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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan banyak melakukan usaha untuk mencapai tujuannya, dimana 

tujuan umumnya yaitu: mencapai laba yang optimal,berkembang, dan 

berkesinambungan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, faktor utama yang 

harus dipertahankan adalah bagaimana cara mengoptimalkan laba, dan hal ini 

dapat dilakukan dengan aktivitas penjualan karena dengan penjualan 

mengakibatkan bertambahnya aktiva dalam perusahaan, yang biasanya berupa kas 

dan piutang. 

Penjualan dapat dilihat dengan 2 (dua) cara, yaitu cara tunai, dan cara 

kredit.Dari aktivitas penjualan secara tunai perusahaan akan langsung 

mendapatkan pembayaran tunai, sedangkan dengan aktivitas penjualan kredit akan 

menimbulkan piutang usaha. 

 Mayoritas penjualan dilakukan atas dasar kredit, dan melibatkan tugas-

tugas seperti penyiapan pesanan penjualan, pemberian kredit, pengiriman produk 

ke pelanggan, penagihan pelanggan, pencatatan transaksi dalam akun.Piutang 

usaha suatu perusahaan pada umumnya merupakan bagian terbesar dari aktiva 

lancar serta bagian terbesar dari total aktiva perusahaan. Pemberian piutang 

mengandung resiko bagi perusahaan berupa kerugian apabila debitur tidak 

membayar kewajibannya. Oleh karena itu pengendalia intern terhadap piutang 

usaha sangat penting. Kecurangan dalam suatu siklus kerja juga sering terjadi 
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sehingga dapat merugikan perusahaan. Kecurangan yang mungkin terjadi pada 

bagian piutang usaha adalah tidak dicatatnya piutang dari debitur, melakukan 

pembukuan palsu atas mutasi piutang, tidak menagih piutang tepat waktu. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perusahaan harus mempunyai 

pengendalian intern yang baik atas piutangnya. Perusahaan dapat menjamin 

pelanggan mampu melaksanakan pembayaran atas penjualan kredit yang 

diberikan, dan juga harus dapat menjamin bahwa uang tunai hasil penagihan yang 

diterima petugas dari pelanggan mengalir ke kas perusahaan. Pada pengendalian 

intern piutang yang baik harus terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi 

penjualan, fungsi kredit, fungsi akuntansi, fungsi kas, fungsi piutang, dan fungsi 

penagihan. Fungsi penjualan bertugas untuk menerima order penjualan, fungsi 

kredit bertugas melakukan analisis kredit serta memberikan persetujuan atas 

pemberian kredit, fungsi akuntansi bertugas menangani catatan akuntansi yang 

berhubungan dengan transaksi penjualan kredit, fungsi kas bertugas menerima 

uang tunai hasil penagihan piutang, sedangkan fungsi penagihan bertugas 

melakukan penagihan atas piutang dari pelanggan. 

Bagian penagihan harus meminta bukti pembayaran berupa bukti kas 

keluar yang diotorisasi oleh pelanggan yang ditujukan kepada perusahaan sebagai 

bukti telah dilakukannya pembayaran piutang. Bukti kas keluar tersebut 

diserahkan bagian penagihan ke bagian akuntansi, bersama dengan daftar tagihan 

yang telah diotorisasi oleh penagih. Kemudian bukti kas keluar yang diotorisasi 

pelanggan digunakan oleh bagian akuntansi sebagai dasar pencatatan 

berkurangnya piutang pelanggan. Daftar tagihan yang diotorisasi oleh penagih 
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tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dokumen sumber pencatatan 

berkurangnya piutang tanpa disertai dengan bukti kas keluar yang diotorisasi oleh 

pelanggan. Demikian halnya pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, selama 

tahun 2015 sampai 2017 terdapat jumlah piutang semakin meningkat, akan tetapi 

jumlah piutang tak tertagih berfluktuasi. Data tersebut tertera pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Jumlah Piutang Tahun Berjalan dengan Piutang tidak Tertagih pada  

PT. Perkebunan Nusantara IV Medan 

Tahun 2015-2017 

Tahun  Jumlah piutang Jumlah Piutang 

Tidak Tertagih 

(Rp) 

Persentase 

Piutang Tidak 

Tertagih (%) 

2015 26.759.840.761 2.234.679.961 8.35 

2016 41.992.142.570 2.163.950.841 5,15 

2017 54.684.556.259 5.319.699.885 9,72 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara IV Medan 

Berdasarkan data pada tabel 1.1, jumlah piutang tidak tertagih dari tahun 

2015 ke tahun 2016 menurun tetapi dari tahun 2016 ke 2017 piutang tak tertagih 

meningkat. Hal ini disebabkan pada prosedur penjualan kredit yang menimbulkan 

piutang, bagian penjualan pada perusahaan telah merangkap sebagai fungsi kredit 

yang menyetujui penjualan kredit, karena perusahaan tidak mempunyai fungsi 

kredit yang secara khusus menangani penjualan kredit, serta timbul dari kelalaian 

perusahaan itu sendiri sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab pengendalian 

intern dalam suatu perusahaan tidak efektif.  
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah 

ini dengan judul: SISTEM PENGENDALIAN INTERN PIUTANG PADA PT. 

PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN. 

1.2 Perumusan Masalah 

Masalah adalah suatu kendala yang harus dipecahkan dan mendapatkan 

perhatian khusus untuk mencapai penyelesaian yang tepat. Menurut 

Sugiyono;“Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang 

seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan 

praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan 

pelaksanaan”.
1
 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka masalah yang dibahas 

dalam rangka penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana penerapan sistem 

pengendalian intern piutang pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

dimaksud, maka peneliti hanya berfokus pada penerapan sistem pengendalian 

intern piutang pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, ditinjau dari segi unsur-

unsur, fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, dan prosedur pengendalian 

intern piutang. 

