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ABSTRAK 

 

       Piutang usaha suatu perusahaan pada umumnya merupakan bagian terbesar aktiva lancar 

serta bagian terbesar dari total aktiva perusahaan. Oleh karena itu pengendalian internal 

terhadap piutang ini sangat penting untuk diterapkan. Kecurangan dalam suatu siklus kerja 

sangat sering terjadi sehingga dapat merugikan perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi piutang dan untuk mengevaluasi efektivitas 

sistem pengendalian internal piutang pada CV. Sinar Serayu Kediri.  

       Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif termasuk jenis penelitian deskriptif. 

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Prosedur 

pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data 

mengumpulkan, mengidentifikasi, membandingkan dengan teori, menyimpulkan sesuai 

dengan teori yang ada dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pada CV 

Sinar Serayu kediri sudah cukup efektif, hal ini terlihat dari diterapkannya unsur – unsur 

pengendalian internal menurut kerangka committee of sponsoring organizations (COSO) 

namun masih terdapat kelemahan pada filosofi perusahaan yang dapat menuntun perusahaan 

dan karyawan lebih memahami arah tujuan, serta menyebabkan adanya parameter bagi 

karyawan dan perusahaan  dan penanganan kredit macet. Sehingga peneliti memberikan 

beberapa rekomendasi yaitu untuk memaksimalkan filosofi perusahaan dan penambahan 

collector untuk menangani kredit macet pada perusahaan dalam meminimalisirnya terjadinya 

piutang tak tertagih. 

 

Kata Kunci  : Pengendalian Internal, Piutang. 

 

 

I. LATAR BELAKANG

Piutang usaha suatu perusahaan pada 

umumnya merupakan bagian terbesar 

aktiva lancar serta bagian terbesar 

dari total aktiva perusahaan. Oleh 

karena itu pengendalian internal 

terhadap piutang ini sangat penting 

untuk diterapkan. Kecurangan dalam 

suatu siklus kerja sangat sering 

terjadi sehingga dapat merugikan 

perusahaan. Kecurangan yang 
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mungkin terjadi pada bagian piutang 

usaha adalah tidak mencatat 

pembayaran dari debitur dan 

mengantongi uangnya, menunda 

pencatatan piutang dengan 

melakukan cash lapping, melakukan 

pembukuan palsu, mutasi piutang 

dan lain sebagainya.  

       Pengendalian internal 

merupakan salah satu cara yang 

digunakan dalam mengantisipasi 

kecurangan. Pengendalian internal 

perusahaan merupakan suatu rencana 

organisasi dan metode bisnis yang 

digunakan untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi, menjaga 

aset, memberikan informasi yang 

akurat dan mendorong dipatuhinya 

kebijakan perusahaan yang telah 

ditetapkan. 

       CV. Sinar Serayu merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang 

distributor barang, yang memiliki 

struktur organisasi serta tanggung 

jawab masing – masing menurut 

fungsi dan hirarki. Dalam kegiatan 

operasionalnya CV. Sinar Serayu 

tidak terlepas dari kegiatan penjualan 

secara kredit, sehingga CV Sinar 

Serayu memiliki piutang usaha yang 

jumlahnya besar. CV Sinar Serayu 

sebagai perusahaan distributor 

barang memiliki risiko usaha yakni 

risiko tidak terbayarnya piutang atau 

kredit macet. Sehingga hal tersebut 

dimungkinkan berdampak pada 

kemajuan perusahaan. Oleh karena 

itu perlu dilakukannya penelitian 

berkaitan dengan pengendalian 

internal piutang. 

       Berdasarkan fakta yang terjadi 

maka dipandang penting untuk 

melakukan suatu penelitian ulang 

dengan pentingnya pengendalian 

internal piutang usaha, sehingga 

penulis mengangkat judul “Evaluasi 

Penerapan Sistem Pengendalian 

Internal Piutang Pada CV. Sinar 

Serayu Kediri”. 

 

 

II. METODE 

A. Pendekatan dan Jenis 

Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

      Dalam melakukan penelitian ini 

peneliti menggunakan metode 

kualitatif. Menurut Sugiyono 

(2017:9), metode penelitian 

kualitatif merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah dimana peneliti adalah 

instrumen kunci. Teknik 

pengumpulan data dilakukan 

dengan triangulasi, analisis data 
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bersifat induktif/ kualitatif dan hasil 

penelitian kualitatif lebih 

menekankan pada makna daripada 

generalisasi. 

2. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif. 

