rangsangan dan motivasi kepada karyawan untuk 

meningkatkan prestasi kerja, serta efisiensi dan efektivitas 

produksi.

https://id.wikipedia.org/wiki/Motivasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Efisiensi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Efektivitas&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Produksi
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B. INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

TABEL 4.2. 

ANALISIS INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

No. Keterangan Indikator/Teori Kondisi Riil Bukti 

1. Informasi dan 

komunikasi 

yang 

dihasilkan  

Adanya Standard 

Operating 

Procedures (SOP) 

untuk aktivitas 

penagihan dan 

penerimaan piutang. 

PT Subendwipa Jaya memiliki SOP untuk 

aktivitas penagihan dan penerimaan 

piutang namun SOP untuk aktivitas 

penagihan dan penerimaan piutang masih 

perlu beberapa perbaikan. Dalam 

praktiknya SOP penagihan dan penerimaan 

piutang juga belum dijalankan dengan baik 

oleh kolektor. 

a. Prosedur Penagihan dan penerimaan 

piutang  (Hal. 59) 

b. Hasil Observasi 

c. Hasil wawancara dengan staf Bagian 

IT PT Subendwipa Jaya tanggal 20 

Januari 2018, nomor 17. (Hal. 107-

112) 
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4.2.1. Informasi dan Komunikasi yang dihasilkan 

Aspek informasi dan komunikasi yang dihasilkan dapat dinilai 

dari adanya Standard Operating Procedures (SOP) untuk aktivitas 

penagihan dan penerimaan piutang. PT Subendwipa Jaya dinilai 

kurang baik dalam aspek informasi dan komunikasi yang dihasilkan. 

Hal ini dapat dilihat dari : 

a. Kekuatan 

 PT Subendwipa Jaya sudah memiliki SOP untuk aktivitas 

penagihan dan penerimaan piutang. 

b. Kelemahan 

 Standard Operating Procedures (SOP) untuk aktivitas 

penagihan dan penerimaan piutang di PT Subendwipa Jaya 

masih perlu beberapa perbaikan seperti bagian penagihan tidak 

perlu melakukan konfirmasi ke pelanggan setelah pelanggan 

melakukan pelunasan piutang melalui kolektor. Seharusnya 

bagian penagihan melakukan konfirmasi kepada pelanggan 

yang belum melunasi piutang.Selain itu bagian piutang perlu 

melakukan pengawasan kepada bagian penagihan untuk 

mencegah terjadinya korupsi. Dalam praktiknya juga prosedur 

penagihan dan penerimaan piutang belum dijalankan dengan 

baik. Kolektor tidak langsung menyetorkan uang tagihan 

piutang ke bagian penagihan. 
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c. Rekomendasi 

 Berikut ini adalah saran/rekomendasi untuk PT Subendwipa 

Jaya terkait dengan masalah pemakaian uang tagihan piutang 

oleh kolektor : 

1) Pelanggan diharapkan melakukan pembayaran dengan cara 

transfer ke nomor rekening yang telah diberikan dalam 

kwitansi penagihan yang telah dikirim kepada pelanggan. 

2) Bagian Penagihan PT Subendwipa Jaya sebaiknya 

melakukan rolling tugas kolektor setiap setahun sekali 

sehingga memperkecil kemungkinan kolektor bisa 

menggunakan uang tagihan piutang milik pelanggan. 
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C. PENILAIAN RESIKO 

TABEL 4.3. 

ANALISIS PENILAIAN RESIKO 

No. Keterangan Indikator/Teori Kondisi Riil Bukti 

1. Identifikasi 

resiko 

a. Adanya 

identifikasi 

ancaman yang 

akan dihadapi 

sistem. 

b. Adanya sistem 

keamanan untuk 

mencegah 

ancaman 

tersebut. 

a. Perusahaan mengurangi pelanggan yang menggunakan makelar. 

b. Pembagian tugas kolektor dibagi berdasarkan wilayah 

pelangganagar lebih efisien. 

c. Pembagian tugas kolektor dirolling setiap 3 tahun sekali.   

d. Pelanggan yang berada diluar kota melakukan pembayaran 

piutang melalui transfer ke rekening perusahaan. 

e. Perusahaan sudah menerapkan sistem komputerisasi untuk 

mengurangi terjadinya human error. 

f. Jarang melakukan penilaian kinerja untuk staf keuangan PT 

Subendwipa Jaya. 

a. Hasil Observasi 

b. Hasil wawancara 

dengan staf 

Bagian IT PT 

Subendwipa Jaya 

tanggal 20 Januari 

2018, nomor 18. 