 

 

                                                           
1
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Cetakan 

Keduapuluhlima: Alfabeta, Bandung, 2017, hal.32.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latara belakang dan rumusan masalah yang 

dikemukakan maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem 

pengendalian intern piutang pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, sehingga 

terjadi piutang tidak tertagih yang cukup signifikan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu : 

1. Bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang 

berkaitan dengan pengendalian intern terhadap piutang usaha dalam 

praktik. 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

dalam pengendalian intern piutang pada PT. Perkebunan Nusantara IV 

Medan, agar piutang tidak tertagih dapat dihindarkan. 

3. Bagi peneliti lainnya, untuk memberikan referensi terhadap penelitian 

akuntansi yang berhubungan dengan pengendalian intern terhadap 

piutang usaha pada masa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Sistem Pengendalian Intern 

2.1.1  Pengertian Sistem 

    Tata Sutabri mengemukakan, 

  “Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat 

hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama 

untuk mencapai tujuan tertentu”.
2
 

  Menurut Jerry Fitzgrald, et,al  dalam buku Lilis Puspitawati dan Sri Dewi 

Anggadini (2011) mengemukakan, 

Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur 

yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran 

yang tertentu.
3
 

2.1.2  Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

    Mulyadi mengemukakan, 

 Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode 

dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset 

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen.
4

                                                           
2
 Tata Sutabri, Analisis Sistem Informasi, Edisi Pertama: Andi, Jakarta, 2012, hal. 6.  

3
 Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini, Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 

Pertama, Cetakan Pertama: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal. 1. 
4
 Mulyadi, Sistem Akuntansi, Edisi Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2016, hal. 129. 
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Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang 

hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. 

Dengan demikian, pengertian pengendalian intern tersebut di atas berlaku baik 

dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin 

pembukuan, maupun dengan komputer. Pengertian pengendalian intern sering 

berbeda antara satu penulis dengan penulis lainnya. Hal ini disebabkan oleh 

perbedaan pola berpikir dan sudut peninjaunya.Pengendalian intern 

mempunyai peranan yang sangat penting bagi perusahaan. Pengendalian intern 

merupakan alat manajemen dalam melakukan tugasnya. Pengendalian intern 

membantu manajemen untuk menilai organisasi yang ada serta operasi yang 

dilakukan perusahaan. Semuanya ini bertujuan untuk mencegah dan 

menghindari timbulnya kesilapan, kecurangan dan penyelewengan. 

Menurut Hamzah Halim mengemukakan, 

“Pengendalian intern adalah setiap tindakan yang diambil oleh 

manajemen untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan”.
5
 

           Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati mengemukakan,   

Pengendalian internal adalah semua rencana organisasional, metode, 

dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk 

mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan 

keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi 

operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang 

telah ditetapkan.
6
 

 

                                                           
5
 Hamzah Halim, Legal Audit dan Legal Opinion, Edisi Pertama: Prenadamedia Group, 

Jakarta, 2015, hal. 3. 

 
6
Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Pertama, 

Cetakan 2017: Andi, Yogyakarta, 2017, hal.  82. 
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2.1.3  Tujuan Sistem Pengendalian Intern 

Setiap perusahaan harus memiliki sistem pengendalian intern yang baik 

agar dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya kecurangan atau 

penyelewengan yang merugikan perusahaan. Sistem pengendalian intern 

diperlukan agar tujuan perusahaan yang telah ditetapkan tercapai.  

Menurut Hall (2007) dalam Rusda Irawati dan Ardhila Kamalita Satri (2017), 

prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan 

umumnya yaitu: 

1. Menjaga aktiva perusahaan, aktiva atau harta perusahaan dapat 

dicuri atau terjadinya penyelewengan sehingga dibutuhkan sistem 

pengendalian yang memadai. 

2. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi 

akutansi, ketelitian dan keakuratan diperlukan untuk membantu 

manajemen dalam kegiatan usaha. 

3. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan, sistem 

pengendalian internal mencegah terjadinya pemborosan dan 

memilah-milah kegiatan bisnis yang tidak diperlukan. 

4. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang 

ditetapkan oleh pihak-pihak manajemen, pengendalian internal 

membantu perusahaan dalam melaksanakan kebijakan dan 

prosedur yang telah ditetapkan sehingga perusahaan dapat 

mencapai tujuan.
7
 

2.1.4 Pengendalian Intern 

Menurut Sukrisno Agoes pengendalian intern terdiri dari lima komponen 

yaitu: 

1. Lingkungan Pengendalian  

2. Penilaian Risiko 

3. Prosedur Pengendalian 

                                                           
7
 Rusda Irawati dan Ardhila Kamalita Satri, Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian 

Internal pada Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Barang di PT. Unisem Batam, Journal 

of Business Administration, Vol 1, No 2, September 2017, hal. 185. 
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4. Informasi dan Komunikasi 

5. Pemantauan
8
 

 

Unsur-unsur pengendalian intern tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan 

mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan 

pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian 

intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan 

pengendalian mencakup hal-hal berikut ini: 

a. Integritas dan Nilai-nilai Etis 

b. Komitmen pada kompetisi 

c. Partisipasi dewan komisaris dan komite audit 

d. Filosofi dan gaya operasi manajemen  

e. Struktur organisasi 

f. Kebijakan perihal sumber daya manusia  

2. Penilaian Risiko 

Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup 

peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan 

secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, 

mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan 

asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau 

berubah karena keadaan berikut ini: 

                                                           
8
  Sukrisno Agoes, Auditing, Buku Satu, Edisi Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2012, 

hal. 100. 
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a. Perubahan dalam lingkungan operasi 

b. Personel baru 

c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki 

d. Teknologi baru 

e. Lini produk, prdouk, atau aktivitas baru 

f. Restrukturisasi korporasi 

g. Operasi luar negeri 

h. Standar akuntansi baru 

3. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang 

membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. 

Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang 

diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas 

sudah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan 

dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya 

aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat 

digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-

hal berikut ini: 

a. Review terhadap kinerja 

b. Pengolahan informasi 

c. Pengendalian phisik 

d. Pemisahan tugas 
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4. Informasi dan Komunikasi Akuntansi 

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, 

yang meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang 

dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan 

transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara 

akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas 

informasi yang dihasilkan dari sistem tersbut berdampak terhadap 

kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam 

mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang 

andal.  

5. Pemantauan  

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian 

intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan 

operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. 

Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus 

menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari 

keduanya.  

2.2.  Konsep Piutang 

2.2.1  Pengertian Piutang 

Dalam praktek akuntansi piutang dapat diartikan sebagai semu klaim 

dalam bentuk uang terhadap pihak lain, baik individu maupun perusahaan yang 

timbul dari penjualan barang dan jasa secara kredit ataupun pemberian 
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pinjaman. Sebagaian besar perusahaan menjual secara kredit agar dapat 

menjual lebih banyak produk atau jasa. Istilah piutang meliputi semua klaim 

dalam bentuk uang terhadap entitas lainnya, termasuk individu, perusahaan, 

atau organisasi lainnya. 

Dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan hak atau klaim 

perusahaan terhadap klien atau pelanggan atas barang atau jasa yang telah 

diberikan pengklasifikasian piutang dilakukan untuk memudahkan pencatatan 

transaksi yang mempengaruhinya. Menurut Rudianto: “Piutang adalah klaim 

perusahaan atas uang, barang atau jasa kepada pihak lain akibat 

transaksi di masa lalu”.
9
 

Jika seluruh piutag telah dibayar secara keseluruhan akan 

mengakibatkan klaim terhadap seseorang atau badan usaha telah selesai dan 

perkiraan piutang menjadi saldo nihil atau nol. Penagihan piutang yang tidak 

menghasilkan penerimaan pembayaran akan mengakibatkan kerugian bagi 

perusahaan itu sendiri. 

Agar pelaksanaan pencatatan dan asal terjadinya piutang dapat 

diketahui dan dilaksanakan dengan mudah, maka piutang dapat 

diklasifikasikan dalam beberapa bagian. Pengklasifikasian ini juga 

dimaksudkan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi lebih 

seksama.  

 

                                                           
9
 Rudianto, Pengantar Akuntansi:Erlangga, Jakarta, 2009, hal. 224 
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Klasifikasi piutang menurut Sofia Prima Dewi dkk adalah sebagai 

berikut: 

“1.Piutang Usaha 

  2. Wesel Tagih 

  3. Piutang Lainnya”.
10

 

Klasifikasi piutang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Piutang Usaha (Account Receivable) 

Piutang usaha (Account Receivable) adalah klaim moneter (dalam bentuk 

uang) atau jumlah yang harus ditagih dari pihak lain baik individu maupun 

perusahaan yang berasal dari pemberian jasa atau penjualan barang dagang  

secara kredit. Setiap transaksi kredit melibatkan dua pihak yaitu debitor (pihak 

yang memiliki utang atau peminjam) dan kreditor (pihak yang memperoleh 

piutang atau pemberi pinjaman). Umumnya piutang usaha diharapkan dapat 

ditagih dalam jangka waktu 30 hari – 60 hari. Akun piutang usaha dalam buku 

besar berperan sebagai akun pengendali (control account) karena akun tersebut 

mengikhtisarkan total piutang usaha dari semua pelanggan perusahaan. 

2. Wesel Tagih (Notes Receivable) 

  Wesel tagih (Notes Receivable) adalah janji tertulis untuk menerima 

sejumlah uang beserta dengan bunganya pada tanggal jatuh tempo. Umumnya 

terjadi apabila jangka waktu melampaui 60 hari. Wesel tagih yang jatuh tempo 

                                                           
10

 Sofia Prima Dewi, Dkk, Pengantar Akuntansi: In Media, Bogor, 2017, hal. 170.  
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dalam waktu satu tahun atau kurang merupakan aset lancar sedangkan wesel 

tagih yang jatuh temponya melebihi satu tahun merupakan aset tidak lancar. 

3. Piutang Lainnya (Other Receivable) 

  Piutang lainnya (Other Receivable) adalah kategori lain untuk semua 

piutang selain piutang usaha dan wesel tagih. Umumnya piutang lainnya 

merupakan aset tidak lancar namun piutang lainnya akan merupakan aset 

lancar jika jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Piutang lainnya 

umumnya tidak berasal dari operasi rutin perusahaan. Contoh: Piutang Bunga 

(Interest Receivable), Restitusi Pajak (Income Taxes Refundable), Pinjaman 

Karyawan Perusahaan (Loans to Company Officers), dan Uang Muka 

Karyawan (Advances to Employees). 

2.2.2  Pengakuan Piutang  

   Pengakuan piutang usaha terjadi jika perusahaan menjual produk secara 

kredit atau memberi jasa namun belum terjadi pembayaran kepada perusahaan. 

Dalam sebagian besar jumlah transaksi piutang, jumlah yang harus diakui 

adalah harga pertukaran diantara kedua belah pihak. Harga pertukaran (the 

exchange price) adalah jumlah yang terutang dari debitor (seseorang pelanggan 

atau peminjam) dan umumnya dibuktikan dengan beberapa jenis dokumen 

bisnis, biasanya berupa faktur(invoice). 

Transaksi yang mempengaruhi piutang merupakan bagian dari siklus 

pendapatan. Siklus pendapatan tersebut adalah transaksi penjualan kredit 

barang dan jasa kepada pelanggan. Transaksi retur penjualan, transaksi 
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penerimaan kas, dari debitur, dan transaksi penghapusan piutang. Transaksi-

transaksi tersebut dicatat kedalam jurnal sebagai berikut: 

a) Transaksi penjualan kredit barang dan jasa kepada pelanggan. 