Menurut (Sugiyono,2017: 147) 

penelitian deskriptif dimaknai  

penelitian yang menggunakan 

data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. Peneliti memberi 

gambaran kepada pembaca dan 

mengungkapkan fakta dalam 

perusahaan secara detail, 

kemudian diolah menjadi data dan 

selanjutnya di analisis sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan. 

B. Kehadiran Peneliti 

       Dalam penelitian ini peneliti 

bertindak untuk mengumpulkan 

data, peneliti terjun langsung ke 

tempat atau lokasi yang telah 

diberikan izin atau sudah diketahui 

oleh pihak subjek atau informan. 

Menurut Sugiyono (2017:222) 

Dalam penelitian kualitatif, yang 

menjadi instrumen atau alat peneliti 

adalah peneliti itu sendiri.  

C. Lokasi dan Waktu Penelitian      

       Penelitian dilaksanakan pada 

CV Sinar Serayu Kediri terletak 

di Jalan Raya Bangsongan II/2 

Kayen Kidul Kediri dan 

dilaksanakan dalam waktu 3 

bulan, terhitung dari  bulan April 

sampai dengan Juni 2018. 

D. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian yang 

digunakan diantaranya : 

1. Melakukan wawancara pada 

bagian keuangan untuk 

memperoleh data atau 

informasi yang diperlukan. 

2. Mengumpulkan data 

mengenai sistem piutang 

pada CV. Sinar Serayu 

Kediri. 

3. Mengolah dan Menyajikan 

informasi. 

4. Mengevaluasi dan 

menginterprestasikan 

hasilnya. 

5. Memberikan saran untuk 

perbaikan sistem informasi 

akuntansi piutang pada CV. 

Sinar Serayu Kediri. 

6. Mengumpulkan hasil 

penelitian secara keseluruhan 

untuk disusun suatu laporan. 
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E. Sumber Data 

       Terdapat beberapa data yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Adapun jenis data yang 

digunakan adalah: 

1. Data Primer 

Menurut Sugiyono 

(2017:193), pengertian 

sumber data primer sebagai 

sumber data yang langsung 

memberikan data kepada 

pengumpul data. Sumber data 

primer ini berupa catatan 

hasil wawancara yang 

diperoleh melalui wawancara 

yang peneliti lakukan. Selain 

itu, peneliti juga melakukan 

observasi lapangan dan 

mengumpulkan dalam bentuk 

catatan tentang situasi dan 

kejadian di perpustakaan. 

      Dalam penelitian ini yang 

menjadi data primer adalah  

data yang diperoleh secara 

langsung dari objek 

penelitian dalam hal ini CV. 

Sinar Serayu Kediri, melalui 

hasil wawancara dengan 

direktur, bagian keuangan 

dan bagian akuntansi. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2017:193 

data sekunder merupakan 

sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya 

lewat orang lain atau 

dokumen. Data ini digunakan 

untuk mendukung informasi 

dari data primer yang 

diperoleh dari wawancara, 

maupun dari observasi 

langsung ke lapangan. 

       Dalam penelitian ini 

yang menjadi data sekunder 

dalam penelitian ini adalah 

sejarah perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, 

dokumen – dokumen yang 

digunakan dalam piutang, 

serta catatan akuntansi yang 

digunakan dalam pencatatan 

piutang. 

F. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Studi Kepustakaan (Library 

Research) 

      Metode pengumpulan 

data berdasarkan buku-buku 

yang berkaitan dengan judul 

skripsi  dan sumber data 

tertulis lainnya yang ada 

diperusahaan, yang 

berhubungan dengan pokok 

bahasan dan dijadikan 

sebagai dasar perbandingan 
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antara data yang penulis 

dapatkan dilapangan. 

2. Studi Lapangan (Field 

Research) 

        Pengumpulan data dan 

informasi dilakukan dengan 

cara observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Dalam 

penelitian ini data yang 

dikumpulkan berupa 

dokumen yang berkaitan 

dengan gambaran umum 

perusahaan dan struktur 

organisasi, dokumen – 

dokumen yang digunakan 

dalam sistem akuntansi 

piutang dan catatan akuntansi 

yang digunakan dalam 

pencatatan piutang CV Sinar 

Serayu Kediri. 

G. Teknik Analisis Data 

      Teknik analisis data yaitu 

dengan menganalisis secara 

kualitatif, diuraikan dalam 

bentuk deskriptif, kemudian 

diadakan interpretasi berdasar 

landasan teori yang telah disusun. 

H. Pengecekan Keabsahan 

Temuan 

      Sugiyono (2017 : 241) 

triangulasi diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang telah 

ada.  

