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ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk membantu memecahkan permasalahan yang
dihadapi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Gresik, khususnya pada
sistem pengendalian internal piutang usaha. Dalam melakukan penelitian ini
penulis rmenggunakan metode analisis dan metode perancangan. Adapun metode
analisis dilakukan dengan studi kepustakaan terutama mempelajari buku-buku
literatur yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal piutang usaha, survei
pada sistem yang sedang berlangsung, meliputi wawancara dengan manajemen
puncak dan staf PT Pelabuahan Indonesia III (Persero) Cabang Gresik dan
observasi langsung pada objek penelitian untuk mengumpulkan hasil penelitan
kemudian dilanjutkan dengan mempelajari dan menganalisis hasil penelitian
terhadap sistem penjualan dan piutang usaha yang sedang berlangsung untuk
mencari solusi pengembangan sistem yang lebih baik. Pada sistem informasi yang
baru digunakan metode pemisahan fungsi untuk meningkatkan kolektibilitas
piutang usaha.
Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal
piutang usaha pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) terdapat beberapa
kelemahan, anatara lain kelemahan sistem yang belum efektif dalam
mengidentifikasi dan mencegah adanya piutang usaha tak tertagih dan adanya
rangkap fungsi yang berpotensi conflict of interest.
Penulis menyarankan PT Pelabuhan Indoneisa III (Persero) Cabang Gresik untuk
membuat modifikasi aplikasi untuk mengidentifikasi piutang tak tertagih dan
penerapan pemisahan fungsi dalam melaksanakan aktivitas operasi.

Kata Kunci
Sistem Pengendalian Internal, Piutang Usaha, Pemisahan Fungsi
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada masa saat ini banyak sekali jenis-jenis usaha yang terdiri dari 

perusahaan jasa, manufaktur, perbankan, perusahaan dagang dan lain-lain. 

Yang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan maupun yang 

didirikan dengan tidak mengejar keuntungan. Dalam perusahaan jasa, 

pelayanan merupakan kegiatan yang paling utama untuk menarik minat 

pelanggan. Salah satu perusahaan jasa yang sangat berperan penting dalam 

pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah saat ini yaitu perusahaan 

pengelolaan pelabuhan. 

Pelabuhan salah satu pintu masuk logistik suatu negara dimana 

dengan adanya pelabuhan diharapkan dapat memajukan perekonomian suatu 

wilayah tersebut. Pelabuhan di Indonesia sangat berperan penting dalam 

meningkatkan stabilitas ekonomi nasional karena sesuai dengan geografis 

negara Indonesia yang terdiri banyak kepulauan. Dalam hal ini transportasi 

laut dipilih sebagai salah satu media dalam pendistribusian logistik dari 

wilayah satu ke wilayah yang lain. 

 Salah satu  badan usaha milik negara (BUMN) yang usahanya 

mengelola suatu pelabuhan di Indonesia yaitu PT Pelabuhan Indonesia III 

(Persero) atau PT Pelindo III (Persero) yang berorientasi pada laba yang 

maksimal sekaligus sebagai penghubung distribusi logistik nasional dari 
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wilayah indonesia barat menuju wilayah indonesia timur. Semakin 

banyaknya kapal yang tambat dan bongkar muat semakin besar pula 

pendapatan yang akan diterima perusahaan. Pendapatan merupakan unsur 

utama dalam memperbesar laba disamping unsur-unsur lain seperti 

pendapatan sewa, pendapatan bunga dan pendapatan lain sebagainya. 

PT Pelindo III (Persero) menyadari bahwa persaingan dimasa yang 

akan datang semakin ketat mengharuskan perusahaan terus bertahan dan 

mampu menghasilkan laba. Oleh karena itu dirasakan penting  adanya suatu 

strategi perusahaan untuk terus mempertahankan pangsa pasarnya dan 

meningkatkan laba yang dihasilkan. Strategi yang digunakan perusahaan 

untuk meningkatkan laba salah satunya memaksimalkan kedatangan kapal 

untuk tambat dan bongkar muat. Disamping itu dari kegiatan pembayaran 

jasa tambat dan bongkar muat dapat menimbulkan piutang usaha. Piutang 

usaha inilah yang perlu diperhatikan secara cermat, karena kebanyakan 

perilaku pengguna jasa melakukan pembayaran jasa kapal dan bongkar muat 

sering kali menimbulkan piutang usaha bagi perusahaan. Perlu adanya 

strategi dalam menyikapi hal tersebut untuk menghindari piutang tak 

tertagih para pengguna jasa perusahaan. Maka dari itu, adanya sistem 

pengendalian internal piutang perusahaan, sangatlah penting dilaksanakan 

secara baik. 

Pemberian piutang mengandung resiko bagi perusahaan berupa 

kerugian yang diderita apabila debitur tidak membayar kewajibanya. Oleh 

karena itu, piutang yang berjumlah besar hanya dapat dilakukan kepada 
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pihak yang dianggap memenuhi syarat untuk membayar kredit yang 

diberikan. Pengendalian piutang adalah salah satu cara yang perusahaan 

untuk mengantisipasi kemungkinan piutang tak tertagih, dengan adanya 

sistem pengendalian internal piutang ini diharapkan perusahaan dapat 

meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan dari piutang tak tertagih yang 

salah satunya disebabkan dari lamanya umur piutang tersebut tidak 

ditagihkan kepada pengguna jasa. Resiko tidak terbayarkan piutangpun 

dapat diperkecil sehingga perusahaan dapat lebih meningkatkan arus kas 

dan laba perusahaan. 

Dalam penelitian ini sebagai subyek penelitian ialah PT Pelabuhan 

Indonesia III (Persero) Cabang Gresik guna mengetahui sistem 

pengendalian internal piutang usaha perusahaan dalam mempersiapkan 

persaingan bisnis pelabuhan dimasa yang akan datang. PT Pelindo III 

(Persero) Cabang Gresik kegiatan utamanya adalah memberikan pelayanan 

bongkar muat kapal yang mana dari kegiatan-kegiatan tersebut sering 

menimbulkan piutang usaha, utamanya banyak piutang yang memilki umur 

piutang yang lama belum ditagihkan. PT Pelindo III (Persero) Cabang 

Gresik dalam melaksanakan pengendalian internal piutang saat ini 

memberlakukan uang muka pada setiap pelanggan yang akan melakukan 

kegiatan bongkar muat di lingkungan Cabang Gresik akan tetapi kurang 

efektif dikarenakan kurangnya disiplin dalam penerapan uang muka tersebut 

sehingga masih banyak piutang usaha dikarenakan uang muka lebih kecil 

daripada realisasi transaksi.  
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Penelitian sebelumnya mengenai Analisis Pengendalian Intern Piutang 

Usaha Pada PT. SFI Medan dilakukan oleh Dian Hartati di tahun 2009 yang 

membahas secara luas hal-hal yang terkait dengan piutang usaha mulai 

dengan lingkungan pengendali, penentuan resiko, aktivitas pengendalian, 

pengawasan atau pemantauan, informasi dan komunikasi. Hal itu sangat 

berbeda dengan penelitian ini yang membahas fokus terhadap perbaikan 

sistem pengendalian internal piutang usaha dengan tujuan mencegah adanya 

piutang usaha.  Berdasarkan latar belakang tersebut dibuat sebuah skripsi 

dengan judul: “ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 

PIUTANG USAHA PADA PT PELABUHAN INDONESIA III 

(PERSERO) CABANG GRESIK.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaaan sistem 

pengendalian internal piutang usaha pada PT Pelindo III (Persero) Cabang 

Gresik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem 

pengendalian internal piutang usaha pada PT Pelabuhan Indonesia III 

(Persero) Cabang Gresik. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang didapat diperoleh dalam penelitian ini : 

1) Dapat memperluas pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan sistem pengendalian internal piutang usaha. 

2) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

akademisi mengenai pengendalian internal piutang usaha dalam upaya 

meminimalisasi kerugiaan atas piutang tidak tertagih yang yang salah 

satunya disebabkan dari lamanya umur piutang tersebut tidak 

ditagihkan kepada pengguna jasa PT Pelindo III (Persero) Cabang 

Gresik. 

3) Memberikan sumbangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya 

 pengendalian internal piutang usaha bagi para pembaca atau bagi yang 

 berminat mengenai pengembangan dan aplikasinya.  

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang pokok-pokok pikiran 

yang tertuang dalam penulisan skripsi maka diberikan kerangka wacana 

berupa sistematika skripsi berikut ini: 

Bab 1. Pendahuluan 

 Latar belakang dalam melakukan penelitian adanya sistem uang 

muka yang dinilai kurang efektif sehingga masih banyak piutang 

yang memiliki umur cukup lama.  

