
A. La tar Belakang Ma5alah 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Bagi pemsahaan swasta dalam proses untuk mencari laba yang 

maksimal, maka pen•sahaan harus membuat suntu program kegiatan yang 

dapat mernpertahankan pcrusahaan tersebut. oleh sebab itu harus menetapkan 

pengendalian intern pada pcrusahaan. Pcngendalian intern merupakan suatu 

bentuJ... kegiatan yang harus dilakukan oleh manajemen perusahaan yang 

berguna agar kegiatan sesuai dengan npa yang telah direneanakan sebelumnya. 

Deogan adanya pcngendalian yang baik dalam perusahaan dan telah 

ditetapkan secara efcktif dan efisien dengan faktor sumber daya manusia yang 

Ielah dipcrsiapkan. Bcrdasarkan fungsi dan proses pengendalian yang ad� 

pihak perusahaan dapat mengetahui gejala-gejala penyimpangan yang teljadi, 

sehingga dapat dilakukan penccgahan dan perbaikan sebelum hal tersebut 

menimbulkan I..erugian yang memb:lhayakan perusahaan. Pengawasan intern 

dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa pcrencanaan Ielah dijalankan 

sesuai dengan yang dikehendaki karena banyak usaha yang gaga! disebabkan 

lcmahnya pengendalian. 

Pcmberian krcdit dan penagihan piutang harus melalui suatu sistcm 

pcngendalian intern, hal tersebut dimaksudkan untul.. meoghindari 

penyimpangan dan pcmberian kredit yang dilarang. Selain itu salah satu fungsi 

pengeodalian intern dapat dilihat di dalarn perusahaan adalah unwk 

meningkatkan pendapatan dan laba sesuai dengan yang d iharapkan. Salah satu 
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upaya tujuan itu dapat dicapai adalah dengan menjaga serta meningkatkan 

disiplin ketja pegawai, sehingga apa yang Ielah dircncanakan dapat terlaksana 

dengan baik, hal tersebut tidak tcrlepas dari pengawasan yang baik sehingga 

penyimpangan yang mungkin tetjadi segera dapat diketahui dan diperbai.ki. 

Jadi dengan adanya pengcndalian intern ini maka diharapkan kekayaan 

perusahaan yang berupa piutang akibat dati pemberian kredit dapat tetjaga dan 

catatan akuntansi mengcnai piutang tersebut dapat lebih diandalkan. Dengan 

demikian resiko yang ditimbulkan dati pemberian kredit, misalnya tak 

tertagihnya piutang. hilangnya data nasabah dan resiko lainnya dapat ditekan 

serendah mungkin. 

Melihat pentingnya pengeodalian intern dalam sistem pemberiao kredit 

tersebut sepeni penjclasan di atas dan setelah mengadakao pengamatan 

terhadap kegiatan operasi pcrusaltaan tcrutama kegiatan pemberian kredit dan 

penagihan piutang. maka penulis ingin membahasnya dalam suatu skripsi 

dengan judul penclitian yaitu "Pengendaliao I otcrn Pemberiao Kredit Dan 

Penaglban Piutang Pada PT. Astna Credit Companies Medao". 

B. Rumusao Masalab 

Scsuai dengan Jatar belakang masalah yang dikemukakan pada bagian 

sebelumnya. maka yang menjadi topik pennasalahan atau pembal1asan dalam 

skripsi ini adalah yang mcnyangkut pengawasan pemberian kredit dan 

penagihan piutang. lnti dati permasalahan yang menjadi dasar penulisan skripsi 

ini akan lebih jelas penulis mencoba merumuskan permasalahao-pennasalaban 

atas objek penelitian scbagai berikul yaitu ·'Bagaimana prosedur dan tata cara 
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