     Di dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan triangulasi 

sumber, triangulasi teknik, dan 

triangulasi waktu. Dimana 

triangulasi sumber digunakan 

untuk membandingkan hasil 

wawancara yang diperoleh dari 

masing-masing sumber atau 

informan sebagai pembanding 

untuk mengecek kebenaran 

informasi yang didapatkan. 

Selain itu triangulasi teknik 

digunakan pada saat mengecek 

data pada sumber yang sama, 

melalui observasi, wawancara 

dan dokumentasi dari informan. 

Triangulasi waktu digunakan 

peneliti untuk mendapatkan data 

atau informasi yang valid dari 

informan. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Penelitian dan 

Pembahasan 

1. Dokumen yang digunakan 

dalam sistem akuntansi 

piutang 

      Dokumen yang digunakan 

dalam sistem akuntansi 
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piutang pada CV. Sinar 

Serayu terdiri dari: 

a. Faktur Pesanan 

b. Memo Gudang 

c. Bukti Kas Masuk 

d. Faktur Penjualan 

e. Bukti Memorial 

2. Catatan Akuntansi yang 

digunakan dalam sistem 

akuntansi piutang 

      Catatan akuntansi yang 

digunakan dalam sistem 

akuntansi piutang pada CV. 

Sinar Serayu Kediri terdiri 

dari : 

a. Jurnal Umum 

b. Buku Besar 

c. Jurnal Penjualan 

d. Jurnal Retur Penjualan 

e. Kartu Piutang 

3. Bagian yang terkait dan 

kegiatannya dalam 

penerimaan kas dari piutang 

     Bagian yang terkait dan 

kegiatannya dalam penerimaan 

kas dari piutang pada CV. 

Sinar Serayu Kediri terdiri 

dari: 

a. Bagian Kasir 

b. Bagian Keuangan 

c. Bagian Penjualan 

d. Pelanggan (Customer) 

4. Sistem Pengendalian Internal 

Piutang  

     Sistem Pengendalian 

Internal Piutang pada CV Sinar 

Serayu Kediri mengacu pada 

Diana dan Lilis (2010:83) 

berkaitan dengan teori teori 

COSO (Committee of 

Sponsoring Organization of the 

Treadwey Commission) yang 

terdiri dari: 

1) Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian 

yang diterapkan CV Sinar 

Seray Kediri diantaranya : 

a. CV sinar Serayu Kediri 

menjunjung tinggi 

integritas dan nilai – nilai 

etika dalam perusahaan. 

b. CV Sinar Serayu Kediri 

belum menegakkan 

semua filososfi 

perusahaan yang 

mendukung operasional 

perusahaan 

c. Pada struktur organisasi 

CV Sinar Serayu sudah 

terstruktur dengan baik 

sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan 

d. Pembagian tugas masing 

– masing bagian sudah 
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jelas sesuai dengan 

bagian – bagiannya. 

Perusahaan sangat bijak 

dalam pengelolaan 

sumber daya manusia 

dengan merekrut 

karyawan yang jujur, 

disiplin, bertanggung 

jawab dan memiliki 

motivasi yang tinggi 

serta keinginan untuk 

terus berkembang. 

2) Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian 

yang diterapkan CV Sinar 

Serayu Kediri yaitu 

a. Dokumen yang 

berkaitan dengan 

piutang mempunyai 

nomor seri yang 

tercetak serta setiap 

transaksi yang terjadi 

dalam perusahaan 

sudah di otorisasi 

dengan tepat melalui 

prosedur yang 

ditetapkan oleh 

perusahaan. 

b. Pemisahan tugas yang 

memadai dilakukan CV 

Sinar Serayu Kediri  

diantaranya  bagian 

kasir terpisah dengan 

bagian akuntansi karena 

bagian kasir menerima 

kas atas oembayaran 

piutang dari customer 

sedangkan bagian 

akuntansi menerima 

laporan penerimaan kas 

dari piutang. Bagiaan 

sales terpisah dengan 

bagian supervisor 

karena bagian sales 

untuk melakukan 

kegiatan penjualan 

sedangkan supervisor 

memberikan 

persetujuan kredit. 

c. Perlindungan yang 

cukup terhadap 

kekayaan perusahaan 

dengan menyediakan 

lemari untuk dokumen 

dan brankas untuk 

penyimpanan uang. 

d. Adanya review pada 

akhir bulan kepada 

seluruh staff dan 

karyawan untuk 

melaporkan 

pertanggung jawaban 

sesuai dengan 

bagiannya. 