(Hal. 107-112) 
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4.3.1. Identifikasi Resiko 

Aspek identifikasi resiko dapat dinilai dari adanya identifikasi 

ancaman yang akan dihadapi sistem dan adanya sistem keamanan 

untuk mencegah ancaman tersebut. PT Subendwipa Jaya dinilai 

cukup baik dalam aspek identifikasi resiko. 

a. Kekuatan 

 PT Subendwipa Jaya sudah memiliki identifikasi resiko 

cukup baik. Hal ini terbukti dari : 

1) PT Subendwipa Jaya membuat kebijakan untuk mulai 

mengurangi pelanggan yang menggunakan makelar 

karena pelanggan yang menggunakan makelar sering 

menimbulkan masalah untuk perusahaan seperti 

keterlambatan membayar piutang. 

2) Bagian penagihan PT Subendwipa Jaya melakukan 

pembagian tugas kolektor berdasarkan wilayah pelanggan 

agar lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya. 

3) Bagian penagihan PT Subendwipa Jaya melakukan 

rolling pembagian tugas kolektor setiap 3 tahun sekali 

untuk meminimalkan resiko pemakaian uang tagihan 

piutang oleh kolektor.   
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4) Pelanggan yang berada diluar kota melakukan 

pembayaran piutang melalui transfer ke rekening PT 

Subendwipa Jaya agar lebih efisien dari segi waktu dan 

meminimalkan resiko pemakaian uang tagihan piutang 

oleh kolektor. 

5) PT Subendwipa Jaya sudah menerapkan sistem secara 

komputerisasi yaitu sistem sudah dibuat bertingkat untuk 

mengurangi terjadinya human error. 

b. Kelemahan 

 PT Subendwipa Jaya jarang melakukan penilaian kinerja 

untuk karyawan. Padahal penilaian kinerja dapat membantu 

perusahaan untuk mengetahui seberapa produktif seorang 

karyawan dan apakah karyawan bisa berkinerja sama atau lebih 

efektif pada masa yang akan datang. 

d. Rekomendasi 

 PT Subendwipa Jaya sebaiknya melakukan penilaian 

kinerja satu atau dua kali dalam setahun sehingga perusahaan 

dapat mengetahui seberapa produktif dan potensi yang dimiliki 

oleh setiap karyawan. Selain itu penilaian kinerja bisa 

digunakan untuk tolak ukur dalam memberikan kompensasi. 

Kompensasi diberikan dengan tujuan memberikan motivasi 

kepada karyawan untuk meningkatkan prestasi kerja.

https://id.wikipedia.org/wiki/Motivasi
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D. AKTIVITAS PENGENDALIAN 

TABEL 4.4. 

ANALISIS AKTIVITAS PENGENDALIAN 

No Keterangan Indikator/Teori Kondisi Riil Bukti 

1. Pemberian 

otorisasi atas 

aktivitas dan 

transaksi 

Adanya kebijakan 

atau prosedur yang 

perlu diikuti. 

Perusahaan memiliki kebijakan atau 

prosedur namun SOP untuk aktivitas 

penagihan dan penerimaan piutang 

masih perlu beberapa perbaikan. 

Dalam praktiknya SOP penagihan 

dan penerimaan piutang juga belum 

dijalankan dengan baik oleh kolektor. 

a. Prosedur Penagihan dan penerimaan 

piutang (Hal. 59) 

b. Hasil Observasi 

c. Hasil wawancara dengan staf Bagian IT PT 

Subendwipa Jaya tanggal 20 Januari 2018, 

nomor 17. (Hal. 107-112) 