 Piutang usaha     xxx 

   Penjualan      xxx 

b) Transaksi retur penjualan. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah: 

 Retur penjualan pengurangan harga  xxx 

   Piutang usaha     xxx 

c) Transaksi penerimaan kas dari debitur 

Kas      xxx 

   Piutang usaha     xxx 

d) Transaksi penghapusan piutang 

 Cadangan kerugian piutang   xxx 

   Piutang usaha     xxx 

2.2.3  Penilaian Piutang 

Secara teori semua piutang dinilai dalam jumlah yang mewakili nilai 

sekarang dari perkiraan penerimaan kas di masa mendatang. Oleh karena itu 

usaha jangka pendek, biasanya ditagih dalam 30 hingga 90 hari, bunga 

pinjaman akan relatif lebih kecil dari jumlah piutangnya sebagai ganti dari 

penilaian piutang penghapusan piutang dapat dilakukan dengan alternatif 

prosedur metode penghapusan langsung dan metode tidak langsung atau 

metode cadangan. 
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Menurut  Muhammad Nuh, dan Hamizar: 

Penghapusan piutang (Bad Debt) adalah suatu kerugian yang timbul 

karena adanya piutang yang tidak bisa ditagih oleh perushaan. 

Piutang yang tidak bisa ditagih ini mungkin disebabkan karena 

adanya pelanggan yang bangkrut atau pailit atau juga bisa 

disebabkan karena alamat dari pelanggan tersebut sudah tidak 

diketahui oleh perusahaan. Oleh karena itu kebijaksanaan piutang 

tersebut segera dihapus.
11

 

Metode penghapusan piutang menurut Hery: 

“1. Metode Hapus Langsung 

2. Metode Pencadangan”.
12

 

Berikut penjelasan tentang metode penghapusan piutang tersebut: 

1. Metode Hapus Langsung 

Ketika metode hapus langsung (direct write-off method) digunakan, beban 

kredit macet atau beban piutang yang tidak dapat ditagih hanya akan dicatat 

atau diakui apabila benar-benar telah terjadi pelanggan tertentu yang 

menyatakan tidak bisa membayar (actual loss), bukan berdasarkan pada 

kerugian estimasi. Jadi, pada saat perusahaan mendapati bahwa pelanggan 

tertentunya tidak bisa membayar maka pada saat itulah perusahaan akan 

menghapus langsung piutang usahanya atas pelanggan tertentu (tanpa 

melakukan pencadangan terlebih dahulu) dan membebankannya sebagai beban 

kredit macet atau beban piutang yang tidak dapat ditagih. 

 

                                                           
11

Muhammad Nuh,dan Hamizar, Intermediate Accounting, Edisi Revisi, Cetakan 

Kelima: Lentera Ilmu Cendekia, Jakarta, 2015, hal. 46. 
12

Hery, 240 Konsep Penting Akuntansi dan Auditing, Cetakan Satu: Gava Media 

Jakarta, 2013, hal. 46.  



17 

 

 

 

2. Metode Pencadangan 

Dengan menggunakan metode pencadangan, (sepanjang periode di mana 

penjualan kredit terjadi) estimasi mengenai besarnya piutang usaha yang tidak 

dapat ditagih dibuat. Pada titik ini (dalam periode penjualan), karena 

perusahaan belum dapat mengetahui mana dari pelanggannya yang tidak bisa 

membayar maka perusahaan tidak akan menghapus piutang usahanya secara 

langsung. 

2.2.4  Metode Pencatatan Piutang  

          Pencatatan piutang dilakukan dengan empat metode menurut Mei H.M. 

Munthe: 

1. Metode konvensional 

2. Metode posting langsung ke dalam kartu piutang 

3. Metode pencatatan tanpa buku pembantu (ledgerless bookkeeping) 

4. Metode pencatatan dengan menggunakan komputer menggunakan 

batch system
13

 

 

Berikut penjelasan tentang pencatatan piutang tersebut: 

1. Metode Konvensional 

Metode konvensional memposting ke dalam kartu piutang yang dilakukan 

atas dasar data yang dicatat dalam jurnal. Transaksi yang mempengaruhi 

piutang adalah transaksi penjualan kredit, retur penjualan, penerimaan kas dari 

piutang dan penghapusan piutang. Transaksi penjualan dicatat dalam jurnal 

penjualan atas dasar faktur penjualan yang dilampiri dengan surat order 

pengiriman dan surat muat yang diterima oleh bagian piutang dari bagian 

                                                           
13

 Mei H.M. Munthe, Sistem Informasi Akuntansi 1: Universitas HKBP Nommensen, 

Medan, 2009, hal. 124-127. 
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penagihan. transaksi retur penjualan dicatat dalam jurnal retur penjualan atas 

dasar memo kredit yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang. Posting 

berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan diposting ke dalam kartu 

piutang atas dasar apa yang telah dicatat dalam jurnal retur penjualan. 

Transaksi penerimaan kas dari piutang dicatat dalam jurnal penerimaan kas 

atas dasar bukti kas masuk yang dilampiri dengan surat pemberitahuan 

(remittance advice) dari debitur. Posting transaksi berkurangnya piutang dari 

pelunasan piutang oleh debitur diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data 

yang telah dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Transaksi penghapusan 

piutang dicatat dalam jurnal umum atas dasar bukti memorial yang dibuat oleh 

fungsi kredit. Transaksi berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan 

piutang di posting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat 

dalam jurnal umum. 