3) Penaksiran Risiko 
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     Penaksiran Risiko 

menurut CV Sinar Serayu 

Kediri yaitu : 

Risiko yang diakibatkan 

oleh karyawan sendiri 

maupun konsumen yang 

terkait dengan piutang 

antara lain risiko kredit 

macet. 

4) Informasi dan Komunikasi 

     Informasi dan 

Komunikasi menurut CV 

Sinar Serayu yang 

membidangi piutang yaitu : 

a. Informasi dari 

supervisor mengenai 

calon kondisi 

customer. 

b. Data riwayat 

pembayaran customer 

yang ingin menambah 

pemesanan barang. 

c. Data customer – 

customer dengan 

kriteria kredit macet 

5) Pemantauan 

     Pemantuan pada CV 

Sinar Serayu Kediri telah 

menggariskan tanggung 

jawab kepada bagian secara 

jelas. Yakni supervisor ikut 

bertanggung jawab 

terhadap tunggakan 

customer karena supervisor 

sebagai penjamin atas 

kualitas konsumen yang 

diberikan kredit. Collector 

menjadi tugas pokoknya 

dalam melakukan 

penagihan, dituntut untuk 

bekerja secara maksimal 

guna meminimalisir 

piutang tak tertagih. 

5. Analisis Terhadap 

Dokumen dan Catatan 

Akuntansi yang 

digunakan CV Sinar 

Serayu 

     Berdasarkan argumen 

bahwasanya dokumen dan 

catatan yang digunakan CV 

Sinar Serayu Kediri tidak 

jauh berbeda dengan teori 

Mulyadi (2016:207) 

mengenai dokumen dan 

catatan akuntansi yang 

digunakan sesuai dengan 

yang ada di CV Sinar 

Serayu, namun pada 

dokumen pencatatan 

piutang perusahaan terdapat 

faktur pesanan yang 

digunakan untuk diajukan 

kepada supervisor apakah 

pesanan tersebut disetujui 

atau tidak oleh supervisor, 
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karena supervisor melihat 

dari potensi konsumen dan 

kemampuan daya bayar atas 

konsumen tersebut. 

6. Analisis bagian yang terkait 

dan kegiatannya dalam 

penerimaan kas dari piutang 

       Berdasarkan argumen 

bahwasanya bagian yang 

terkait dan kegiatannya 

dalam penerimaan kas dari 

piutang CV Sinar Serayu 

Kediri tidak jauh berbeda 

dengan teori Sujarweni 

(2015:115) tentang bagian 

yang terkait dan 

kegiatannya dalam 

penerimaan kas dari piutang 

pada CV Sinar Serayu 

Kediri sudah diterapkan dan 

sesuai dengan teori yang 

ada. 

7. Evaluasi Struktur 

Pengendalian Internal 

Piutang 

       Evaluasi sistem 

pengendalian internal piutang 

CV Sinar Serayu Kediri sudah 

sesuai dengan merujuk pada 

teori Diana dan Lilis (2010:83) 

yang berkaitan dengan 

pernyataan Committee of 

Sposoring Organizations of 

The Tradeway Commission 

(COSO) menyatakan bahwa 

unsur sistem pengendalian 

internal piutang sebagai 

berikut: 

1) Lingkungan Pengendalian 

Berdasarkan hasil 

penelitian bahwa 

lingkungan pengendalian 

CV Sinar Serayu Kediri 

tidak jauh berbeda dengan 

teori COSO dalam Diana 

dan Lilis (2010:83)  dapat 

dilihat bahwa lingkungan 

pengendalian terhadap 

piutang pada CV Sinar 

Serayu Kediri sudah 

berjalan dengan baik, hal 

ini dikarenakan Dalam 

lingkungan pengendalian 

komitmen manajemen 

terhadap integritas dan 

nilai – nilai etika sesuai 

dengan apa yang 

dikemukakan dalam teori 

COSO, belum dilakukan 

secara menyeluruh filosofi 

perusahaan yang 

mendukung arah 

bergeraknya perusahaan 

dan sebagai parameter 

bagi perusahaan dan 

karyawannya, struktur 
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organisasi yang dimiliki 

CV Sinar Serayu sudah 

sesuai dan terstruktur 

dengan baik sesuai dengan 

kebutuhan, pembagian 

tugas sudah jelas sesuai 

dengan bagian – bagian 

dan tanggung jawabnya. 

Perekrutan karyawan pada 

CV Sinar Serayu sudah 

selektif dan sesuai 

prosedur perusahaan. 