2. Pembagian 

wewenang 

dan 

a. Ada tidaknya 

tanggungjawab 

ganda antara 

a. Tidak ada tanggungjawab ganda 

antara fungsi pencatatan, 

penyimpanan dan pemberi otoritas 

a. Hasil wawancara dengan staf Bagian IT PT 

Subendwipa Jaya tanggal 20 Januari 2018, 

nomor 19. (Hal. 107-112) 
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tanggungjaw

ab 

fungsi pencatatan, 

penyimpanan dan 

pemberi otoritas. 

b. Pembagian fungsi 

sesuai dengan 

struktur organisasi 

dan job 

description. 

di PT Subendwipa Jaya. 

b. PT Subendwipa Jaya sudah 

membagi fungsi sesuai dengan 

struktur organisasi dan job 

description.  

b. Hasil Observasi 

c. Lampiran Job Description. (Hal. 103-105) 

d. Lampiran Struktur Organisasi PT 

Subendwipa Jaya. (Hal. 106) 

e. Hasil wawancara dengan staf Bagian IT PT 

Subendwipa Jaya tanggal 20 Januari 2018, 

nomor 20. (Hal. 107-112) 

3. Perancangan 

dan 

penggunaan 

catatan dan 

dokumen 

yang baik 

Dokumen dan catatan 

seharusnya : 

a. Diberi nomor urut 

untuk 

memudahkan 

pengendalian aset 

a. Kwitansi yang masuk dicatat 

dalam data penjualan dan buku 

pembantu piutang. Setiap kwitansi 

yang masuk akan memiliki nomor 

urut sendiri. 

b. Piutang yang sudah lunas dicatat 

a. Lampiran Data Penjualan Bulan Januari 

Tahun 2016. (Hal. 78) 

b. Lampiran Data Buku Pembantu Piutang 

Tahun 2016-2017. (Hal. 80-87) 

c. Hasil wawancara dengan staf Bagian IT PT 

Subendwipa Jaya tanggal 20 Januari 2018, 
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dokumen yang 

hilang. 

b. Diarsipkan 

dengan baik. 

dalam data penjualan dan buku 

pembantu piutang. Setiap piutang 

yang sudah lunas akan memiliki 

kode bayar sendiri. 

c. Kwitansi yang masuk diarsip 

dengan baik di lemari.   

nomor 21. (Hal. 107-112) 

d. Lampiran Foto. (Hal. 102) 

e. Hasil wawancara dengan staf Bagian IT PT 

subendwipa Jaya tanggal 20 Januari 2018, 

nomor 22. (Hal. 107-112) 

4. Perlindungan 

yang cukup 

terhadap aset 

dan catatan 

a. Penyelenggaraan 

pencatatan yang 

akurat dan 

lengkap atas aset. 

b. Penyediaan 

tempat 

penyimpanan 

yang baik. 

a. Setiap hari staf keuangan mencatat 

jumlah piutang yang masuk, 

terlunasi dan jumlah tanda terima 

yang ada. 

b. Aset dan catatan disimpan dengan 

baik di lemari. 

a. Lampiran Data Penjualan Bulan Januari 

Tahun 2016. (Hal. 78) 

b. Lampiran Data Buku Pembantu Piutang 

Tahun 2016-2017. (Hal. 80-87) 

c. Lampiran Foto. (Hal. 102) 

d. Hasil wawancara dengan staf Bagian IT PT 

Subendwipa Jaya tanggal 20 Januari 2018, 

nomor 23 dan 24. (Hal. 107-112) 



49 
 

 
 

4.4.1. Pemberian Otorisasi atas Aktivitas dan Transaksi 

Aspek pemberian otorisasi atas aktivitas dan transaksi dapat 

dinilai dari adanya kebijakan atau prosedur yang perlu diikuti. PT 

Subendwipa Jaya dinilai kurang baik dalam aspek pemberian otorisasi 

atas aktivitas dan transaksi. Hal ini dapat dilihat dari : 

a. Kekuatan 

 PT Subendwipa Jaya sudah memiliki kebijakan atau 

prosedur piutang salah satunya adalah SOP untuk aktivitas 

penagihan dan penerimaan piutang. Jika pelanggan telah 

melewati batas jatuh tempo pembayaran piutang, maka 

perusahaaan akan melakukan penagihan lebih intensif dan 

apabila jumlah piutang sudah mencapai Rp 100.000.000,00 

maka tidak akan diperbolehkan order jasa sampai konsumen 

melunasi piutang. Bagian penagihan sudah melakukan rolling 

pembagian tugas kolektor setiap 3 tahun sekali untuk memini-

malkan resiko pemakaian uang tagihan piutang oleh kolektor.   

