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BAB I

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission

(COSO) merupakan inisiatif dari independen sektor swasta yang melibatkan

organisasi American Accounting Association (AAA), the American Institute

of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives International

(FEI), The Institute of Internal Auditor (IIA), dan The Institute of

Management Accountants (IMA). Hasil kinerja dari COSO berupa

pengembangan kerangka sistem pengendalian internal tahun 2013. Kerangka

sistem pengendalian COSO telah digunakan oleh banyak entitas untuk

mengevaluasi desain dan efektivitas pengendalian internal entitas. Penelitian

sebelumnya (Lawson, Muriel, & Sanders, 2017) menujukkan bahwa

penerapan sistem pengendalian internal COSO sudah dilakukan di setiap

entitas. Sistem ini disesuaikan dengan kebutuhan dan berjalan secara fleksibel.

Selain itu, diterapkan dalam hal melaporkan keuangan eksternal dan kerangka

kerja untuk mencapai tujuan non keuangan, operasional, serta kepatuhan

terhadap peraturan.

Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission

(COSO, 2013:3) mengartikan sistem pengendalian internal adalah sebagai

berikut:

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors,
management, and other personal, designed to provide reasonable insurance
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regarding the achievement of objectives relating to operation, reporting, and
compliance.”
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Menurut Tuanakotta (2014:126) definisi pengendalian internal adalah

suatu proses yang dirancang, kemudian diimplementasi dan dipelihara oleh

manajemen, TCWG (Those Charged with Governance), dan karyawan lain

untuk memberi asuransi yang mencukupi demi untuk mencapai tujuan entitas

mengenai handalnya pelaporan keuangan, efektif dan efisiennya operasi serta

kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan

definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu

proses yang dirancang dan diimplementasikan yang dipengaruhi oleh TCGW

(Those Charged with Governance), dewan direksi, serta personel lainnya

dengan tujuan dapat memberikan jaminan yang wajar tentang tercapainya

tujuan entitas yang berkaitan dengan efektif dan efisiensi operasi, keandalan

pelaporan dan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan undang-undang.

Pengendalian internal dapat berlaku fleksibel dalam struktur entitas seperti

anak entitas, divisi, atau unit operasi. Menurut COSO, pengendalian internal

menerapkan lima komponen yang terintegrasi yaitu lingkungan pengendalian,

informasi dan komunikasi, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, serta

pemantauan.

Lingkungan pengendalian menurut COSO adalah sekumpulan standar,

proses dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan

pengendalian internal di seluruh organisasi. Dampak lingkungan yang

dihasilkan mendorong akuntabilitas atas kinerja dalam pencapaian tujuan

entitas. Pengendalian yang dibentuk di lingkungan pasti memiliki risiko yang

harus dinilai. Entitas membutuhkan penilaian risiko yang terjadi dalam
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lingkungan pengendalian. Penilaian risiko tersebut sebagai proses dinamis

yang berulang untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menilai resiko yang

bersifat relatif terhadap potensi penyelewengan. Risiko yang dihadapi oleh

suatu entitas bersumber dari eksternal dan internal yang berdampak negatif

terhadap pencapaian tujuan entitas.

Aktivitas pengendalian merupakan tindakan yang ditetapkan dalam

kebijakan dan prosedur yang dapat memastikan bahwa arahan manajemen

untuk menekan risiko terhadap pencapaian tujuan entitas kepada TCGW.

Entitas memilih dan mengembangkan kegiatan kontrol umum dengan

teknologi yang dilakukan oleh semua tingkat organisasi untuk mendukung

pencapaian tujuan. Bentuk dari aktivitas pengendalian berupa pemisahan

tanggung jawab dan pengembangan aktivitas pengendalian dalam kebijakan

dan prosedur yang ditetapkan. Aktivitas pengendalian yang ditetapkan

kemudian dikomunikasikan kepada seluruh penanggung jawab setiap lini.

Pentingnya informasi dan komunikasi agar entitas dapat mewujudkan

tanggung jawab pengendalian internal untuk membantu tercapainya tujuan

entitas. Entitas mencapai dan menggunakan informasi yang relevan dan

berkualitas yang bersumber dari internal maupun eksternal guna mendukung

berfungsinya pengendalian internal.