 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS SISTEM ... VEBI PUPUT KURNIAWAN



6 
 

Bab 2. Tinjauan Pustaka 

 Diuraikan mengenai dasar-dasar dan konsep-konsep teoritis yang 

digunakan sebagai dasar pemecahan masalah dalam hal ini antara 

lain mengenai sistem pengendalian internal piutang usaha. Teori-

teori ini akan digunakan sebagai tuntunan dan perbandingan dalam 

penyajian laporan skripsi. 

Bab 3. Metode Penelitian 

 Metode penelitian dengan cara suvei pendahuluan tentang diskripsi 

dari objek penelitian yang kemudian diperoleh data-data yang 

terkait dalam penelitian untuk di analisa penyebab munculnya 

piutang usaha.  

Bab 4. Hasil Pembahasan 

 Adanya perbaikan Sistem pengendalian internal piutang usaha 

melalui pemisahan fungsi, keterlibatan fungsi keuangan dalam 

verifikasi pelanggan, modifikasi aplikasi sistem informasi (Lock 

System) dalam pencegahan piutang tak tertagih. 

Bab 5. Simpulan dan Saran  

 Penerapan sistem pengendalian internal piutang usaha pada PT 

Pelindo III (Persero) Cabang Gresik belum optimal yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu sistem, sumber daya dan aplikasi 

tekhnologi. Saran yang diberikan penulis sebaiknya manajemen 

melakukan pemisahan fungsi, dan perbaikan sistem informasi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1. Pengertian Piutang Usaha dan Umur Piutang 

Piutang usaha (account receivable) timbul akibat adanya penjualan 

kredit. Sebagian besar perusahaan menjual secara kredit agar dapat menjual 

lebih banyak produk dan jasa. Istilah piutang meliputi semua klaim dalam 

bentuk uang terhadap entitas lainya, termasuk individu, perusahaan atau 

organisasi lainya. Tingkat piutang perusahaan secara umum dipengaruhi 

oleh kondisi perekonomian, harga produk, kualitas produk dan kebijakan 

kredit perusahaan. Manajer keuangan perusahaan tidak dapat 

mengendalikan semua faktor tersebut, hanya kebijaksanaan kredit saja yang 

dapat ditentukan. 

Hubungan antara piutang dagang dan penjualan kredit dimana piutang 

dagang khususnya digunakan untuk tagihan yang timbul karena penjualan 

barang atau jasa secara kredit, di mana pembeli tidak memberikan surat janji 

tertulis. Jadi secara riil piutang dagang menunjukkan piutang yang timbul 

dari penjualan barang-barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan di mana dalam keadaan normal perusahaan, biasanya piutang 

dagang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. 

Menurut Kieso dkk., (2001:341) piutang adalah “Receivable are 

claims held against customers and other for money, goods or services” 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS SISTEM ... VEBI PUPUT KURNIAWAN



8 
 

 

Piutang adalah klaim uang, barang atau jasa kepada pelanggan atau pihak-

pihak lainya. Van Horne dan Wachowicz (1998:246) piutang adalah 

“Amount of money owed to firm by customers who have bought goods or 

services on credit. A current asset. Also called receivables” Piutang adalah 

sejumlah uang hutang dari konsumen pada perusahaan yang membeli 

barang dan jasa secara kredit pada perusahaan. 

Menurut Kasmir (2010:41) piutang merupakan tagihan perusahaan 

kepada pihak lainya yang memiliki jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. 

Piutang ini terjadi akibat dari penjualan barang atau jasa kepada 

konsumenya secara angsuran (kredit). Mulyadi (2002:87) “piutang 

merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat 

diterima dalam jangka waktu satu tahun, atau dalam satu siklus kegiatan 

perusahaan”. Piutang umumnya disajikan di neraca dalam dua kelompok, 

piutang usaha, dan piutang non usaha. Menurut Hery (2009:266) Istilah 

piutang diklasifikasikan menjadi berikut ini. 

1. Piutang Usaha (Account Receivable). 

Yaitu jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat 

penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang usaha memiliki saldo 

normal disebelah debet sesuai dengan saldo normal untuk aktiva. 

Piutang usaha biasanya diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka 

waktu yang relatif pendek, biasanya dalam waktu 30 sampai 60 hari. 

Setelah ditagih, secara pembukuan, piutang usaha akan berkurang di 
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sebelah kredit. Piutang usaha diklasifikasikan dalam neraca sebagai 

aktiva lancar (current asset). 

2. Piutang Wesel (Notes Receivable). 

Yaitu tagihan perusahaan kepada pembuat wesel. Pembuat wesel di 

sini adalah pihak yang telah berhutang kepada perusahaan, baik 

melalui pembelian barang atau jasa secara kredit maupun melalui 

peminjaman sejumlah uang. Pihak yang berutang berjanji kepada 

perusahaan (selaku pihak yang diutangkan) untuk membayar sejumlah 

uang tertentu berikut bunganya dalam kurun waktu yang telah 

disepakati. Janji pembayaran tersebut ditulis secara formal dalam 

sebuah wesel atau promes (promissory note). 

3. Piutang Lain-lain (Other Receivables). 

 Piutang lain-lain umumnya diklasifikasikan dan dilaporkan secara 

terpisah dalam neraca. Contohnya piutang bunga, piutang deviden 

(tagihan kepada investee sebagai hasil investasi), piutang pajak 

(tagihan perusahaan kepada pemerintah berupa restitusi atau 

pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak), dan tagihan kepada 

karyawan.   

Penyajian piutang di neraca menurut Mulyadi (2002:88). 

a. Piutang usaha disajikan di neraca sebesar jumlah yang diperkirakan 

dapat ditagih dari debitur pada tanggal neraca. Piutang usaha disajikan 

dalam neraca dalam jumlah bruto dikurangi dengan taksiran kerugian 

tidak tertagihnya piutang. 
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b. Jika perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang usaha, 

harus dicantumkan pengungkapanya di neraca bahwa saldo piutang 

usaha tersebut adalah jumlah bersih (netto). 

c. Jika piutang usaha bersaldo material pada tanggal neraca, harus 

disajikan rincianya neraca. 

d. Piutang usaha yang bersaldo kredit (terdapat di dalam kartu piutang) 

pada tanggal neraca harus disajikan dalam kelompok utang lancar. 

e. Jika jumlahnya material, piutang non usaha harus disajikan terpisah 

dari piutang usaha. 

Umur piutang adalah waktu yang diberikan kreditur kepada debitur 

untuk melunasi kewajibannya. Selain itu perusahaan lazim melakukan 

analisa umur piutang mendasarkan perhitungannya pada konsep adanya 

resiko piutang yang tidak dapat ditagih ke pelanggan karena beberapa 

alasan. Piutang yang diragukan tidak dapat ditagih ini semakin lama 

semakin menumpuk maka salah satu tindakan yang dapat dilakukan 

perusahaan adalah dengan menyusun kriteria lamanya piutang yang sampai 

saat ini belum dapat ditagih. Piutang yang tidak dapat tertagih ini karena 

beberapa sebab, antara lain karena adanya kemungkinan perusahaan terlalu 

mudah dalam pemberian piutang dalam arti persyaratan yang ditetapkan 

terlalu longgar. Atau, bahkan memang track record pelanggan itu sendiri 

yang kurang baik. Batas kriteria piutang tak tertagih, lazimnya adalah 30 

hari setelah tanggal transaksi. 
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2.1.2. Piutang Tak Tertagih 

Penjualan secara kredit akan menguntungkan perusahaan, karena lebih 

menarik calon pembeli, sehingga volume penjualan meningkat yang berarti 

menaikan pendapatan perusahaan. Dilain pihak penjualan secara kredit 

seringkali mendatangkan kerugian, yaitu apabila si debitur tidak mau atau 

tidak mampu melaksanakan kewajibanya. 

Hery (2009:277) Dua dasar yang dapat digunakan untuk menentukan 

jumlah kerugian piutang, yaitu:  

1. Sebesar persentase tertentu dari jumlah penjualan. 

 Cara ini dinamakan sebagai metode laporan laba rugi (income 

statement method), berdasarkan pada data historis, sebuah persentase 

tertentu dari total penjualan atau total penjualan kredit ditentukan dan 

digunakan untuk menghitung besarnya estimasi beban kredit macet. 

Metode ini fokus pada penandingan yang layak atas beban piutang tak 

tertagih terhadap besarnya pendapatan penjualan terkait. 

2. Sebesar prosentase tertentu dari jumlah piutang usaha 

Pada dasarnya ini menekankan penilaian piutang usaha pada nilai 

bersihnya yang dapat direalisasi, yang nantinya akan dilaporkan dalam 

neraca. Atau dengan kata lain, cara ini fokus pada penentuan figur 

piutang usaha yang secara nyata dapat ditagih. 

Perhitungan sebesar prosentase tertentu dari jumlah piutang usaha dapat 

dibagi menjadi 2 metode, yaitu: 
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1. Metode saldo akhir piutang. 