b. Kelemahan 

 Standard Operating Procedures (SOP) untuk aktivitas 

penagihan dan penerimaan piutang di PT Subendwipa Jaya 

masih perlu beberapa perbaikan seperti bagian penagihan tidak 

perlu melakukan konfirmasi ke pelanggan setelah pelanggan 

melakukan pelunasan piutang melalui kolektor. Seharusnya 

bagian penagihan melakukan konfirmasi kepada pelanggan 

yang belum melunasi piutang. 
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Selain itu bagian piutang perlu melakukan pengawasan kepada 

bagian penagihan untuk mencegah terjadinya korupsi. Dalam 

praktiknya juga prosedur penagihan dan penerimaan piutang 

belum dijalankan dengan baik. Kolektor tidak langsung 

menyetorkan uang tagihan piutang ke bagian penagihan. 

c. Rekomendasi 

1) Pelanggan diharapkan melakukan pembayaran dengan cara 

transfer ke nomor rekening yang telah diberikan dalam 

kwitansi penagihan yang telah dikirim kepada pelanggan. 

2) Bagian Penagihan PT Subendwipa Jaya sebaiknya 

melakukan rolling tugas kolektor setiap setahun sekali 

sehingga memperkecil kemungkinan kolektor bisa 

menggunakan uang tagihan piutang milik pelanggan. 

4.4.2. Pembagian Wewenang dan Tanggungjawab 

Aspek pembagian wewenang dan tanggungjawab dapat dinilai 

dari ada tidaknya tanggungjawab ganda antara fungsi pencatatan, 

penyimpanan, dan pemberi otoritas serta adanya pembagian fungsi 

sesuai dengan struktur organisasi dan job description. PT Subendwipa 

Jaya dapat dinilai sudah baik dalam aspek pembagian wewenang dan 

tanggungjawab. Hal ini dapat dilihat dari : 

a. Kekuatan 

 Tidak ada tanggungjawab ganda antara fungsi pencatatan, 

penyimpanan dan pemberi otoritas di PT Subendwipa Jaya. 
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PT Subendwipa Jaya sudah membagi fungsi sesuai dengan 

struktur organisasi dan job description. 

b. Kelemahan 

Tidak ada 

c. Rekomendasi 

Tidak ada 

4.4.3. Perancangan dan Penggunaan Catatan dan Dokumen yang Baik 

Aspek perancangan dan penggunaan catatan dan dokumen yang 

baik dapat dinilai dari dokumen dan catatan seharusnya diberi nomor 

urut untuk memudahkan pengendalian atas dokumen yang hilang dan 

diarsipkan dengan baik. PT Subendwipa Jaya dinilai sudah baik 

dalam aspek perancangan dan penggunaan catatan dan dokumen yang 

baik. Hal ini dapat dilihat dari : 

a. Kekuatan 

 Dokumen dan catatan piutang PT Subendwipa Jaya diberi 

nomor urut dan diarsipkan dengan baik. Setiap kwitansi yang 

masuk dicatat dalam data penjualan dan buku pembantu 

piutang serta akan memiliki nomor urut sendiri. Piutang yang 

sudah lunas juga dicatat dalam data penjualan dan buku 

pembantu piutang dengan kode bayar yang berbeda-beda. 

Perusahaan membuat kwitansi rangkap 3 yaitu warna putih 

untuk pelanggan, warna kuning untuk asrip bagian piutang dan 

warna merah untuk arsip bagian administrasi. Kwitansi yang 

masuk diarsip dengan baik di lemari.  
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b. Kelemahan 