Setelah keempat komponen dilaksanakan dalam entitas maka

diperlukan adanya kegiatan pemantauan yang merupakan suatu bentuk

evaluasi yang berkelanjutan, evaluasi terpisah atau kombinasi keduanya yang

dipakai untuk melakukan pemilihan, pengembangan dan melakukan evaluasi
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dari lima komponen pengendalian internal yang sedang berlangsung untuk

memisahkan komponen-komponen dari fungsi pengendalian internal. Entitas

membangun evaluasi dan memberikan informasi berkaitan dengan

pengendalian internal secara berkelanjutan ke dalam proses bisnis kepada

pihak yang bertanggungjawab untuk bertindak korektif termasuk manajemen

senior dan dewan direksi.

Prinsip sistem pengendalian internal COSO menggabungkan integritas

nilai-nilai etika, motivasi dan temptations, pedoman moral, dan kompetensi

yang menjadi acuan dasar pengendalian internal. Prinsip yang digunakan

sistem pengendalian internal COSO diklasifikasikan dengan beberapa

komponen yaitu: mengidentifikasi filosofi manajemen dan metode operasi

oleh dewan direksi atau komite audit; struktur organisasi dibentuk secara jelas

untuk penunjukan wewenang, tanggungjawab, kebijakan, dan praktik sumber

daya manusia yang berdampak pada praktik sistem pengendalian internal

secara konkret seperti komunikasi, perilaku etis, integritas manajemen, dan

budaya entitas. Pengenalan aspek perilaku sistem pengendalian internal

dipandang sebagai langkah yang positif dalam mengidentifikasi masalah

pengendalian internal. Evaluasi tersebut akan menghasilkan efektivitas

pengendalian internal yang telah dicapai suatu organisasi dan sasarannya

yaitu membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja yang

direkomendasikan dengan bentuk laporan yang memiliki sifat konstruktif atau

saran untuk perbaikan. Pengendalian internal yang efektif memberikan

jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan (pelaporan, operasi dan



5

kepatuhan) dan prinsip yang relevan bahwa lima komponen sistem

pengendalian internal dapat berfungsi serta saling terintegrasi.

Sistem pengendalian internal yang akan dibahas dalam penelitian ini

berkaitan dengan pengendalian internal atas transaksi piutang. Menurut

pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 43 yang menyatakan

bahwa: “Piutang adalah jenis pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau

pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu entitas yang berasal dari

transaksi usaha.” Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.9 definisi piutang adalah “Piutang

usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan

jasa dalam rangka kegiatan usaha normal entitas”. Merujuk dari kedua

pengertian piutang dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan kekayaan

entitas yang timbul akibat dari dilaksanakannya kegiatan penjualan jasa

secara kredit yang tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan,

profitabilitas, cash generation, market share dan risk tolerance.

Sumarsan (2010) mendefinisikan sistem pengendalian manajemen

sebagai rangkaian tindakan dan kegiatan yang berlangsung dan berjalan

secara terus menerus di seluruh kegiatan organisasi. Pengendalian internal

merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mencapai tujuan bisnis. Jusup

(2001) mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dilakukan

oleh dewan direksi, manajemen dan personel lain dari suatu entitas untuk

memberikan keyakinan memadai bahwa tiga kategori tujuan akan tercapai,

yaitu: keandalan laporan keuangan, efektivitas kegiatan operasi. dan efisiensi,
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serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Mulyadi (2002)

mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dilaksanakan

oleh direksi dan seluruh pegawai di bawah arahannya untuk memberikan

keyakinan yang memadai bagi pencapaian tujuan pengendalian.

Tujuan pengendalian meliputi efektivitas dan efisiensi operasional,

keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi

yang ada. Secara umum, efektivitas menunjukkan sejauh mana tujuan atau

sasaran telah diidentifikasi sebelumnya. Dengan kata lain, validitas adalah

perbandingan antara input dan output. Suatu organisasi dikatakan efektif jika

berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2016),

efektivitas adalah ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam

mencapai tujuannya, dan suatu organisasi dikatakan telah beroperasi secara

efektif jika telah berhasil mencapai tujuannya. Menurut Komaruddin (2012),

efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan seberapa berhasil atau

tidaknya suatu kegiatan manajemen dalam mencapai suatu tujuan yang telah

ditentukan.