Prosentase tertentu dari jumlah saldo akhir piutang usaha yang 

diperkirakan tidak dapat ditagih ditentukan. 

2. Metode umur piutang. 

Piutang usaha akan dikelompok-kelompokan berdasarkan pada 

masing-masing karakteristik umurnya, yang berarti adanya 

pengelompokan piutang usaha ke dalam kategori yang berdasarkan 

atas tanggal jatuh temponya piutang. 

2.1.3. Sistem Akuntansi Piutang Usaha 

Mulyadi (2001:3) Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan 

dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan. 

Mulyadi (2001:257) Sistem akuntansi yang mempengaruhi piutang: 

sistem akuntansi penjualan kredit, dengan kartu kredit perusahaan, sistem 

akuntansi penjualan kredit, dan sistem retur penjualan. Prosedur pencatatan 

piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap 

debitur. Mutasi piutang adalah disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, 

penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang. 

Informasi mengenai piutang yang dilaporkan kepada manajemen adalah: 

1. Saldo piutang pada saat tertentu kepada setiap debitur. 

2. Riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur. 

3. Umur piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu. 
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Mulyadi (2001:210) Penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan 

dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari 

pembeli dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan 

kepada pembeli tersebut. Untuk menghindari tidak tertagihnya piutang, 

setiap penjualan kredit yang pertama kepada seorang pembeli selalu 

didahului dengan analisis terhadap dapat atau tidaknya pembeli tersebut 

diberi kredit. Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit adalah: 

1. Fungsi Penjualan. 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima surat order dari 

pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan 

informasi yang belum ada pada surat order tersebut, meminta surat 

otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman dan dari gudang 

mana barang akan dikirim, dan mengisi surat order pengiriman. 

2. Fungsi Kredit. 

Fungsi ini dibawah fungsi keuangan yang dalam transaksi penjualan 

kredit, bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan serta 

memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan.  

3. Fungsi Gudang. 

Dalam fungsi kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan 

barang yang dipesan oleh pelanggan, serta menyerahkan barang ke 

fungsi pengiriman. 
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4. Fungsi Pengiriman. 

Dalam fungsi kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang 

diterimanya dari fungsi penjualan. Fungsi ini juga bertanggung jawab 

untuk menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar dari perusahaan 

tanpa ada otorisasi dari yang berwenang. 

5. Fungsi Penagihan.  

Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta 

menyediakan copy faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi 

penjualan oleh fungsi akuntansi 

6. Fungsi Akuntansi 

Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan 

membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada para debitur, 

serta membuat laporan penjualan. 

2.1.4 Penilaian Risiko Piutang Usaha 

Menurut Alexandri (2009:118) Resiko kredit adalah resiko tidak 

terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada pelanggan. Halim 

(2007:138) Pada dasarnya, ada empat risiko yang terkandung dalam piutang, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Risiko tidak terbayarnya seluruh piutang. 

2. Risiko tidak terbayarnya sebagian piutang. 
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3. Risiko keterlambatan dalam melunasi piutang. 

4. Risiko tertanamnya modal dalam piutang. 

Adapun langkah-langkah preventif yang harus dilakukan untuk 

mengurangi resiko tersebut adalah manajer kredit hendaknya memerhatikan 

lima “C” dari kredit sebelum memutuskan pemberian kredit kepada 

pelanggan, yaitu sebagai berikut. 

1. Character, dalam hal ini manajer kredit harus memperhatikan karakter 

dari si pemohon. Apabila pelanggan lama, maka dapat dilihat pada 

track record yang ada di kartu piutang. Bila pelanggan baru, maka 

dapat ditanyakan pada mitra usahanya dan referensi pihak lain yang 

menjamin. 

2. Capacity. Dalam hal ini manajer kredit perlu memerhatikan 

kemampuan pelanggan dalam mengelola bisnisnya. Indikatornya bisa 

dilihat pada debt service coverage, rasio likuiditas. Time interst 

earned, serta return on assets. 

3. Capital. Dalam hal ini manajer kredit perlu memerhatikan modal yang 

dimiliki pelanggan. Hal ini bisa dilihat pada pos equity dalam laporan 

keuangan pelanggan. 

4. Collateral. Dalam hal ini manajer kredit perlu memerhatikan jaminan 

yang diberikan oleh pelanggan untuk menutup kerugian apabila 

pelanggan tidak bisa melanjutkan angsuranya. 

5. Conditions of economics. Dalam hal ini manajer kredit perlu 

memerhatikan apakah perusahaan pelanggan tersebut rentan terhadap 
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perubahan kondisi ekonomi, baik makro maupun lini bisnis 

pelanggan.    

Sudana (2009:100) Jika perusahaan memutuskan untuk memberikan 

kredit kepada pelangganya, maka perusahaan harus menentukan prosedur 

untuk memperoleh kredit dan pelunasanya, yang dituangkan dalam 

kebijakan kredit, yang meliputi:  

a. Syarat Penjualan. 

Syarat penjualan menentukan bagaimana perusahaan menjual barang 

atau jasanya, apakah dilakukan secara tunai atau kredit. Jika dilakukan 

secara kredit, maka syarat penjualanya harus menentukan secara 

spesifik mengenai jangka waktu kredit, potongan tunai dan periode 

potongan, serta jenis kredit. 

b. Analisis Kredit. 

 Dalam pemberian kredit, perusahaan menentukan berapa banyak 

upaya yang dilakukan untuk dapat membedakan antara pelanggan 

yang akan membayar dan pelanggan yang tidak membayar. Aspek 

yang dianalisis biasanya didasarkan pada five C of credit yaitu 

character, capacity, capital, collateral dan condition. 

c. Kebijakan Penagihan piutang. 

 Setelah kredit diberikan, perusahaan mempunyai masalah yang 

potensial dalam pengumpulan kas, untuk itu perusahaan harus 

menentukan kebijakan penagihan piutang. Misalnya dengan langkah: 
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i. Mengirimi surat pemberitahuan  kepada pelanggan tentang telah 

jatuh temponya piutang. 

ii.  Perusahaan menghubungi pelanggan melalui telepon. 

iii.  Menugaskan kepada tenaga penagih untuk melakukan penagihan 

piutang. 

iv.  Melakukan upaya hukum untuk melakukan penagihan. 

Kebijakan kredit menurut Atmaja (2008:398) atas 4 variabel: 

1. Periode Kredit yakni jangka waktu kredit yang diberikan. Menaikkan 

periode pada umumnya dapat mendongkrak penjualan, namun ada 

biaya perubahan bagi perusahaan, misalnya pembayaran tertunda. 

2. Standar kredit yakni merujuk pada kemampuan keuangan minimal 

yang harus  dimiliki calon penerima kredit serta jumlah kredit yang 

tersedia bagi masing-masing pelanggan. 

3. Kebijakan pengumpulan yakni merujuk pada prosedur-prosedur yang 

digunakan oleh perusahaan untuk menagih piutang yang sudah jatuh 

tempo. 

4. Kebijakan diskon untuk pembayaran yang dipercepat, termasuk 

didalamnya jumlah dan periode diskon. 

Sudana (2009:107) Kebijakan pengumpulan piutang merupakan 

komponen terakhir dari kebijakan kredit. Hal ini mencakup pemantauan 

piutang dan pembayaran atas piutang yang telah jatuh tempo. Untuk 

menjaga pelanggan membayar kewajibanya tepat waktu, kebanyakan 

perusahaan akan memantau piutang yang telah jatuh tempo.  
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1. Perusahaan perlu memperhatikan ACP dari waktu ke waktu. Jika 

terjadi peningkatan ACP maka perlu mendapatkan perhatian yang 

lebih serius dari perusahaan. 

2. Perusahaan dapat menyusun aging schedule, sebagai salah satu alat 

untuk memantau piutang diklasifikasikan berdasarkan umur 

sebagaimana tampak pada tabel berikut. 

Menurut Hery (2009:269) “setiap pengajuan kredit yang dilakukan 

oleh calon pembeli haruslah diuji atau dievaluasi terlebih dahulu kelayakan 

kreditnya. Bagian penjualan tidak boleh merangkap bagian kredit. 

Persetujuan pemberian kredit hanya boleh dilakukan oleh manajer kredit. 

Manajer penjualan tidaklah memiliki otorisasi atau wewenang untuk 

menyetujui proposal kredit pelanggan. ”Apabila bagian penjualan 

merangkap bagian kredit, maka dikhwatirkan (terutama apabila komisi 

penjualan ditetapkan berdasarkan pada besarnya omset penjualan) seluruh 

proposal kredit (tanpa kecuali) yang diajukan calon pembeli akan langsung 

disetujui tanpa adanya evaluasi terlebih dahulu”. Dalam hal ini, 

kemungkinan besar risiko akan muncul terutama terhadap calon pembeli 

dengan peringkat kredit yang buruk. 