2. Metode posting langsung ke dalam kartu piutang 

Metode ini dibagi menjadi dua golongan yaitu : 

a. Metode posting harian : 

1. Posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan 

maka jurnal hanya menunjukkan jumlah total harian saja. Dengan 

metode ini faktur penjualan yang merupakan dasar pencatatan 

timbulnya piutang diposting langsung setiap hari secara rinci ke 

dalam kartu piutang.  
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2. Posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang 

dimana sebagai tembusan atau tembusan lembar kedua berfungsi 

sebagai kartu piutang. 

b. Metode posting periodik 

1. Posting ditunda akan menjadikan pemostingan lebih praktis sebab 

dilakukan sekaligus setelah faktur terkumpul dalam jumlah yang 

banyak. Dengan demikian faktur penjualan yang diterima dari 

bagian penagihan oleh bagian piutang disimpan sementara 

menunggu beberapa hari untuk kemudian secara sekaligus 

diposting ke dalam kartu piutang bersama-sama dalam sekali 

periode posting dengan menggunakan mesin pembukuan. 

2. Penagihan bersiklus (cycle billing), selama sebulan media disortasi 

dan diarsipkan menurut nama pelanggan lalu pada akhir bulan 

dilakukan kegiatan posting yang meliputi posting media yang 

dikumpulkan selama sebulan tersebut ke dalam pernyataan piutang 

dan kartu piutang kemudian menghitung mencatat saldo setiap 

kartu piutang. 

3. Metode pencatatan tanpa buku pembantu (ledgerless bookkeeping) 

Penjualan beserta dokumen pendukungnya yang diterima dari bagian 

penagihan oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama pelanggan dalam 

arsip faktur yang belum dibayar (unpaid invoice file). 
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4. Metode pencatatan dengan menggunakan komputer menggunakan batch 

system. 

Dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan sekaligus 

diposting setiap hari untuk memutakhirkan catatan piutang. Dalam sistem 

komputer dibentuk dua macam arsip transaksi dan arsip induk. 

2.3.   Pengendalian Intern Piutang 

 Setiap perusahaan yang melakukan kebijakan penjualan kredit sebagian 

besar asset yang dimiliki adalah berupa piutang. Agar piutang yang dimiliki 

perusahaan dapat terealisasi tanpa adanya penunggakan pembayaran dan 

meminimalisir hal-hal yang dapat merugikan perusahaan, maka perusahaan perlu 

menetapkan kebijakan piutang yang baik dan tepat. Wujud dari kebijakan tersebut 

adalah dengan adanya pengendalian intern atas piutang. 

2.3.1  Unsur-unsur Pengendalian Intern Piutang 

        Pengendalian intern piutang terdiri dari sistem pemberian penjualan 

kredit dan sistem penagihan piutang. Kedua sistem tersebut mempengaruhi 

keandalan catatan akuntansi mengenai piutang perusahaan. 

Menurut mulyadi unsur-unsur pengendalian intern: 

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. 
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4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
14

 

Berikut penjelasan tentang unsur-unsur pengendalian intern: 

1. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional 

secara Tegas  

 Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian tanggung 

jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional 

dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini: 

a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi 

akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk 

melaksanakan suatu kegiatan (misalnya pembelian). Setiap kegiatan dalam 

perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer fungsi yang memiliki 

wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi penyimpanan 

adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva 

perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang 

untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan. 

b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan 

semua tahap suatu transaksi. 

2. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang Memberikan 

Perlindungan yang Cukup terhadap Kekayaan, Utang, Pendapatan 

dan Biaya. 

                                                           
14

 Mulyadi, Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Keenam: Salemba Empat, Jakarta, 

2013, hal. 164. 
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Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari 

pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi 

tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur 

pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. 

3. Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap 

Unit Organisasi 

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur 

pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak 

diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam 

pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan 

dalam menciptakan praktik yang sehat adalah: 

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus 

dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. 

b. Pemeriksaan mendadak (suprised audit). Pemeriksaan mendadak 

dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang akan 

diperiksa, dengan jadwal tidak teratur. 

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu 

orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau 

unit organisasi lain.  

d. Perputaran jabatan (job rotation). Perputaran jabatan yang diadakan secara 

rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan 

tugasnya. 
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4. Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya. 

Bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang 

sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. 

Untuk mendapatkan karyawan yang komponen dan dapat dipercaya, berbagai 

cara berikut ini dapat ditempuh: 

a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 

pekerjaannya. Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan 

yang sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan dipikulnya, 

manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan 

dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang 

akan menduduki jabatan tersebut. 

b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 

perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.   

2.3.2  Prinsip-prinsip Pengendalian Intern Piutang 

   Secara umum dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya antara tugas 

pelaksanaan, penerimaan, penyimpangan, dan pencatatan harus ada pemisahan, 

seorang tidak dibenarkan merangkap dua atau tiga tugas tersebut. Apabila ada 

perangkapan tugas, maka orang yang merangkap tugas tersebut akan 

mempunyai kesempatan untuk mengadakan manipulasi.  

Agar pengendalian intern terhadap piutang perusahaan dapat berhasil 

sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu adanya suatu prinsip pengendalian. 
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Beberapa prinsip-prinsip pengendalian intern piutang menurut Warren Reev 

Fees yaitu: 

1. Memisahkan fungsi pegawai atau bagian yang menangani transaksi 

penjualan (operasi) dari “Fungsi Akuntansi Untuk Piutang”. 

2. Pegawai yang menangani akuntansi piutang, harus dipisahkan dari 

fungsi penerimaan hasil tagihan. 

3. Semua transaksi pemberian kredit, pemberian potongan dan 

penghapusan piutang harus mendapat persetujuan dari pejabat 

yang berwenang. 

4. Piutang harus dicatat dalam buku-buku tambahan piutang 

(Accounts Receivable Subsidiary Ledger). 

5. Perusahaan harus membuat daftar piutang berdasarkan umurnya 

(Aging Schedule).
15

 

Prinsip-prinsip pengendalian intern piutang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1.  Memisahkan fungsi pegawai atau bagian yang menangani transaksi 

penjualan(operasi) dari “Fungsi Akuntansi Untuk Piutang 

Karyawan yang bertanggungjawab menagani penjualan harus dipisahkan 

dari karyawan yang menangani akuntansi piutang dan persetujuan kredit. 