Peran penting dari piutang dalam suatu entitas juga memiliki risiko

kredit. Risiko kredit memiliki dua dimensi yaitu risiko pembayaran tidak

pernah dibayar dan pembayaran tidak tepat waktu yang mengakibatkan

kerugian entitas (Salek, 2005). Kerugian dari piutang macet merupakan risiko

yang sangat perlu diperhatikan manajemen karena akan membuat kerugian

yang besar sehingga perlu adanya pengelolaan piutang. Pengendalian internal

piutang merupakan cara menerapkan pengendalian internal terhadap piutang
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usaha tidak terlepas dari biaya tambahan yang mungkin timbul dari aktivitas

pengendalian internal tersebut (Hery, 2014). Entitas harus memiliki

pertimbangan dan perbandingan antara besarnya pengeluaran biaya tambahan

dalam bentuk menjalankan keefektifan pemisahan tugas dan manfaat yang

diperoleh. Pemisahan tugas antara bagian persetujuan kredit, bagian

penjualan, bagian pencatatan akuntansi dan bagian penagihan merupakan

bagian dari upaya pengendalian internal. Pengendalian internal yang dibentuk

untuk mencegah terjadinya fraud yang dapat merugikan entitas.

Pengendalian internal piutang yang baik yaitu adanya analisis

pelanggan yang memenuhi klarifikasi, adanya otorisasi pemberian kredit,

faktur dari transaksi kredit, pemisahan tugas dari bagian piutang, bagian

penerimaan kas, bagian akuntan serta kegiatan penagihan piutang (Syakur,

2009). Proses tersebut diterapkan supaya menekan nominal kerugian akibat

piutang yang tak tertagih. Piutang tak tertagih ini disebabkan karena

menghilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan sebesar tingkat

laba investasi dari piutang yang tidak bisa ditagih menyebabkan kerugian

entitas. Sistem pengendalian yang dijelaskan di atas pada akun piutang secara

spesifik akan dibahas pada organisasi nirlaba. Menurut PSAK No. 45

organisasi nirlaba adalah organisasi yang memperoleh sumber dana dari

sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak

mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.

Penelitian Papalangi (2013) yang meneliti mengenai penerapan SPI

dalam menunjang efektivitas pemberian kredit UKM pada PT. BRI (Persero)
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Tbk Manado mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal yang

diterapkan telah memenuhi sebagian besar unsur-unsur pengendalian internal.

BRI memiliki sistem pengendalian internal dalam perkreditan untuk

mencegah adanya penyalahgunaan wewenang. Hal-hal tersebut membuktikan

bahwa sistem pengendalian internal pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk Manado telah sesuai dengan teori yang ada sehingga dapat mendorong

tercapainya pemberian kredit yang efektif. Hasil penelitian Kalendesang, dkk

(2017) menunjukkan bahwa pengendalian internal persediaan barang

dagangan di Paragon Mart sudah efektif yaitu melakukan monitoring dan

pengecekan persediaan barang dagangan setiap hari. Selain itu, setiap tugas

harus didistribusikan secara merata di antara karyawan untuk tugas dan

tanggung jawab yang lebih jelas untuk meningkatkan efektivitas fungsi

pengendalian dan pemantauan.

Yayasan Pendidikan X sebagai objek penelitian merupakan sebuah

organisasi nirlaba. Sistem pengendalian yang dimiliki oleh Yayasan

Pendidikan X berupa buku pedoman keuangan berisi bahwa sumber

pendanaan dari Yayasan Pendidikan X merupakan pendapatan yang rutin dari

unit kerja. Unit kerja yang dimaksud adalah sekolah dan asrama di bawah

naungan Yayasan Pendidikan X yang berjumlah 87 sekolah dan 10 asrama.

Pendapatan rutin yang diterima Yayasan Pendidikan X sering disebut sebagai

pendapatan terikat permanen. Sumber pendapatan terikat permanen yang

menjadi fokus penelitian yang terdiri dari Dana Pengembangan Pendidikan

(DPP), Uang Persiapan Pendidikan (UPP), dan Uang Sumbangan Pembinaan
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Pendidikan (SPP). Pelaporan sumber dana tersebut diakomodir dalam bentuk

pertanggungjawaban manajemen sekolah atas seluruh keuangan yang terdapat

di sekolah disebut sebagai Laporan Self Supervision dan laporan keuangan

bulanan unit kerja. Teknis sistem penerimaan atas pendapatan terikat

permanen di unit kerja Yayasan Pendidikan X menggunakan dua metode

yaitu sistem transaksi perbankan menggunakan sistem host to host (H2H) dan

sistem manual yang diterima secara tunai melalui bendahara sekolah. Sistem

host to host (H2H) adalah koneksi antar server untuk mempermudah transaksi

dan ter-update secara realtime pada suatu sistem.