2.1.5. Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

Fungsi pengendalian adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. 

Fungsi ini sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu 

harus dilakukan sebaik-baiknya. Robbins and Coulter (2010:182) 

Pengendalian adalah proses mengawasi (monitoring) membandingkan 
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(comparing), dan mengoreksi (correcting) kinerja. Menurut Brantas (2009 : 

199) “Internal control adalah pengawasan seorang atasan kepada 

bawahanya. Cakupan dari pengawasan ini meliputi hal- hal yang cukup luas 

baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan dan lain-

lainya. Audit control adalah pemeriksaan atau penilaian atas masalah- 

masalah yang berkaitan dengan pembukuan perusahaan. Jadi, pengawasan 

atas masalah khusus yaitu tentang kebenaran pembukuan suatu perusahaan.”  

Mulyadi (2002:180) Mendefinisikan pengendalian internal sebagai 

suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan 

personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang 

pencapaian tiga golongan berikut ini: 

1. Keandalan pelaporan keuangan 

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

3. Efektifitas dan efisiensi operasi 

Dari definisi pengendalian tersebut terdapat beberapa konsep dasar 

berikut ini: 

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses. Pengendalian internal 

merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. 

Pengendaliam internal itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan. 

Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang 

bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya 

sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas 
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2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan 

hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan 

oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan 

komisaris, manajemen, dan personel lain. 

3. Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan 

keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan 

dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua 

sistem pengendalian internal dan pertimbangan manfaat dan 

pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan 

pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakianan mutlak. 

4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling 

berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. 

Menurut Romney dan Steinbart (2006:2) definisi dari sistem adalah 

rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling 

berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Mulyadi 

(2001:2), suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat 

berhubungan satu dengan yang lainya, yang berfungsi bersama-sama untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Sistem pernapasan kita terdiri 

dari suatu kelompok unsur yaitu hidung, saluran pernapasan, paru-

paru dan darah. Unsur-unsur suatu sistem terdiri dari subsistem yang 

lebih kecil, yang terdiri pula dari kelompok unsur yang membentuk 

subsistem tersebut. 
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2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang 

bersangkutan. Unsur-unsur sistem berhubungan erat satu dengan 

lainya dan sifat serta kerja sama antar unsur sistem tersebut 

mempunyai bentuk tertentu. 

3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. 

Setiap sistem mempunyai tujuan tertentu. Sistem pernafasan kita 

bertujuan menyediakan oksigen, dan pembuangan carbon dioksida 

dari tubuh kita bagi kepentingan kelangsungan hidup kita. Unsur 

sistem tersebut berupa hidung, saluran pernafasan, paru-paru dan 

darah berkerja sama satu dengan lainya dengan proses tertentu untuk 

mencapai tujuan tersebut diatas. 

4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. 

Sistem pernafasan kita merupakan salah satu sistem yang ada dalam 

tubuh kita, yang merupakan bagian dari sistem metabolisme tubuh. 

Contoh sistem lain adalah sistem pencernaan makanan, sistem 

peredaran darah, sistem pertahanan tubuh. 

Mulyadi (2001:163) Sistem pengendalian internal meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk 

menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen. Unsur pokok sistem pengendalian intern adalah 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS SISTEM ... VEBI PUPUT KURNIAWAN



22 
 

 

pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi 

yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar 

otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui 

terjadinya transaksi tersebut. 

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 menjamin 

praktik yang sehat dalam pelaksanaanya. 

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 tergantung kepada manusia 

yang melaksanakannya. 

Menurut Harahap (1991:121) dalam merumuskan sistem pengawasan 

internal yang baik ini menggunakan beberapa syarat sebagai berikut: 

1. Pegawai. 

 Pegawai yang mengerjakan sistem harus diseleksi secara objektif dan 

mempunyai kualifikasi sesuai bidangnya, terampil, cakap dan lebih 

penting memiliki integritas dan kejujuran. 
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2. Pemisahan fungsi. 

 Fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan harus dipisahkan untuk 

menjaga kemungkinan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh 

seorang yang memiliki dua fungsi. Misalkan pemegang buku harus 

dipisahkan dengan fungsi penjualan sehingga jumlah penjualanya 

dapat dikendaliakan oleh pengawas yang melakukan pencatatan. 

3. Pelaksanaan transaksi. 

 Transaksi hanya dapat dilaksanakan berdasarkan otorisasi dan 

sepengetahuan mereka yang berhak sesuai dengan struktur organisasi 

dan daftar wewenang masing-masing. 

4. Transaksi harus dicatat secara benar sesuai dengan bukti-bukti 

pendukung yang ada kemudian diklasifikasikan, dan dibukukan pada 

perkiraan yang benar dan periode yang benar pula. 

5. Pemakaian terhadap harta perusahaan. 

 Pemakaian terhadap harta perusahaan harus selektif tidak boleh setiap 

orang dengan mudah dapat memakai dan menggunakan kekayaan 

perusahaan tanpa melalui prosedur atau persetujuan pimpinan yang 

berwenang. Harta perusahaan harus dijaga oleh mereka yang ahli dan 

mampu untuk menjaganya baik dari kemungkinan kerusakan maupun 

pencurian. 

6. Perbandingan antara catatan dan fisik harta. 

 Sewaktu-waktu harus dilakukan perbandingan antara angka yang 

dibuku dengan fisik dari harta yang dicatat.  

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS SISTEM ... VEBI PUPUT KURNIAWAN



24 
 

 

2.1.6. Tujuan Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Arens dkk (2008:370), tiga tujuan dalam merancang sistem 

pengendalian internal yang efektif adalah: 

1. Reliabilitas pelaporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab 

untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor dan pemakai 

lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun 

profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara 

wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip akuntansi 

berlaku umum (GAAP). Tujuan pengendalian internal yang efektif 

atas pelaporankeuangan tersebut. 

2. Efisinsi dan efektivitas operasi. Pengendalian dalam perusahaan akan 

mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk 

mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang penting 

dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan 

nonkeuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan 

pengambilan keputusan. 

3. Ketaatan pada hukum dan peraturan. Mengharuskan semua 

perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang keefektifan 

pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain 

mematuhi ketentuan hukum organisasi-organisasi publik, nonpublik 

dan nirlaba diwajibkan menaati berbagia hukum dan peraturan. 

Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, 

seperti UU perlindungan lingkungan dan hak sipil, sementara yang 
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lainya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak 

penghasilan dan kecurangan. 

 

2.2 Penelitian Sebelumnya 

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema 

penelitian ini, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hartati 

(2009) dengan judul “Analisis Pengendalian Internal Piutang Usaha pada  

PT SFI Medan“. Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan 

penelitian ini dalam hal fokus penelitian, yaitu mengevaluasi penerapan 

sistem pengendalian internal piutang usaha pada suatu perusahaan. 

Perbedaannya adalah bahwa dalam penelitian terdahulu pembahasannya 

lebih kepada pengendalian internalnya terhadap penanganan piutang, 

sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada sistem piutang usaha 

dan mencoba menawarkan solusi tentang perbaikan sistem piutang untuk 

menangani masalah umur piutang yang lama, serta perbedaan yang kedua di 

penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah PT sedangkan di penelitian 

ini objek penelitiannya adalah Cabang dari perusahaan BUMN sehingga 

permasalahan yang dihadapi lebih kompleks karena seringkali ada beberapa 

customer yang sama yang terlibat piutang usaha pada beberapa Cabang di 

PT Pelindo III (Persero), sehingga dimungkinkan terjadinya intervensi-

intervensi dari Kantor Pusat.  

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Machdalena (2010) 

dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Penjualan dan Piutang 
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PT Kabelindo Murni, TBK. “  Persamaan antara penelitian tersebut dengan 

penelitian ini adalah pada titik permasalahan yaitu bagaimana melakukan 

perbaikan pada sistem penagihan piutang untuk menekan umur piutang yang 

lama. Perbedaanya adalah dalam penelitian ini berfokus pada sistem piutang 

usaha untuk meminimalisasikan terjadinya piutang tidak tertagih dan 

menekan umur piutang, sedangkan pada penelitian terdahulu lebih berfokus 

bagaimana hasil dari sistem piutang usaha tersebut dapat digunakan sebagai 

alat pengambilan keputusan bagi manajemen. 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

Perbaikan Sistem Piutang Usaha :
1. Analisa sistem piutang eksisting
2. Pemuktahiran Data Saldo Piutang

3. Aliran data tentang Umur Piutang
4. Aktivasi Lock System
5. Pengawasan atau pemantauan

Umur Piutang Usaha 
yang Lama

Perputaran Piutang 
Usaha Lama

Potensi Tak 
Tertagih

PT Pelindo III Cab. Gresik

Pelayanan Jasa Kepelabuhan

Piutang Usaha Tunai

resiko

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 
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Aktivitas PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik adalah penyedia jasa 

kepelabuhanan dengan prioritas utama melayani pengguna jasa untuk 

menggerakan perekonomian dan memperlancar jalur distribusi barang, 

sehingga hal ini menyebabkan jumlah piutang usaha yang tinggi. Piutang 

usaha tersebut harus berjalan lancar, dalam hal ini dapat ditagih sesuai 

dengan jangka waktunya, maka harus dikelola dengan baik. Kerangka 

konseptual di atas menggambarkan bahwa pengelolaan piutang usaha 

dilakukan melalui sistem piutang usaha yang efektif dan efisien sehingga 

diharapkan akan meningkatkan kinerja aktivitas perusahaan. 

