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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR DELAKANG MASALAH 

Perkembangan dunia usaha semakin mcnuntut perusahaan untuk terus 

berusaha meningkatkan kincrjanya l\una menghadapi persaingan yang ketat dari 

perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Untuk mencapai kondisi tersebut, seluruh 

aspck kegiatan pcrusahaan harus dikelola dan dikendalikan secara efektif dan efisien 

sesuai dcngan pula stratcgi dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan sebclumnya. 

Sebagai organisasi yang kcgiatan operasinya ditujukan untuk mempcroleh laba yang 

optimal, perusahaan hams mamj>u mcngoptimalkan kinerja dari keseluruhan bagian 

organisasi, baik bagian pcmasara.n, operasional, keuangan, administrasi, maupun 

personalia perusahaan itu sendiri. Semua bagian dari perusahaan memegang peranan 

penting dalan1 mcnunjang aktivitas usaha. Namun demikian. bagian pemasaran dapat 

dikatakan sebagai ujung tombak dad kelangsungan hidup perusahaan terutama bagi 

perusahaan yang sebagian besar kegiatan usahanya bcrgantung pada penjualan 

produk dan jasa. 

Pcnjualan yang dilakukan olch perusahaan pada umumnya melalui dua cani. 

yaitu penjualan tunai dan penjualan krcdit. Penjualan kredit seringkali lebih diminati 

oleh pelanggan yang menginginkan produk tanpa harus mcmbayar lunas pada saat 

transaksi sehingga dana yang dimiliki dapat diputar untuk melakukan transaksi usaha 
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lain yang dapat mcnghasilkan keuntungan. Perusahaan yang memiliki volume 

penjualan scbngian bcsar sccara krcdit memerlukan modal kerja yang bcsar karena 

penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas. Dengan demikian 

piutang merupakan elcmen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar sccara 

terus mencrus dalam rantai pcrputaran modal kcrja yaitu kas, pcrscdiaan dan piutang. 

Menurut Keown 1\rthur. faktor-faktor yang mcmpcngaruhi bcsar kccilnya modal 

kerja dalam piutang adalah sebagai berikut : 1 

I. Volume pcnjualan krcdil 

2. Synrat pembayaran pcnjualan kredit. 

3. Kctentuan tcntang pcmbata,;an kredit. 

4. Kcbijaksanaan dalam mengumpulkan piutang. 

5. Kcbiasaan membayar dari para pclanggan. 

Olch karcna itu, pengcndalian mcmadai sangat diperlukan dalaru upaya 

pcngelolaan dan pcngendalian piutang usaha secara efektif sehingga risiko kerugian 

akibat piuta11g usaha yang tidak dapat ditagih ataupun risiko tcrjadinya lapping atas 

piutang usaha dapat ditckan. Oalam pcngcndalian yang cfcktif, perusahaan memiliki 

kriteria-kriteria \<husus dalan1 mclakukan penilaian kredit scbelwn menyetujui 

pembcrian kredit kcpada pam pelanggannya. Kriteria-kriteria tersebut menurut 

Sondang P. Siagiim, dalam bukuny~ Audit Manajemen, dikenal dengan istilah 5 C 

yaitu sebagai bcrikut :2 

! Keown Anllur. Dusnr-Da.var Mmwjeme11, Pcncrt>it Salcmba Empat, Jak3rta, 2001. h. 8S. 
- Sondnng J>. Siaginn, Audit Mt1m,j,:mc11, Pcncrbit Omni Aksara, Jnkuna, 1999, h. 132. 
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a) Clwructer. yaitu karakter/watak penerima krcdit. 
b) Capacity, yaitu kcmampuan penerima krcdit. 
c) Capiwl. yaitu modal yang dimiliki penerima kredit. 
d) Collawml, yuitu agunan kredil. 
c) Concliti1m, yaitu situasi perekonomian yang dihadapi dan mungkin 

mempunyai dampak pada kemampuan pcnerima krcdit membayar 
u1angnya. 