Dengan begitu, fungsi akuntansi dan persetujuan kredit bertindak sebagai 

pemeriksa independen atas fngsi penjualan.                                                                                                                                

                                                           
15

 Warren Reeve Fees, Pengantar Akuntansi: Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 357.  
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2.  Pegawai yang menangani akuntansi Piutang, harus dipisahkan dari 

fungsi penerimaan hasil tagihan 

Agar pengendalian intern piutang dapat berjalan dengan baik karyawan 

yang menangani akuntansi piutang tidak boleh terlibat dalam penagihan 

piutang. Hal ini untuk mencegah penyelewengan yang mungkin terjadi 

dalam transaski penjualan kredit. 

3.  Semua transaksi pemberian kredit, pemberian potongan dan 

penghapusan piutang harus mendapat persetujuan dari pejabat yang 

berwenang 

Perubahan jumlah piutang dapat terjadi bila ada penerimaan pembayaran, 

pengembalian barang atau adanya potongan penjualan . Jika terdapat 

konsumen yang tidak dapat membayar kewajibannya, perusahaan harus 

membuat suatu penyisihan piutang untuk mengantisipasi konsumen yang 

tidak dapat membayar kewajibannya. Untuk menjamin semua transaksi 

pemberian kredit, pemberian potongan dan penghapusan piutang harus 

mendapat persetujuan dan paraf dari pejabat yang berwenang sehingga 

formulir yang dipakai dapat menjadi bukti keabsyhan transaksi yang terjadi. 

4.  Piutang harus dicatat dalam buku-buku tambahan piutang (Accounts  

Receivable Subsidiary Ledger) 

Transaksi pembayaran piutang oleh debitur dibukukan secara harian ke 

dalam buku pembantu piutang .  Dengan jumlah pembayaran piutang yang 

dicatat, maka dapat diketahui saldo piutang masing-masing debitur. Total 
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dari saldo-saldo tambahan harus dicocokkan dengan buku besar yang 

bersangkutan , paling tidak sebulan sekali. Di samping itu, pada akhir bulan 

para pelanggan harus dikirimkan surat pernyataan piutang bulanan. 

5.  Perusahaan harus membuat daftar piutang berdasarkan umurnya ( Aging 

Schedule) 

Untuk mengetahui status piutang dan kemungkinan tertagih dan tidaknya 

piutang dan dapat memudahkan penagihan atas piutang maka perusahan 

perlu membuat daftar piutang berdasarkan umurnya , sehingga perusahaan 

dapat melakukan pengendalian piutang. 

2.3.3  Fungsi Yang Terkait Dalam Pengendalian Intern Piutang 

   Dalam pengendalian intern piutang perusahaan memiliki fungsi-fungsi 

yang memiliki tugas dan kegiatan yang berbeda satu sama lain dalam 

menangani ataupun dalam melakukan penagihan piutang usaha. 

Menurut Mulyadi, fungsi yang terkait dalam perusahaan: 

1. Fungsi kredit 

Dalam transaksi penjualan kredit dengan kartu kredit, fungsi ini 

bertanggung jawab atas pemberian kartu kredit kepada pelanggan 

terpilih. Sebelum seorang pelanggan diberi kartu kredit, ia harus 

mengajukan permintaan menjadi anggota kartu kredit perusahaan 

dengan mengisi formulir permintaan menjadi anggota. 

2. Fungsi penjualan 

Dalam sistem penjualan dengan kartu kredit ini, fungsi penjualan 

bertanggung jawab melayani kebutuhan barang pelanggan. Fungsi 

penjualan mengisi faktur penjualan kartu kredit untuk 

memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman 

melaksanakan penyerahan barang kepada pelanggan. 

3. Fungsi gudang 

Dalam sistem penjualan ini, fungsi gudang menyediakan barang 

yang diperlukan oleh pelanggan sesuai dengan yang tercantum 
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dalam tembusan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari 

fungsi penjualan. 

 

4. Fungsi pengiriman 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang yang 

kuantitas, mutu, dan spesifikasinya sesuai dengan yang tercantum 

dalam tembusan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari 

fungsi penjualan. 

5. Fungsi Akuntansi  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi 

bertambahnya piutang kepada pelanggan ke dalam kartu piutang 

berdasarkan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari 

fungsi pengiriman. 

6. Fungsi penagihan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat surat tagihan secara 

periodik kepada pemegang kartu kredit.
16

 

 

  

2.3.4   Dokumen-dokumen dan Catatan Yang Terkait Dalam 

Pengendalian Intern Piutang 

Untuk mengetahui status piutang dan kemungkinan tertagih atau 

tidaknya piutang, secara periodik fungsi pencatatan piutang menyajikan 

informasi umur piutang setiap debitur kepada manajer keuangan. Daftar umur 

piutang ini merupakan laporan yang dihasilkan dari kartu piutang. Menurut 

Mulyadi, dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan kedalam kartu 

piutang adalah: 

a. Faktur Penjualan 

Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya 

piutang dari transaksi penjualan kredit. 

b. Bukti Kas Masuk 

Dokumen digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya 

piutang dari transaksi pelunasan piutang oleh debitur. 

c. Memo Kredit 

Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan. 

d. Bukti Memorial 
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Dokumen sumber untuk dasar pencatatan transaksi ke dalam 

jurnal umum.
17

 

Menurut Mulyadi, catatan akuntansi untuk mencatat transaksi piutang 

adalah: 

a. Jurnal penjualan 

Dalam proses pencatatan piutang, catatan ini digunakan untuk 

mencatat timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. 

b. Jurnal retur penjualan 

Dalam proses pencatatan piutang, catatan akuntansi ini digunakan 

untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur 

penjualan. 

c. Jurnal umum 

Dalam prosedur pencatatan piutang, catatan akuntansi ini 

digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi 

penghapusan piutang yang tidak lagi dapat ditagih. 