 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS SISTEM ... VEBI PUPUT KURNIAWAN



28 
 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. Jenis penelitian kualitatif digunakan dengan tujuan untuk 

menginterprestasikan hasil dari penerapan sistem informasi akuntansi 

khususnya penjualan kredit menurut pemahaman, pemikiran, dan persepsi 

peneliti tanpa melakukan suatu pengujian metode statistik. Penelitian ini 

ditujukan untuk mengevaluasi pengendalian internal atas piutang usaha 

yang sekarang dilakukan oleh PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik 

sebagai suatu fenomena kontemporer yang tidak bisa dipisahkan dengan 

manusia pelaksananya. Selain untuk mengetahui dan mempelajari 

pengendalian internal atas piutang usaha yang diterapkan perusahaan tempat 

penelitian dilakukan, tujuan lain  yang ingin dicapai dari penelitian ini 

adalah untuk menghasilkan perbaikan atas pengelolaan aktivitas dan 

pencapaian hasil dari masing–masing fungsi di perusahaan dengan cara 

memberikan saran–saran perbaikan yang dapat ditempuh agar 

pendayagunaan sumber daya perusahaan dapat dilakukan secara efisien dan 

efektif. Berdasarkan pada pemahaman terhadap permasalahan yang 

diperoleh dalam pengendalian internal atas piutang usaha tersebut maka 

akan dicarikan solusi teoritis untuk memecahkan masalah tersebut. 
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Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

sebab proses penelitian memperhatikan konteks studi dengan menitik 

beratkan pada pemahaman, pemikiran dan persepsi peneliti, serta data yang 

digunakan tidak hanya berupa angka–angka tapi juga melibatkan data 

kualitatif hasil observasi dan wawancara.. 

 

3.2.  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. 

1. Data primer, berupa data yang diperoleh dari perusahaan melalui 

wawancara dengan manajer cabang, kepala bagian piutang, kepala 

bagian keuangan, dan karyawan yang terkait langsung dengan objek 

yang diteliti dan kegiatan observasi yang kemudian diolah. Dibagi 

menjadi : 

a. Data kualitatif. 

 Data kualitatif yaitu data yang berisikan keterangan mengenai 

gambaran umum perusahaan, kebijakan dan prosedur yang 

berkaitan dengan piutang usaha, dan pengendalian internal 

terhadap piutang. 

b. Data kuantitatif. 

Data kuantitatif yaitu data yang berisikan angka-angka mengenai 

laporan keuangan perusahaan, pos-pos piutang dan pos-pos yang 

terkait dengan piutang. 
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2. Data sekunder, berupa data yang dikumpulkan melalui catatan dan 

dokumen resmi perusahaan dan data yang telah diolah seperti sejarah 

singkat perusahaan, kuesioner pengendalian internal terhadap piutang 

usaha, memo internal, struktur organisasi dan dokumen lainya. 

 

3.3. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah melakukan 

survei pendahuluan dan survei lapangan. 

1. Survei pendahuluan. 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum 

mengenai perusahaan yang akan diteliti dan juga mengidentifikasi 

permasalahan yang dapat menjadi bahan penelitian. 

2. Survei lapangan. 

Survei lapangan tersebut dilakukan dengan cara: 

a. Studi dokumentasi, yakni melalui pencatatan dan fotokopi data 

yang diperlukan. Seperti pencatatan hasil wawancara, fotocopy 

memo internal perusahaan, dsb. 

b. Teknik wawancara, yakni dengan melakukan tanya jawab secara 

langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. 

Seperti wawancara dengan manajer keuangan cabang, supervisor 

bagian tresuri, dsb. 
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c. Teknik observasi yakni, dengan melakukan pengamatan terhadap 

kegiatan ataupun prosedur kerja yang berhubungan dengan objek 

penelitian seperti prosedur survei, prosedur penagihan piutang, dsb. 

d. Studi kepustakaan, berupa kegiatan mempelajari dan 

mengumpulkan literatur, penelitian sebelumnya dan teori yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan akan 

digunakan sebagai landasan teoritis dalam pemecahan masalah 

yang ada. 

 

3.4.  Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif 

kualitatif, sehingga teknik analisis yang akan dilakukan adalah teknik 

analisis deskriptif komparatif, yaitu menganalisis pengendalian internal 

terhadap piutang yang diterapkan oleh obyek yang diteliti, kemudian 

dibandingkan dengan teori pendukung, agar dapat diterapkan pengendalian 

internal terhadap piutang secara memadai untuk meminimalisasikan umur 

piutang yang lama yang mengakibatkan resiko piutang usaha yang  

tertunggak ataupun piutang usaha yang tidak tertagih. Adapun langkah-

langkah dalam analisis ini, adalah : 

1. Mengumpulkan data-data baik berupa dokumen–dokumen maupun 

dari hasil observasi dan wawancara tentang penerapan pengendalian 

internal terhadap piutang. 
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2. Hasil dari observasi dan wawancara tersebut didokumentasikan 

terlebih dahulu dalam bentuk tulisan yang terstruktur sebelum 

dilakukan analisa. 

3. Menganalisis penerapan elemen–elemen sistem informasi akuntansi 

pada obyek yang diteliti, yaitu : 

a. Menganalis struktur organisasi dan pembagian job description 

pada setiap bagian. 

b. Menganalisis pengendalian internal terhadap piutang. 

c. Menganalisis laporan keuangan laporan penjualan. 

4. Memberikan usulan terhadap perubahan–perubahan atas 

pengendalian internal terhadap piutang yang masih mengandung 

kelemahan. 

5. Membuat simpulan dan saran. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum Perusahaan 

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III  adalah Badan 

Usaha Milik Negara yang bergerak dalam sektor perhubungan dengan tugas, 

wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola Pelabuhan Umum pada 7 

wilayah provinsi Indonesia meliputi wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur. 

4.1.1. Sejarah Singkat PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

Sejarah PT Pelindo III (Persero) terbagi menjadi beberapa fase 

penting. Perseroan pada awal berdirinya adalah sebuah Perusahaan Negara 

yang pendiriannya dituangkan dalam PP No.19 Tahun 1960. Selanjutnya 

pada kurun waktu 1969-1983 bentuk Perusahaan Negara diubah dengan 

nama Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 tahun 1969. Kemudian pada kurun waktu tahun 1983-

1992 untuk membedakan pengelolaan Pelabuhan Umum yang diusahakan 

dan yang tidak diusahakan diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) 

Pelabuhan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1983 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1985. Seiring dengan pesatnya 

perkembangan dunia usaha maka status Perum diubah menjadi Perseroan 

pada tahun 1992 hingga saat ini. 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS SISTEM ... VEBI PUPUT KURNIAWAN



34 
 

 

PT Pelindo III (Persero) mengelola sebanyak 18 Cabang Pelabuhan 

terdiri dari Cabang Utama, Kelas 1,2,3 dan 4 juga kawasan serta memiliki 6 

anak perusahaan yang tersebar di 7 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara 

Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Kantor Pusat PT Pelindo III 

(Persero) terletak di Surabaya.  

PT Pelindo III (Persero) yang menjalankan bisnis inti sebagai 

penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan, memiliki peran kunci untuk 

menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya 

prasarana transportasi laut yang memadai, PT Pelindo mampu 

menggerakkan dan menggairahkan kegiatan ekonomi negara dan 

masyarakat. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Pelabuhan Umum, PT Pelindo III (Persero) bertanggung jawab atas 

keselamatan pelayaran, penyelenggaraan pelabuhan, angkutan perairan dan 

lingkungan maritim. 

Sedangkan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Gresik 

merupakan Cabang yang telah berdiri lama sejak PT Pelindo III (Persero) 

didirikan, dengan kapabilitas yang hampir sama dengan Cabang Tanjung 

Perak, Cabang Gresik bersaing ketat dalam memenangkan market share 

dengan Cabang Tanjung Perak. 

Berikut adalah struktur organisasi PT Pelabuhan Indonesia III 

(Persero) Cabang Gresik : 
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GENERAL MANAGER
SUMITRO AGUS BUDIARTO, Drs. EC.

3.