Melihat pcntingnyu sistem pengendalian piutang usaha dc:..lan1 perusarui.an, 

maka penulis tcrtarik untuk membahas masalah terscbut lcbih rnendalam dengan 

juduJ "Evaluasi Efcktivitas Sistcm Pcngcndalian Piutang Usaha pada PT Kunda 

Pcrsada Mitra M.mdiri". 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Dalam pcnulisan skripsi ini akan diuraikan permasalahan yang dihadapi oleh 

PT Kumia Persada Mitra Mandiri , yJitu menyangkut masalah efektivitas sistem 

pcngcndalian phnru,g usaha yang diterapkan. Adapun kerangka permasalahan yung 

diangkat oleh penulis adalah sebagai bcrikut : 

1. Bagaimana bennik sistem pengendalian piutang usaha yang ditcrapkan pada 

PT Kumia Pcrsada Mitra Mandiri? 

2. Apakah sistcm p1.mgendalian plutang usaha yang ditempkan oleh PT Kurnia 

Pcrsada Mitra Mandiri memadai ? 
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1.3. TU.JUAN rENELITIAN 

T11juan yang hcndak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

I. Untuk mengidcnlifikasi sistem pcngendalian piulang pada PT Kumia Persada 

Mitra Mandiri. 

2 . Menilai seberapa efekti f sistem pengendalian piutang usaha yang diterapkan 

pada PT Kurnia Persada Mitra Mandiri. 

l.4. MANFAAT l'ENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

l . Perusahaan. 

Sebagai bahan masukkan bagi perusahaan umuk memperbaiki sistem 

pengendalian atas piutang usahanya . 

2. Mahasiswa. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan k~jian ilmiah dan s11mber 

infom1asi bagi mahasiswa. 

3. Penulis. 

Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai teori yang diperoleh selama 

aklif mengikuti perkuliahan dibandingkan dengan pelaksanaannya di 

lapangan. 
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1.5. KERANGKA PEMIKIRAN 

Pada pcrusahaan yang memiliki usaha utama mclakukan penjualan secara 

krcdit akan ccndcrung memiliki saldo piutang usaha yang c ukup hesar. Perusahaan 

melakukan usaha pcnjualan sccara kredit karena disebabkan prilaku pclanggan yang 

tidak menginginkan pcmbayaran tunai alas produk yang dinikmatinya. Pelanggan 

lebih menyukai pembclian secara kredit dimana mereka tidak harus membayar tunai 

pada saat transaksi schingga dana yang dimiliki dapat diputar untuk melakukan 

transaksi lain yang dupat menghasilkan keuntungan. Menurut Jay M. Smith dan K. 

Fred Skousen, dalam bukunya Akuntansi Intermediate, piutang dapat didefinisikan :3 

"Oalam arti luas islilah piutang dapat digunakan bagi semua hak atau 

klaim terhadap pil1ak lain at.is uang, barang atau jasa. NamW1 untuk tujuan 

akuntansi istilah ini pada umumnya diterapkan dalam pengertian yang 

lebih sempil, yaitu berupa klaim yang diharapkan akan diselesaikan 

mclalui pencrimaan kas." 

Kebijaksanaan kredit harus dibuat dengan tepat sehingga pengendalian 

piutang dapat berjalan secara cfcktif. Ila! ini perlu dilakukan karena terlepas drui 

kcsempumaan pengendalian piutang, perusahaan akan selalu menghadapi masalah 

pembeli yang tidak mau membayar l:redilliya. Piutang alas pembeli tersebut 

dimunakan piutang tnk tcrtagih (1111,·11/lcctihle accoum). Piutang tak tertagih 

mernpakan kcrugian yang tidak bisa dihindari dalam penjualan kredit. Oleh karena 

1 Jay M. Smith dan K. Fred Skousen • . ◄k1mt,111si l111ern1ediou,. terjemahan Tim Penerjemah Erlangsa. 
Penerbir Erlangsa, Jakarta, I 995, h. 287. 
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itu, kebtiaksanaan pengendalian piutang harus dircncanakan dan diterapkan serta 

dikendalikan secara efektif demi kelangsungan hidup perusahaan. 

J.6. METODOLOGI PENELlTIAN 

t.6.J. Objck Penclitian 

Objck pcnclitian dalum pcnulisan skripsi ini .idalah PT Kumia Persada Mitra 

Mandiri yang beralamal di Jalan Sako Baru No. 599 RT. 10 RW. 04 Ket. 