d. Jurnal penerimaan kas 

Dalam prosedur pencatatan piutang, catatan akuntansi ini 

digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transksi 

penerimaan kas dari debitur. 

e. Kartu piutang 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo 

piutang kepada setiap debitur.
18

 

 

 

2.3.5   Prosedur-prosedur Pengendalian Intern Piutang 

Pengertian Prosedur (procedure) didefinisikan oleh Richard F. Neuschel 

dalam buku Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini adalah sebagai 

berikut: 

Suatu prosedur adalah suatu urut-urutan operasi klerikal (fulls 

menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau 

lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan 

yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.
19

 

Definisi prosedur menurut Mulyadi adalah sebagai berikut:  

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang 

                                                           
17

Ibid, hal. 258-259. 
18

Ibid, hal. 260.  
19

Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini, Op. Cit., hal. 1. 
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dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 

perusahaan yang terjadi berulang-ulang.
20

 

Menurut Mulyadi jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan 

dengan kartu kredit adalah: 

1. Prosedur Order Penjualan 

2. Prosedur Pengiriman Barang 

3. Prosedur Pencatatan Piutang 

4. Prosedur Penagihan 

5. Prosedur Pencatatan Penjualan.
21

 

Menurut mulyadi untuk merancang unsur-unsur pengendalian intern yang 

diterapkan dalam sistem penjualan kredit: 

1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit 

2. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan 

fungsi kredit 

3. Fungsi akuntasi harus terpisah dari fungsi kas 

4. Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi 

penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, 

dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan kredit 

yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi 

tersebut.
22

 

Pemisahan fungsi penjualan dan fungsi kredit dimaksudkan untuk 

menciptakan pengecekan intern terhadap transaksi penjualan kredit. Dalam 

transaksi penjualan, fungsi penjualan mempunyai kecendrungan untuk menjual 

barang sebanyak-banyaknya, yang seringkali mengabaikan dapat ditagih atau 

tidaknya piutang yang timbul dari transaksi tersebut. 

Untuk menghindari besarnya jumlah piutang yang tidak dapat ditagih atas 

penjualan kreditnya, maka perusahaan harus mempunyai satu fungsi yang 

secara khusus menangani penjualan kredit kepada setiap pelanggan, yang 

sering disebut dengan bagian kredit. Fungsi ini secara kolektif harus 
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Mulyadi, Op. Cit., hal. 5.  
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Ibid, hal. 209. 
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Ibid, hal. 220. 
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mengawasi setiap debitur, khususnya mengenai kemampuannya membayar, 

yang dapat dilihat dari kondisi usaha debitur. 

Fungsi kredit tidak boleh dirangkap oleh fungsi penjualan. Jika kedua 

fungsi tersebut dirangkap, maka beban tugas bagian penjualan akan terlalu 

besar, sehingga fungsi kredit menjadi kurang efektif. Kemungkinan kesalahan 

dalam pengambilan keputusan menjadi cukup besar, dan terdapat kesempatan 

yang cukup besar bagi fungsi penjualan untuk melakukan penyelewengan atas 

transaksi penjualan kredit. Oleh karena itu, agar pengendalian intern atas 

penjualan kredit menjadi lebih efektif, maka bagian kredit harus terpisah dari 

bagian penjualan.dalam hal ini, setiap transaksi penjualan kredit yang akan 

dilakukan oleh bagian penjualan harus mendapat persetujuan dari bagian 

kredit. 

Sistem pengendalian intern mengharuskan pemisahaan fungsi operasi, 

fungsi penyimpangan, dan fungsi akuntansi. Dalam sistem penjualan kredit, 

fungsi akuntansi yang melaksanakan pencatatan piutang harus dipisahkan dari 

fungsi operasi yang melaksanakan transaksi penjualan dan dari furngsi kredit 

yang mengecek kemampuan pembeli dalam melunasi kewajibannya. Fungsi 

akuntansi harus dipisahkan dari fungsi penyimpangan. Hal ini dimaksudkan 

untuk menjaga kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian serta keandalan 

data akuntansi. 

Untuk menciptakan internal check fungsi penagihan yang bertanggung 

jawab untuk menagih dan menerima cek atau uang tunai dari debitur harus 
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dipisahkan dari fungsi penerimaan kas yang bertanggung jawab untuk 

melakukan endorsement cek dan menyetorkan cek dan uang tunai hasil 

penagihan ke rekening giro perusahaan di bank.  
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Prosedur yang membentuk sistem penjualan dengan kredit tertera pada 

Gambar 2.1. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Prosedur penjualan 

Dalam prosedur ini fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan 

menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi 

penjualan kemudian membuat faktur penjualan dan mengirimkannya 

kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut 

memberikan kontribusinya dalam melayani order dari pembeli. 

2.   Prosedur pengiriman 

Dalam prosedur ini fungsi gudang menyiapkan barang kepada pembeli 

sesuai dengan informasi yang tercantum dalam faktur penjualan kredit 

yang diterima dari fungsi gudang. Pada saat penyerahan barang, fungsi 

pengiriman meminta tanda tangan penerimaan barang pemegang kredit 

diatas faktur penjualan kredit. 

3.   Prosedur pencatatan piutang 

Dalam prosedur ini fungsi akuntasi mencatat tembusan faktur penjualan 

kredit kedalam kartu piutang. 

4. Prosedur penagihan 

Dalam prosedur ini fungsi penagihan menerima faktur penjualankredit dan 

mengarsipkannya menurut abjad. Secara periodik fungsi penagihan 

membuat surat tagihan dan mengirimkannya kepada pemegang kredit 

perusahaan, dilampiri dengan faktur penjualan kredit. 
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5.   Prosedur pencatatan penjualan 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi mencatat transaksi penjualan kredit 

kedalam jurnal penjualan. 