 Manajer Kawasan 
Pelabuhan Kalianget

 SUYONO,S.Sos

Manajer Teknik
 

Manajer Operasi dan 
Komersial

 

Manajer Keuangan
 

Manajer Pelayanan
Terminal

Manajer SDM, Umum 
dan Kesisteman

 

Spv. B/M Curah 
Kering

 

Spv. B/M Barang 
Umum

 

Spv. Perenc. & 
Admin. Terminal

 

Spv. Pemasaran
 

Spv. Ops. Pelay. 
Kapal & Barang

 

Spv. Perenc. Pelay. 
& Admin.Ops.

 

Spv. SDM dan 
Umum

 

Spv. 
Sist.Manajemen & 

Informasi
 

Spv. Bangunan & 
Lingkungan

 

Spv. Peralatan & 
Instalasi

 

Spv. Akuntansi
 

Spv. Treasury
 TEDDY SETIONO, SE

3.
HADI SUKAMTO, SE

3.

KOSONG
3.

M. SHOLEH
3.

Pel.Sr. Perenc. Pelay. 
Kapal & Barang, Adm.& 

Pelaporan (12)
EDI WARTOKO, S.Sos. 

3.

Pel.Sr.II Perenc. Pelay. 
Kapal & Barang (13)

KOSONG

Pel.Sr.II Admin. & 
Pelaporan Ops. (13)

ADITYA CANDRA W., SH.
3.

Pel.Sr. I Aneka Usaha 
(12)

INDRA KURNIAWAN, SH.
3.

Pel.Sr.II Bina Pelanggan 
& Kerjasama  Usaha (13)

PLS

Pel. I Aneka Usaha (14)
PLS

Pel.Sr. I Pelayanan Kapal 
dan Barang (12)
ABDUL KADIR

3.

Foreman Sr. I B/M GC 
dan Log (12)

KOSONG

Pel.Sr. II Pelayanan 
Barang (13)

AWAN SUSANTO, SE
3.

Pel.Sr.II Pelayanan 
Kapal Pelra (13)

MARYANTO
3.

Pel.I Pelayanan Kapal 
Umum (14)

NANANG SAHRANI
3.

Foreman  I B/M GC dan 
Log (14)

PLS

Pel.Jr. Aneka Usaha-Air 
(KSO)
DIDIK KUSWANTORO

Pel.Jr. Aneka Usaha-
Pass (KSO)
DAVID
MULYADI
SAIFUL BAHRI
AHMAD YANI

Formasi KSO Subdiv :
5 Orang, 0 Kosong

Formasi KSO Subdiv :
1 Orang, 1 Kosong

Foreman Jr. B/M GC & 
Log (KSO)
SUDI PARYANTO
DJUNGALI

Formasi KSO Subdiv :
6 Orang, 4 Kosong

Foreman  I B/M GC dan 
Log (14)

PLS

Pel.I Perenc. B/M Curah 
(14)
PLS

Pel.Sr.I Operasi & Teknik 
(12)

 

Pel. I Operasi & Teknik 
(13)

AMIR FANTONIUS

Foreman SR.I B/M Curah 
Kering(12)

JOKO WIYONO,SE

Foreman Sr.I B/M Curah 
Kering (13)

PLS

Foreman SR.I B/M 
Umum (12)
RASLI, SE

Foreman SR.I B/M 
Umum (13)
KOSONG

HASNUL ARIFIN
3.

SAIFULLAH, SE
3.

CHUSAIRI ALIE
3.

Formasi KSO Subdiv :
1 Orang, 1 Kosong

Foreman Junior (KSO)
WAHYU PRABOWO
ARIEF FEBIANTO

Formasi KSO Subdiv :
3 Orang, 1 Kosong

Formasi KSO Subdiv :
3 Orang, 3 Kosong

STRUKTUR ORGANISASI
CABANG GRESIK

ARIEF YARMANTO, SH
3. LUTHMAYANA F.,A.Md.

3.

Pel.Sr. I SDM (12)
KOSONG

Pel.Sr. I Hukum & 
Humas (12)
KOSONG

Pel.Sr. I  TU/Arsiparis 
(12)

SUTI’AH
3.

Pel.Sr. II RT (13)
 PLS

Pel.Sr. II TU (13)
DWIYANTO 

BUDILAKSONO

Pel.Jr. TU&RT (KSO)
KIKI KUSUMA ARIYANTI
DEBY EKA SETYAWAN

Port Security (KSO)
ANDI HARMOKO
ANDIK FALENTINO
DEKKY FOELKARNAEN
HARIS
PUGUH D. PURWANTO
SUHARTOPO
WAHYU DWI HARYANTO
YUDI SISWANTO

Formasi KSO TU&RT :
3 Orang, 1 Kosong

Staf Muda IV (11)
ALEX A. WATUNG

Pel.Sr. II Sistem 
Manajemen (13)

KOSONG

Pel.Sr II Sistem 
Informasi (13)

PLS

Pel.Sr.I Akuntansi (12)
ANIEK KUSTIAWATI   

Pel.Sr.II Perpajakan (13)
IRMA SETYOWATI, A.Md.

Pel. I Akuntansi & 
Perpajakan (13)

DETI SUKAESIH, A.Md.

Pel.Sr.I Billing & Piutang 
(12)
PLS

Kasir (12)
YANTO

3.

Pel.I Billing & 
Pengelolaan Dana 

(13)
M. ROCHIM 

Pel.Jr.I Billing & 
Pengelolaan Dana (KSO) 
ASFIYATI
FANDRY KA.

Formasi KSO Subdiv :
2 Orang, 0 Kosong

SUBEKTI, SE
3.

ANIS FARIDA, SE.
3.    

Pel.Sr.II Bangunan & 
Lingkungan (13)

PLS

Pel.Sr.II Peralatan 
& Instalasi

PLS

Pel.Jr. Bangunan & 
Lingkungan (KSO)
HANDIK SETIAWAN

Formasi KSO Subdiv :
1 Orang, 0 Kosong

ERNA HAYU H.,ST,MM
3.

MARIJONO,ST
3.

DJASMITO, ST
3.

WISNOE WIDJAJA.
3.

BAIQ NURUL HIKMAWATI
3.

IMRAN RASIDI, SE
3.

IMAM SUHADI, S.Sos.

Pel.Jr. Keu.,SDM & 
Umum (KSO)
WARSO KURNIAWAN

Formasi KSO Subdiv :
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 

 

4.1.2. Visi dan Misi  PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

Berikut adalah visi dan misi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

yaitu : 

Visi  

Manajemen PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)  telah merumuskan 

visi perusahaan yaitu menjadi pelaku penyedia jasa kepelabuhanan yang 

prima, berkomitmen memacu integrasi logistik nasional. 
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Untuk mewujudkan visi di atas, maka jajaran manajemen PT Pelabuhan 

Indonesia III (Persero)  memiliki komitmen manajemen sebagai berikut: 

a. Kepada Pelanggan 

Pelabuhan Indonesia III senantiasa mengutamakan kepuasan pelanggan atas 

penyediaan permintaan dan pelayanan jasa-jasa kepelabuhanan, dengan 

pemahaman bahwa dari para pelangganlah perusahaan dapat hidup dan 

berkembang (going concern). Adapun prinsip-prinsip yang dikembangkan 

oleh perusahaan dalam melayani para pelanggan adalah : 

1) Tertib, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2) Teratur, atas dasar perencanaan dan pengendalian yang tepat dan 

baku. 

3) Aman, dari segala bentuk gangguan yang merugikan. 

4) Lancar, baik dalam prosedur transaksi maupun dalam pelaksanaan 

kegiatan. 

5) Tepat, dalam metoda dan mekanisme kegiatan pelayanan. 

6) Efisien, dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan dan 

mampu menekan ekonomi biaya tinggi. 
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b. Kepada Pegawai 

Pelabuhan Indonesia III senantiasa memandang pegawai sebagai aset 

perusahaan yang paling penting, dengan demikian perusahaan 

mengupayakan kesejahteraan untuk peningkatan motivasi dan 

profesionalisme pegawai : 

1) Menempatkan pegawai sebagai sumber daya utama sekaligus sebagai 

tujuan pengusahaan. 

2) Membangun suasana kerja sehat dan kompetitif  yang dilandasi iman 

dan taqwa. 

3) Mengembangkan profesionalisme dan kompetensi inti dalam setiap 

insan perusahaan. 

4) Memberikan kesejahteraan yang mencukupi berdasarkan prestasi kerja 

pegawai. 

c. Kepada Pemilik 

Pelabuhan Indonesia III bertekad kuat mengembangkan dan meningkatkan 

nilai perusahaan (value of the firm) untuk memenuhi keinginan para 

pemegang saham, dengan : 

1) Membentuk lingkungan kerja yang tanggap terhadap kaidah norma 

keuangan. 