Sako Kee. Sako Palembang. 

I.6.2. Runng Lingkup PcncJili:111 

Scsuai dengan pcrumusan masalah diatas, maka pembahasan lebih 

menitikberatkan pada efektivitas sistem pengendalian piu1ang usaha y-mg 

dilerapkan pada PT Kumia Persada Mitra Mandiri. 

1.6.3. Data 

Untuk kcbutuhan penyusunan skripsi ini diperlukan data sebagai bahan 

pcnulisan. Data yang dibutuhkan untuk mcnyusun skripsi ini dapat 

digolongkan menjadi dua macam data. yaitu : 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari basil 

observasi dan wawancara terhadap obyck pcnelitian. 

2. Data sekunder, yaitu data yang dipcrolch dari pihak-pihak di luar obyek 

pcnclitian yang mempunyai relevansi dcngan permasalahan yang dibahas. 



pcngcndalian piutang usaha ini, pcncliti hanya bcrusaha rnempcrolch 

kesimpulan apakah tcori yang ada telah ditcrapkan secara efektif pada PT 

Kumia Persada Mitra Mandiri. 

1.7. SISTEMATIKA PEMOAHASAN 

Sistematika pembahasan skripsi inj dibagi dalam lima bab dan diperinci lagi 

dengan sub-sub bab sebagai bcrikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

D:ilam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, 

hipotesis, metodologi pcnclitian. dan sistematika pembah~an. 

BAB II LANDASAi'J TEORI 

Dalam bab ini akrut diuraikan landasan-landasan teori yang digunakan untuk 

mcnunjang dalam pcmbahasan masalah yaitu mcngenai pcngertian dan 

konscp sistem pengcndal ian manajemen, pengcrtian dan unsur-unsur 

struktur pengendulian intern. keterbatasan struk1ur pengendalian intern, 

pcngertian dan k.lasilikasi piutang. proses pengendalian piutang usaha, serta 

struktur pengcndalian intent alas pengelolaan piutang usaha. 



BAB JII KEADAAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini tcrdiri dari sejarah singkat perusahaan dan kegiatannya, struktur 

organisasi perusahaan dan pembagian tugas, serta pelaksanaan prosedur dan 

kcbijaksanaan pengclolaan piutang usaha, khususnya mengenai prosedur 

dan kcbijaksanaan pcnjualan, proscdur dan kebijaksanaan retur penjualan, 

proscdur dan kcbijaksanaan pcnagihan piutang usaha, serta prosedur dan 

kebijaksanaan pencatatan piutiong usaha. 

BAB IV EV ALUASI EFEKTIVIT AS SISTEM PENGENDALIAN PIUT ANG 

USAHA 

Bab ini membahas mengenai masalah efektivitas sistem pengendalian 

piutang usaha yang diterapkan pada PT Kurnia Persada Mitra Mandiri 

mencakup evaluasi terhadap prosedur-prosedur pcngelolaan piutang usaha 

melipuli evahmsi prosedur penjualan, evaluasi prosedur rctur penjualan, 

evaluasi proscdur penagihan, dan evaluasi prosedur pcncatatan piutang 

usaha. Disamping itu, dilakukan pula evaluasi terhadap struktur 

peugendalian intern atas piutang usaha, dan pada akhir bah ini, juga 

disajikan berbagai tcmuan yang dapat diidentifikasi sebagai kelemahan 

sistem dim proscdur yang ditcrapkan oleh PT Kumia Persada Mitra Mandiri 

beserta rckomendusi pcrbaikan yang diperlukan dalam usaha meningkatkan 

efektivitas sistem pcngendalian piutang usaha yang dimiliki. 
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BAB V KESTMPULAN DAN SARAN 

Bab ini bcrisi kcsimpulan mengenai hasil cvaluasi terhadap efektivitas 

sistcm pcngcndalian piutang usaha dan saran yang diharapkan dapat 

bcrguna untuk pcrbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang. Bab ini 

juga berfungsi scbagai bab pcnutup. 
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