Bagan alir dokumen dari sistem penjualan kredit dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Bagian order penjualan 

1. Menerima order dari pelanggan 

2. Berdasarkan surat order yang diterima dari pelanggan membuat 

surat order pengiriman dan faktur 

3. Mendistribusikan surat order pengiriman lembar pertama dikirim 

ke bagian gudang, lembar 2, 3, 4, 5 dikirim ke bagian pengiriman, 

lembar 6 ke bagian pelanggan, lembar 7 ke bagian kredit, lembar 8, 

9 diarsipkan sementara menurut tanggal. 

4. Menerima surat order pengiriman lembar 1, 2 dari bagian 

pengiriman pada surat order pengiriman lembar 9 

5. Surat order pengiriman lembar 1, 2 dikirim ke bagian penagihan. 

b. Bagian kredit 

1. Berdasarkan surat order pengiriman lembar 7 dari bagian order 

penjualan dilakukan pemeriksaan status kredit 

2. Memberikan otorisasi kredit 

3. Surat order pengiriman lembar 7 dikembalikan ke bagian order 

penjualan. 
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c. Bagian gudang 

1. Berdasarkan surat order pengiriman lembar 1, dilakukan penyiapan 

barang. 

2. Barang yang telah disiapkan kemudian dilakukan penyerahan 

barang. 

3. Berdasarkan surat order pengiriman lembar 1, maka direkap ke 

dalam gudang 

4. Bersama dengan barang, surat order pengiriman lembar 1 dikirim 

ke bagian pengiriman. 

d. Bagian pengiriman 

1. Surat order pengiriman dan barang yang diterima secara bersama 

dari bagian gudang serta surat order pengiriman lembar 2, 3, 4, 5. 

2. Menempel surat order pengiriman lembar 5 pada pembungkus 

barang sebagai slip pembungkus 

3. Menyerahkan barang kepada perusahaan angkutan 

4. Mengembalikan surat order pengiriman lembar 1, 2 ke bagian order 

pengiriman dan lembar 3 diserahkan ke perusahaan pengangkutan 

5. Surat order pengiriman lembar 4 diarsipkan secara permanen 

menurut nomor urut. 

e. Bagian penagihan 

1. Menurut faktur berdasarkan surat order pengiriman lembar 1 dan 2 

yang diterima dari bagian order penjualan. 
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2. Mengirim faktur lembar 1 ke pelanggan. 

3. Mengirim faktur 2 bersama surat order pengiriman lembar 1 dan 2 

ke bagian piutang. 

4. Mengirimkan faktur lembar 3 ke bagian kartu persediaan 

5. Mengirimkan faktur lembar 4 ke bagian jurnal. 

6. Mengirim faktur lembar 5 ke wiraniaga. 

f. Bagian piutang 

1. Faktur yang diterima dari bagian penagihan dibuat rekap ke dalam 

buku piutang. 

2. Faktur dan surat order pengiriman lembar 1 dan surat muat lembar 

2 diarsipkan permanen menurut nomor urut. 

g. Bagian kartu persediaan 

1. Berdasarkan faktur lembar 3, merekap ke kartu persediaan dan 

faktur tersebut diarsipkan permanen sesuai nomor urut. 

2. Berdasarkanpersediaan dibuat rekapitulasi harga pokok penjualan 

secara periodik. 

3. Berdasarkan rekapitulasi harga pokok penjualan membuat bukti 

memorial. 

4. Bukti memorial dan rekapitulasi tersebut dikirim ke bagian jurnal. 
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h. Bagian jurnal 

1. Rekapitulasi harga pokok penjualan dan bukti memorial direkap ke 

dalam jurnal umum dan diarsipkan menurut nomor urut. 

2. Faktur lembar 4 direkap ke dalam jurnal penjualan kemudian 

diarsipkan. 
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    BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pengendalian intern 

piutang pada PT. Perkebunan Nusantara IV Jl. LetjenSuprapto No.2 Medan. 

Pembahasan difokuskan pada Bagaimana  Sistem pengendalian intern piutang 

pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, ditinjau dari segi unsur, fungsi, 

dokumen, dan prosedur pengendalian intern piutang. 

3.2 Jenis Dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah metode penelitian 

deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan 

dari objek penelitian untuk mencoba menganalisa kebenarannya berdasarkan data 

yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis 

pengendalian intern terhadap piutang dan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi 

atau sudah diolah oleh perusahaan yang meliputi sejarah singkat perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan, prosedur penerimaan piutang dan pengendalian 

intern perusahaan. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian dilakukan dengan metode: 

1. Penelitian Kepustakaan  

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah pustaka yang 

berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan berdasarkan 

kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan 

dengan masalah yang dianalisis serta bahan-bahan lain seperti materi perkuliahan. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang akurat berupa prosedur penerimaan 

piutang dan bukti-bukti mengenai piutang yang mendukung dalam pengolahan data 

guna mendapatkan informasi. 

3. Wawancara  

Teknik melalui wawancara adalah teknik memperoleh informasi secara langsung melalui 

permintaan keterangan-keterangan kepada pihak pertama yang dipandang dapat 

memberikan keterangan dan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan yaitu dengan 

mengadakan pembicaraan langsung dengan karyawan yang bertugas dalam mengelola 

piutang pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Wawancara ini dilakukan kepada 

bagian kanisub pelaporan tepatnya di bagian akuntansi. 

 

 

 

3.4 Metode Analisa Data 
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Setelah data diperoleh, maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif dan 

komperatif adalah sebagai berikut:  

1. Metode Analisis Deskriptif 

Data dan informasi yang diperoleh penulis dengan cara mengumpulkan, menguraikan, 

serta menginterpretasikan data yang diperoleh mengenai piutang berdasarkan prosedur, 

catatan dan bukti-bukti mengenai piutang. 

2. Metode Analisis Komperatif 

Membandingkan mengenai prinsip-prinsip pengendalian intern piutang yang diterapkan 

pada perusahaan dengan prinsip-prinsip pengendalian intern piutang yang berlaku umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