2) Membudayakan prinsip pembangunan dan pemeliharaan secara 

berencana, produktif, efisien dan peka terhadap perkembangan 

teknologi kepelabuhanan. 
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3) Membentuk kesadaran perlunya pengawasan guna menunjang 

keberhasilan manajemen. 

4) Menciptakan kebiasaan proses pengambilan keputusan berdasarkan 

olahan sistem informasi terpadu. 

5) Membudayakan keseimbangan antara tanggung jawab dan kewajiban 

pada setiap jenjang manajemen perusahaan. 

d. Kepada Masyarakat 

Pelabuhan Indonesia III senantiasa memperhatikan kehadiran dan 

keberadaan masyarakat disekitarnya (termasuk mitra kerja pelabuhan), 

dengan : 

1) Memelihara dan meningkatkan koordinasi yang erat dan harmonis 

dengan mitra kerja pelabuhan. 

2) Berpartisipasi secara aktif dan selektif dengan kalangan mitra kerja 

pelabuhan.  

3) Berpartisipasi selektif dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan 

pelabuhan. 

4) Berwawasan lingkungan dalam segala kegiatan kepelabuhanan. 
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Misi Perusahaan 

Misi yang diemban oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)  pada 

dasarnya tetap merupakan kombinasi sinergis dari misi pelabuhan (port 

mission) dan misi unit usaha (corporate mission). Memperhatikan kondisi 

objektif yang ada, maka misi perusahaan dalam kurun waktu 5 (lima) 

tahun ke depan adalah: 

a. Menjamin penyediaan jasa pelayanan prima melampaui standar yang 

berlaku secara konsisten; 

b. Memacu kesinambungan daya saing industri nasional melalui biaya 

logistik yang kompetitif; 

c. Memenuhi harapan semua stakeholders melalui prinsip kesetaraan dan 

tata kelola perusaan yang baik (GCG); 

d. Menjadikan SDM yang kompeten, berkinerja handal, dan berpekerti 

luhur. 

e. Mendukung perolehan devisa negara dengan memperlancar arus 

perdagangan. 

4.1.3.Tujuan Perusahaan 

Tujuan perusahaan sesuai dengan PP No. 58 Tahun 1991 dan 

berdasarkan Anggaran Dasar PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)  sesuai 

Akta Notaris Imas Fatimah, SH No. 5 tanggal 1 Desember 1992 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan Nomor 3 tanggal 
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15 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH. MH 

adalah :  

“Melakukan usaha dibidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa 
kepelabuhanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 
Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi 
dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna 
meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan 
Terbatas.” 

 

Untuk melaksanakan tujuan tersebut, upaya yang dilakukan 

perusahaan adalah menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut: 

a. Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan 

untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal; 

b. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan 

pemanduan (pilotage) dan penundaan kapal; 

c. Penyediaan dan/atau pelayanan Dermaga dan fasilitas lain untuk 

bertambat, bongkar muat petikemas, curah cair, curah kering, multi 

purpose, barang termasuk hewan (general cargo), dan fasilitas naik 

turunnya penumpang dan/atau kendaraan; 

d. Penyediaan pelayanan jasa bongkar muat, peti kemas, curah cair, 

curah kering (general cargo), dan kendaraan; 

e. Penyediaan dan/atau pelayanan terminal peti kemas, curah cair, curah 

kering, multipurpose, penumpang, pelayaran rakyat dan Ro-Ro; 

f. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan 

penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang, angkutan 

bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; 
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g. Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan 

lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan 

dengan kepentingan kelancaran angkutan multi moda; 

h. Penyediaan dan/atau pelayanan listrik, air minum dan instalasi limbah 

serta pembuangan sampah; 

i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian BBM untuk kapal dan 

kendaraan di lingkungan pelabuhan; 

j. Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi 

barang termasuk hewan; 

k. Penyediaan dan/atau pengelolaan Jasa konsultasi, pendidikan dan 

pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan; 

l. Pengusahaan dan penyelenggaraan depo peti kemas dan perbaikan, 

cleaning, fumigasi, serta pelayanan logistik; 

m. Pengusahaan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara. 

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang 

tercapainya tujuan Perseroan dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki Perseroan meliputi : 

a. Jasa angkutan; 

b. Jasa persewaan dan perbaikan fasilitas dan peralatan; 

c. Jasa perawatan kapal dan peralatan di bidang kepelabuhanan; 

d. Jasa pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (Ship to Ship Transfer) 

termasuk jasa ikutan lainnya; 
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e. Properti di luar kegiatan utama kepelabuhanan; 

f. Kawasan industri; 

g. Fasilitas pariwisata dan perhotelan; 

h. Jasa konsultan dan surveyor kepelabuhanan; 

i. Jasa komunikasi dan informasi; 

j. Jasa konstruksi kepelabuhanan; 

k. Jasa forwarding/ekspedisi; 

l. Jasa kesehatan; 

m. Perbekalan dan catering; 

n. Tempat tunggu kendaraan bermotor dan shuttle bus; 

o. Jasa penyelaman (salvage); 

p. Jasa Tally; 

q. Jasa pas pelabuhan; 

r. Jasa timbangan. 

Secara lebih terinci, rumusan tujuan perusahaan tersebut apabila 

dijabarkan kembali adalah mampu menciptakan nilai tambah ekonomis bagi 

para stakeholders (pelanggan, pemegang saham, pemerintah, pegawai, mitra 

usaha, dan lain-lain) melalui kegiatan jasa inti kepelabuhanan, jasa 

penunjang serta jasa-jasa terkait lainnya dengan target pasar dalam cakupan 

wilayah operasi sebagai berikut: 

a. Jasa inti kepelabuhanan (core services): 

1).  Pelayanan kapal 

2). Pelayanan barang, yang terdiri dari: 
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a) Petikemas 

b) Konvensional (general cargo) 

 Curah (cair dan kering)  

3). Pelayanan penumpang. 

b. Jasa penunjang kepelabuhanan (supporting services) :  

1). Pelayanan alat bongkar muat.  

2). Pelayanan penyediaan utilitas (air dan listrik). 

c. Jasa-jasa lainnya (other services) :  

1). Properti. 

2). Pelayanan kesehatan. 

3). Pelayanan rupa-rupa (antara lain: pas pelabuhan, PMK, jasa 

angkutan, jasa pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain).  

d. Target pasar yang dilayani, adalah : 

1).   Perusahaan pelayaran (shipping lines). 

2).   Pemilik barang. 

3).   Pedagang (eksportir/importir). 

4). Pabrikan (manufacturing). 

5).   Penumpang kapal laut. 

6).   Penanam modal (investor). 

e. Cakupan wilayah operasi, meliputi : 

1). Provinsi Jawa Timur. 

2). Provinsi Jawa Tengah. 
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3). Provinsi Bali. 

4). Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

5). Provinsi Nusa Tenggara Timur.  

6). Provinsi Kalimantan Selatan.  

7). Provinsi Kalimantan Tengah.  

4.1.4. Arah Pengembangan Perusahaan   

Arah pengembangan perusahaan secara umum merupakan tujuan yang 

hendak dicapai sebagai hasil dari aktivitas usaha secara totalitas dan 

berkesinambungan dengan berlandaskan pada kebijakan makro nasional, 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan 

kecenderungan lingkungan bisnis yang ada. 

Guna mendukung terlaksana dan terwujudnya misi dan visi 

perusahaan, maka arah pengembangan perusahaan untuk 5 (lima) tahun ke 

depan ditujukan untuk: 

a. Mewujudkan daya saing perusahaan yang kuat melalui inovasi dan 

efisiensi usaha sehingga dapat menyediakan produk jasa kepelabuhanan 

berkualitas kelas dunia dengan harga yang kompetitif; 

b. Mewujudkan profesionalisme usaha dengan berlandaskan kepada prinsip-

prinsip good corporate governance  dalam pengelolaan perusahaan; 

c. Mampu mempertahankan peningkatan pertumbuhan perusahaan yang 

sejalan dengan kecenderungan perkembangan pola perdagangan dunia 

yang mengarah pada integrasi pasar sehingga dapat lebih meningkatkan 

kontribusi perusahaan kepada negara; 
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d. Menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat, peduli terhadap lingkungan 

hidup dan sosial (community development) serta ikut berperan dalam 

pembinaan kepada koperasi, usaha kecil dan menengah sehingga 

memantapkan peran dan citra perusahaan sebagai pelaku pembangunan 

nasional. 

  

4.2.  Deskripsi Hasil Penelitian 

Sistem piutang usaha di PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik 

ditujukan untuk menangani aktivitas–aktivitas penjualan jasa 

kepelabuhanan, yang utamanya segmen pendapatan terbesar, yaitu jasa 

barang dan terminal curah, baik curah kering maupun curah cair. Dan 

bagian-bagian yang terlibat dalam sistem piutang ini adalah mulai dari 

General Manager, Manajer Keuangan, Manajer Operasi dan Komersial, 

Manajer Pelayanan Terminal, Supervisor Tresuri dengan bagian-bagian di 

bawahnya. 