Sistem penerimaan pendapatan di Yayasan Pendidikan X pada sistem

host to host belum mencakup pembayaran keuangan UPP dan tunggakan

yang terjadi sebelum adanya sistem host to host. Penggabungan data antara

pembayaran UPP dan tunggakan sebelum sistem host to host melalui

dokumen laporan self supervision. Proses penentuan UPP pada siswa terjadi

pada saat kegiatan penerimaan siswa baru. Besaran nominal UPP ditentukan

ketika wawancara keuangan dengan orang tua calon siswa. Setelah

kesepakatan terjadi antara pihak sekolah dan orang tua maka surat pernyataan

kesanggupan UPP ditandatangani oleh orang tua di atas meterai. Surat

pernyataan kesanggupan masih di-input secara manual. Dokumen tersebut

sebagai dasar untuk penginputan data SPP di host to host dan sebagai dasar

kesepakatan pembayaran angsuran UPP dari orang tua calon siswa.

Dokumen surat pernyataan kesanggupan akan dicatat dalam sistem

pelaporan keuangan di Yayasan dengan menggunakan metode cash basis.
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Metode cash basis adalah proses pencatatan transaksi pada saat menerima kas

maupun mengeluarkan kas. Kelemahan dari metode cash basis yaitu tidak

mencerminkan besarnya kas yang tersedia dalam entitas, penghapusan

piutang secara langsung serta tidak mengenal estimasi piutang yang tak

tertagih. Pengakuan pendapatan hanya dapat diakui pada saat kas masuk saja

dan terutama kesulitan dalam melakukan transaksi yang tertunda

pembayarannya karena pencatatan yang diakui pada saat kas masuk atau

keluar. Artinya, metode pencatatan cash basis akan berpengaruh pada

pengukuran dan pengakuan piutang. Metode cash basis yang digunakan

Yayasan Pendidikan X belum maksimal, sehingga mengakibatkan tidak

tercatatnya piutang/tunggakan pembayaran siswa pada proses penerimaan

peserta didik baru. Tidak tercatatnya piutang/tunggakan pembayaran siswa

menjadi tidak terakomodir di laporan keuangan tahunan Yayasan Pendidikan

X. Selain itu, dokumen pendukung atas pencatatan piutang setiap unit belum

konsisten sehingga menyulitkan sistem pengendalian internal. Efek timbal

balik ketika data keuangan tersebut tidak saling terintegrasi adalah sangat

mudah terjadi penyelewengan atas penerimaan tunggakan/ piutang pada level

petugas di unit kerja.

Potensi untuk melakukan fraud tiap tahun oleh petugas keuangan sangat

besar karena ada kesempatan untuk memanipulasi data tunggakan/ piutang

pada setiap siswa. Manipulasi terjadi ketika tunggakan siswa tertentu yang

telah terbayarkan, tidak diakui pada data laporan pembayaran siswa. Hal ini

sering terjadi pada unit kerja yang menerima pembayaran tunai dari siswa.
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Data tersebut dibuktikan dengan laporan audit internal bahwa kerugian yang

dialami oleh Yayasan Pendidikan X di dalam seluruh jenis keuangan selama

6 tahun meningkat mulai tahun 2012 kurang dari Rp500.000.000,00 sampai

dengan tahun 2017. Kenaikannya sangat signifikan yaitu mencapai angka

kerugian sebesar Rp1.400.000.000,00. Sedangkan, data realisasi pendapatan

terikat permanen pada Laporan Keuangan 2019 yang telah diaudit tercatat

pendapatan terikat permanen tahun 2018 sebesar Rp164.317.179.999,00 dan

pendapatan terikat permanen tahun 2019 sebesar Rp167.742.653.727,00

dengan persentase kenaikan sebesar 2,04%. Perbandingan antara pelaporan

audit internal dengan kenaikan pendapatan pada pelaporan keuangan tahunan

menjadi tidak sebanding dikarenakan kenaikan pendapatan tidak diimbangi

dengan pengendalian internal yang terjadi di unit kerja sehingga terjadi

penyelewengan. Berkaitan dengan kerugian yang timbul dari penyelewengan

dana Yayasan Pendidikan X, ada tiga kemungkinan hal yang terjadi yaitu:

pengembalian kerugian kepada Yayasan Pendidikan X, uang tidak bisa

ditagih dari oknum yang tidak mengakui, dan proses hukum pidana/perdata

dari oknum pelaku penyelewengan. Berdasarkan kerugian tersebut Pengurus

Yayasan Pendidikan X menyadari bahwa jenis keuangan di Yayasan

Pendidikan X dapat diselewengkan terutama karena mudahnya

menyelewengkan tunggakan-tunggakan yang terjadi di unit kerja. Melihat

perlu adanya penyelesaian masalah tersebut sehingga peneliti tertarik untuk

meneliti: “Analisis Sistem Pengendalian Internal pada (Piutang)

Tunggakan Pembayaran Siswa di Yayasan Pendidikan X”.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam

penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem pengendalian internal mengenai piutang/ tunggakan pada

penerimaan siswa baru sudah berjalan efektif?

2. Apakah pelaksanaan penerimaan siswa baru mulai dari pengisian

formulir kesanggupan pembayaran sekolah sampai dengan pencatatan

keuangan sudah berjalan efektif dan efisien di semua unit kerja yang ada

di Yayasan Pendidikan X sebagai pencegahan terjadinya fraud?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas, maka tujuan

penelitian ini yaitu:

a. Menganalisis sistem pengendalian internal mengenai

piutang/tunggakan pada penerimaan siswa baru.

b. Mengevaluasi kebutuhan sistem pengendalian internal penerimaan

siswa baru sebagai bagian dari desain anti fraud mengenai piutang/

tunggakan dari pembayaran siswa.

2. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:
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a. Bagi Ketua dan Bendahara Pengurus Yayasan Pendidikan X, hasil

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi

dan landasan menentukan kebijakan atau aturan terkait dengan

melonjaknya tunggakan dan penyelewengan tunggakan sehingga

dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengendalian sistem.

b. Bagi unit kerja, mendapat informasi dan landasan dalam pelaksanaan

tugas yaitu semakin memberikan pelayanan prima dengan prinsip

akuntabilitas, transparan dan kredibel.

c. Bagi unit yang diteliti, mendapat informasi, dapat menilai kinerja

dan dapat meningkatkan sistem pelayanan yang telah ada sehingga

dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan dan dapat

semakin berkembang.

d. Bagi orang tua murid, mendapatkan informasi serta dapat menilai

kinerja dari unit kerja dalam memberikan pelayanan dan

pertanggungjawaban.

e. Bagi peneliti lainnya, dapat digunakan sebagai bahan pembanding

dalam penyusunan penelitian sejenis untuk memperoleh bahan kajian

dalam mengadakan penelitian pada organisasi nirlaba.

SERVICE02
Revisi Proposal poin 3 Tambahkan manfaat bagi unit yang diteliti.
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D. Kerangka Pikir Penelitian

Konsep Sistem Pengendalian Internal Dasar Teori

Robert R. Moeller “COSO Internal Control” Pengendalian
Internal

Theodorus M. Tuanakotta “Akuntansi Forensik dan Audit
Investigatif” Desain Anti Fraud

PSAK 43, Salek, John G. “Accounts Recivable Management
Best Practices” Piutang

PSAK 72, Suwardjono “Teori Akuntansi Perekayasaan
Pelaporan Keuangan” Pendapatan
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E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian,

serta sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang akan menguraikan berbagai teori

dan konsep yang relevan.

Bab III, merupakan metode penelitian yang berisi mengenai sumber dan

jenis data yang akan digunakan, gambaran umum objek penelitian

dan metode analisis data.

BabIV, merupakan hasil dan analisis data yang akan menguraikan berbagai

perhitungan maupun desain sistem pengendalian internal yang

diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam

penelitian ini.

Bab V, merupakan kesimpulan, keterbatasan dan implikasi dari analisis

yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya.
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