Tidak ada 

c. Rekomendasi 

Tidak ada 

4.4.4. Perlindungan yang Cukup terhadap Aset dan Catatan  

Aspek perlindungan yang cukup terhadap aset dan catatan dapat 

dinilai dari penyelenggaraan pencatatan yang akurat dan lengkap atas 

aset serta penyediaan tempat penyimpanan yang baik. PT Subendwipa 

Jaya dinilai sudah baik dalam aspek perlindungan yang cukup 

terhadap aset dan catatan. Hal ini dapat dilihat dari : 

a. Kekuatan 

 Perusahaan menyelenggarakan pencatatan yang akurat dan 

lengkap atas aset serta menyediakan tempat penyimpanan yang 

baik. Setiap hari staf keuangan mencatat jumlah piutang yang 

masuk, terlunasi dan jumlah tanda terima yang ada. Aset dan 

catatan piutang disimpan dengan baik dan rapi di lemari. 

b. Kelemahan 

Tidak ada 

c. Rekomendasi 

Tidak ada 



53 
 

 
 

E. PEMANTAUAN 

TABEL 4.5. 

ANALISIS PEMANTAUAN 

No. Keterangan Indikator/Teori Kondisi Riil Bukti 

1. Supervisi 

yang efektif 

Adanya 

pemantauan 

kinerja secara 

berkala dari 

manajemen. 

PT Subendwipa Jaya melakukan pemantauan 

secara langsung dan melalui komputerisasi.  

Bagian keuangan yang bertanggungjawab 

perihal mengontrol dan mengevaluasi kinerja 

staf keuangan yaitu supervisor keuangan dan 

akuntansi. 

 

 

 

 

a. Hasil Observasi 

b. Hasil wawancara dengan staf bagian IT 

PT Subendwipa Jaya tanggal 20 Januari 

2018, nomor 25. (Hal. 107-112) 

c. Lampiran Struktur Organisasi PT 

Subendwipa Jaya. (Hal. 106) 

d. Lampiran Job description PT 

Subendwipa Jaya. (Hal. 103-105) 
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2. Audit internal Adanya 

pengauditan 

yang dilakukan 

oleh Satuan 

Tugas Audit. 

Setiap tahunnya di PT Subendwipa Jaya 

dilakukan audit oleh Satuan Tugas Audit. 

Hasil wawancara dengan staf bagian IT PT 

Subendwipa Jaya tanggal 20 Januari 2018, 

nomor 26. (Hal. 107-112) 
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4.5.1. Supervisi yang Efektif 

Aspek supervisi yang efektif dapat dinilai dari adanya 

pemantauan kinerja secara berkala dari manajemen. PT Subendwipa 

Jaya dinilai sudah baik dalam aspek supervisi yang efektif. Hal ini 

dapat dilihat dari : 

a. Kekuatan 

 PT Subendwipa Jaya memiliki pemantauan kinerja secara 

berkala dari manajemen. PT Subendwipa Jaya melakukan 

pemantauan secara langsung untuk semua kegiatan operasional 

perusahaan. Pemantauan secara langsung ditunjukkan dengan 

adanya struktur organisasi dan job description dari bagian 

keuangan pada aktivitas penagihan dan penerimaan piutang. 

Dimana supervisor keuangan dan akuntansi memiliki 

tanggungjawab untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja 

staf keuangan. Selain melakukan pemantauan secara langsung, 

perusahaan juga melakukan pemantauan melalui komputerisasi 

karena sistem sudah dibuat bertingkat.  

b. Kelemahan 

Tidak ada 

c. Rekomendasi 

Tidak ada 
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4.5.2. Audit Internal 

Aspek audit internal dapat dinilai dari adanya pengauditan yang 

dilakukan oleh Satuan Tugas Audit. PT Subendwipa Jaya dinilai 

sudah baik dalam aspek audit internal. Hal ini dapat dilihat dari : 

a. Kekutan 

Setiap tahunnya di PT Subendwipa Jaya dilakukan audit 

oleh Satuan Tugas Audit. 

b. Kelemahan 

Tidak ada 

c. Rekomendasi 

Tidak ada 

 