2) Aktivitas pengendalian  

      Aktivitas Pengendalian 

pada CV Sinar Serayu 

sudah sesuai dengan teori 

COSO dalam Diana dan 

Lilis (2010:83), namun 

masih perlu ada 

penambahan collector 

yang dimiliki CV Sinar 

Serayu. Karena belum 

mampu menangani secara 

keseluruhan customer 

yang masih mempunyai 

tanggungan kredit kepada 

perusahaan dikarenakan 

terbatasnya jumlah 

collector  yang ada pada 

perusahaan. 

3) Penaksiran Risiko 

      Penaksiran Risiko CV 

Sinar Serayu sudah sesuai 

dengan teori COSO dalam 

Diana dan Lilis (2010:83)  

CV Sinar Serayu telah 

mempunyai prosedur dan 

kebijakan kredit untuk 

mengawasi dan 

mengendalikan resiko 

tersebut, seperti prosedur 

untuk menangani kredit 

macet. Namun, hal 

tersebut masih rentan 

terjadinya customer yang 

tidak bisa membayar 

tagihan, collector yang 

dimiliki CV Sinar Serayu 

belum mampu menangani 

secara keseluruhan 

customer dikarenakan 

terbatasnya jumlah 

collector  yang ada pada 

perusahaan. 

4) Informasi dan Komunikasi 

Informasi dan Komunikasi 

pada CV Sinar Serayu 

sudah sesuai dengan teori 

COSO dalam Diana dan 

Lilis (2010:83)  meskipun 

tidak semuanya ada tapi 

sudah mampu mengcover 

informasi dan komunikasi 

perusahaan. Dimana CV 

Sinar Serayu Kediri sudah 

memiliki informasi dan 
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komunikasi yang baik. 

Informasi – informasi 

mengenai piutang 

dikomunikasikan dengan 

bagian bagian yang terkait 

seperti collector, sales 

maupun supervisor yang 

memberikan persetujuan 

atas aktivitas kredit.    

Informasi mengenai 

piutang usaha inilah yang 

menjadi dasar evaluasi 

kinerja perusahaan oleh 

direktur dalam rangka 

pengambilan keputusan. 

5) Pemantauan 

Pemantauan pada 

perusahaan sudah sesuai 

dengan teori COSO dalam 

Diana dan Lilis (2010:83). 

CV Sinar Serayu telah 

memberikan tugas dan 

tanggung jawab yang jelas, 

sehingga tiap – tiap bagian 

yang ada dapat dengan 

mudah mempertanggung 

jawabkan tugas dan 

tanggung jawabnya 

masing – masing. 

B. Kesimpulan 

1. Sistem dan prosedur 

piutang yang diterapkan 

oleh CV Sinar Serayu 

Kediri sudah sesuai 

dengan teori yang ada. 

2. CV Sinar Serayu telah 

memberikan tugas dan 

tanggung jawab yang jelas, 

sehingga tiap – tiap bagian 

yang ada dapat dengan 

mudah mempertanggung 

jawabkan tugas dan 

tanggung jawabnya 

masing – masing. 

3. Evaluasi terhadap sistem 

informasi akuntansi 

piutang pada CV Sinar 

Serayu Kediri yang 

diterapkan kurang efektif, 

hal ini diakibatkan : 

a)  Terdapat kekurangan 

dalam filosofi 

perusahaan yang 

belum secara penuh 

mendukung arah 

bergeraknya 

perusahaan dan 

sebagai parameter bagi 

perusahaan dan 

karyawannya 

b) Masih adanya kredit 

macet pada 

perusahaan, karena 

perusahaan belum 

mampu menangani 

secara keseluruhan 
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customer yang masih 

mempunyai 

tanggungan kredit 

kepada perusahaan 

dikarenakan 

terbatasnya jumlah 

collector  yang ada 

pada perusahaan. 

IV. Penutup 

     Peneliti memberikan 

rekomendasi yang akan 

bermanfaat untuk mengatasi 

kelemahan yang terdapat dala 

sistem pengendalian internal 

untuk piutang pada CV Sinar 

Serayu Kediri. Adapun 

beberapa rekomendasi yang 

diberikan oleh peneliti antara 

lain: 

a. Sebaiknya perusahaan 

mempertimbangkan untuk 

menerapkan secara penuh 

filosofi perusahaan agar 

para karyawan mengetahui 

arah tujuan perusahaan 

dalam mendukung 

tercapainya tujuan 

perusahaan yaitu 

memperoleh keuntungan. 

b. Sebaiknya perusahaan 

menambah jumlah collector 

untuk menangani kredit 

macet pada perusahaan 

untuk meminimalisir 

terjadinya piutang tak 

tertagih. 
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