4.6. Pembahasan Keseluruhan 

Pada komponen lingkungan pengendalian, terdapat kekuatan yaitu 

perusahaan sudah memiliki etika dan integritas yang berkaitan dengan 

kejujuran sebagai prinsip dasar bekerja; sanksi tertulis atas pelanggaran 

yang dilakukan; struktur organisasi yang menunjukkan garis 

tanggungjawab dan wewenang; job description yang berisi semua 

wewenang dan tanggungjawab serta adanya kebijakan pengangkatan dan 

pelatihan karyawan. Namun perusahaan masih belum memiliki visi dan 

misi yang jelas serta belum dilakukan penilaian kinerja secara berkala. 
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Perusahaan dinilai cukup baik pula untuk komponen informasi dan 

komunikasi serta kegiatan pengendalian, dimana perusahaan sudah 

memiliki kebijakan atau prosedur penagihan dan penerimaan piutang yang 

perlu diikuti; tidak ada tanggungjawab ganda antara fungsi pencatatan, 

penyimpanan dan pemberi otoritas di perusahaan; pembagian fungsi sesuai 

dengan struktur organisasi dan job description; dokumen dan catatan 

piutang sudah diberi nomor urut untuk memudahkan mengendalian aset 

dokumen yang hilang; menyelenggarakan pencatatan yang akurat dan 

lengkap atas aset serta menyediakan tempat penyimpanan yang baik.  

Sedangkan untuk komponen manajemen resiko, PT Subendwipa Jaya 

dinilai cukup baik, hal ini terbukti dengan adanya identifikasi ancaman 

yang akan dihadapi sistem dan sudah ada sistem keamanan untuk 

mencegah ancaman tersebut. Selain itu di PT Subendwipa Jaya sudah ada 

pemantauan secara berkala dari manajemen baik secara langsung maupun 

komputerisasi serta adanya pengauditan yang dilakukan oleh Satuan Tugas 

Audit setiap tahun. 

Meskipun perusahaan sudah memiliki kebijakan atau prosedur piutang, 

manajemen resiko, dan sistem pengawasan yang baik tetap saja terjadi 

masalah kolektor yang memakai uang tagihan piutang milik pelanggan. 

Hal ini bisa terjadi karena Standard Operating Procedures (SOP) untuk 

aktivitas penagihan dan penerimaan piutang di PT Subendwipa Jaya masih 

perlu beberapa perbaikan. SOP penagihan dan penerimaan piutang juga 

belum dijalankan dengan baik oleh kolektor.  
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Kolektor tidak langsung menyetorkan uang tagihan piutang ke bagian 

penagihan namun uang tagihan piutang dipakai terlebih dahulu dengan 

cara membuat tanda terima palsu sehingga bagian penagihan mengira 

customer belum membayar tagihan piutangnya.  

 

4.7. Perbandingan Prosedur Penagihan dan Penerimaan Piutang di PT 

Subendwipa Jaya dengan Usulan Prosedur Penagihan dan 

Penerimaan Piutang 

Berdasarkan perbaikan prosedur yang direkomendasikan, penulis 

mencantumkan Prosedur Penagihan dan Penerimaan Piutang di PT 

Subendwipa Jaya serta Usulan Prosedur Penagihan dan Penerimaan 

Piutang agar dapat dibandingkan secara jelas perbaikannya. Perbaikan 

prosedur penagihan dan penerimaan piutang yang dilakukan ada 3.  

Pertama, setelah menerima uang tunai, giro atau cek, bagian penagihan 

tidak perlu melakukan konfirmasi ke pelanggan melainkan bagian 

penagihan akan melakukan konfirmasi ke pelanggan saat tanggal jatuh 

tempo pembayaran piutang. Kedua, pembayaran piutang akan dilakukan 

dengan cara transfer ke rekening perusahaan dan akan dicek oleh bagian 

penagihan lewat E-banking. Ketiga, laporan giro yang sebelumnya di arsip 

oleh bagian penagihan akan diganti ke bagian piutang untuk mencegah 

terjadinya fraud di bagian penagihan. Berikut Prosedur Penagihan dan 

Penerimaan Piutang di PT Subendwipa Jaya serta Usulan Prosedur 

Penagihan dan Penerimaan Piutang : 
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BAGAN 4.1 

FLOWCHART PROSEDUR PENAGIHAN DAN PENERIMAAN PIUTANG DI PT SUBENDWIPA JAYA 
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BAGAN 4.2 

USULAN FLOWCHART PROSEDUR PENAGIHAN DAN PENERIMAAN PIUTANG SECARA TUNAI 
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BAGAN 4.3 

USULAN FLOWCHART PROSEDUR PENAGIHAN DAN PENERIMAAN PIUTANG SECARA NON TUNAI 
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