Setelah melakukan pengamatan dan berdasarkan hasil wawancara 

dengan Manajer Keuangan, diketahui bahwa sistem piutang di PT Pelindo 

III (Persero) Cabang Gresik belum belum mempunyai standar operasional 

yang tertulis dengan jelas dalam pengendalian internal dalam mengatur 

piutang. Selama ini PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik menggunakan 

prosedur manual yang merupakan instruksi dari atasan secara lisan dan 

kebiasaan yang telah dijalankan selama bertahun – bertahun dalam sistem 
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informasi akuntansi piutangnya yang dijadikan dasar dalam pengendalian 

internal piutang. 

PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik telah mengaplikasikan 

pengendalian internal piutang tetapi hanya sebatas sebagai alat bantu 

operasional. Karena kapasitasnya sebagai alat bantu operasional, maka 

pengendalian internal atas piutang kurang efektif manfaatnya bagi PT 

Pelindo III (Persero) Cabang Gresik, hal ini dikarenakan pemberian piutang 

mengandung resiko bagi perusahaan berupa kerugian yang diderita apabila 

debitur tidak membayar kewajibanya. Oleh karena itu, piutang yang 

berjumlah besar hanya dapat dilakukan kepada pihak yang dianggap 

memenuhi syarat untuk membayar kredit yang diberikan. Pengendalian 

piutang adalah salah satu cara yang perusahaan untuk mengantisipasi 

kemungkinan piutang tak tertagih, dengan adanya sistem pengendalian 

internal piutang ini diharapkan perusahaan dapat meminimalisasi kerugian 

yang ditimbulkan dari piutang tak tertagih yang salah satunya disebabkan 

dari lamanya umur piutang tersebut tidak ditagihkan kepada pengguna jasa. 

Resiko tidak terbayarkan piutangpun dapat diperkecil sehingga perusahaan 

dapat lebih meningkatkan arus kas dan laba perusahaan. 

Setelah melakukan observasi pada PT Pelindo III (Persero) Cabang 

Gresik, dapat dijelaskan dan digambarkan flowchart transaksi mulai dari 

permohonan Jasa Kapal sampai dengan Penerbitan Nota Tagihan sebagai 

berikut: 
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A. Permohonan Jasa Kapal 

1. Otoritas Pelabuhan (OTPEL) memberikan surat keterangan 

tentang verifikasi kapal yang masuk kepada perusahaan 

pelayaran. 

2. Setelah menerima surat tersebut, perusahaan pelayaran 

mengajukan permohonan penggunaan jasa untuk kapal (PPJK) 

kepada divisi operasi dan komersial PT Pelindo III Cabang 

Gresik. 

3. Setelah menganalisa permohonan jasa kapal, divisi operasi 

membuat estimasi biaya yang harus dibayar atas jasa kapal yang 

diminta. Estimasi ini disebut dengan UPER. Idealnya UPER 

110%-200% dari estimasi, tetapi terkadang UPER lebih kecil 

dari standar estimasi dikarenakan perjanjian atas kemampuan 

finansial pengguna jasa.   

B. Pembayaran Uper 

1. UPER tersebut diserahkan kepada perusahaan pelayaran untuk 

segera dibayarkan melalui bank yang ditunjuk sesuai dengan 

aplikasi Cash management System (CMS). 

2. Perusahaan pelayaran segera membayar UPER tersebut ke bank 

yang ditunjuk. 

3. Bank memberikan bukti pembayaran dengan ketentuan rangkap, 

dimana copy satu untuk pembayar dan copy dua untuk bagian 

keuangan. 
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4. Perusahaan pelayaran mengajukan bukti UPER kepada divisi 

keuangan PT Pelindo III Cabang Gresik, kemudian setelah 

diverivikasi, divisi keuangan meneruskan kepada divisi operasi 

dan komersial. 

C. Pelayanan Jasa Kapal dan Mekanisme Penagihan 

5. Divisi operasi dan komersial memverivikasi form permohonan 

pelayanan jasa kapal dan setelah itu setelah diteruskan kepada 

unit operasional di lapangan untuk dilakukannya kegiatan 

pelayanan jasa kapal sesuai dengan permintaan kapal.  

6. Setelah melakukan kegiatan tersebut, unit operasional mengirim 

bukti pemakaian jasa kapal (BPJ) kepada divisi operasi dan 

komersial untuk dianalisa dan diperhitungkan kembali atas jasa 

yang telah diberikan kepada pengguna jasa. 

7. Divisi operasi dan komersial melakukan perhitungan ulang atas 

jasa yang diberikan dibandingkan dengan UPER yang telah 

dibayar dan meneruskan hasil perhitungan tersebut kepada divisi 

keuangan. 

8. Divisi keuangan melakukan verifikasi kembali, bila terdapat 

kelebihan, divisi keuangan akan mengembalikan dengan 

mekanisme CMS dengan perantara bank dan membubuhkan cap 

lunas pada nota yang akan diberikan kepada perusahaan 

pelayaran. 
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9. Bila terjadi kekurangan, divisi keuangan menerbitkan nota 

tagihan kepada perusahaan pelayaran. 

10. Perusahaan pelayaran menerima nota tagihan dan melakukan 

pembayaran atas tagihan tersebut ke bank kemudian dilanjutkan 

dengan meminta nota lunas kepada divisi keuangan PT Pelindo 

Cabang Gresik. 
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Sumber: Data internal PT Pelindo III Cabang Gresik 

Gambar 4.2 

Flowchart Jasa Pelayanan Kapal 
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Dalam melakukan observasi terhadap masalah pengendalian internal 

piutang usaha di PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik,  perlu dilakukan 

survei pendahuluan dan survei lapangan, dimana tujuan dari kedua survei ini 

adalah untuk mendapatkan gambaran umum mengenai sistem pengendalian 

internal piutang  dan juga mengidentifikasi permasalahan atas pengendalian 

internal piutang. Dari hasil observasi tersebut, ditemukenali bahwa sistem 

piutang usaha dalam kaitannya terhadap pengendalian internal ditemukan 

beberapa hambatan, diantaranya : 

1. Sistem piutang usaha yang eksisting saat ini belum efektif dalam 

mencegah terjadinya piutang usaha yang tidak tertagih, dikarenakan 

belum adanya aturan baku yang mengatur tentang pengendalian 

internal piutang; 

2. Petugas verifikasi dalam pelayanan kapal maupun barang dilakukan 

oleh divisi operasi dan komersial atau divisi pelayanan terminal hal ini 

memungkinkan conflict of interest dalam menjalankan operasional; 

3. Supervisor fungsi penagihan atau Tresuri membawahi juga fungsi 

penerimaan kas atau kasir hal ini berpotensi terjadi Fraud 

4. Pemuktahiran data saldo piutang diaplikasi belum terjadwal dengan 

baik, sehingga masih ada data yang belum up to date ketika sewaktu-

waktu dibutuhkan; 

5. Aliran data tentang umur piutang belum tersampaikan kepada jajaran 

manajemen, hanya beberapa manajer, sehingga menyulitkan 
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koordinasi sehingga pengambilan keputusan tentang piutang menjadi 

lambat juga; 

6. Belum diterapkan aktivasi locking system, yaitu ketika ada pengguna 

jasa yang memiliki piutang yang tak tertagih atau memiliki saldo 

piutang yang besar, dimana rentan terjadinya piutang tak tertagih, 

maka pelayanan jasa kepelabuhanan tidak akan diberikan sebelum 

pengguna jasa tersebut melunasi kewajibannya; 

7. Belum optimalnya pengawasan atau pemantauan terhadap jalannya 

sistem pengendalian internal piutang di PT Pelindo III (Persero) 

Cabang Gresik. 

 

4.3  Analisa Sistem Piutang Usaha yang Saat Ini Berjalan 

Sistem piutang usaha yang eksisting yang berjalan di  PT Pelindo III 

(Persero) Cabang Gresik belum efektif pelaksanaannya dalam mencegah 

terjadinya piutang usaha yang tidak tertagih, dikarenakan belum adanya 

aturan baku yang mengatur tentang pengendalian internal piutang. Aturan 

baku disini adalah belum adanya sistem prosedur yang jelas, sehingga 

manajemen PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik beserta jajarannya tidak 

mempunyai arahan yang jelas dalam menjalankan pengendalian internal 

terhadap piutangnya. Hal ini yang merupakan pemicu utama terjadinya 

piutang yang lama tidak tertagih di kemudian hari.  

Dari analisa yang dilakukan, terdapat beberapa kelemahan dengan 

sistem piutang usaha saat ini, yaitu : 
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1) Manajemen PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik tidak mempunyai 

arahan yang jelas kepada jajarannya dalam melakukan pengendalian 

internal terhadap piutang, sehingga seringkali arahan hanya berupa 

instruksi lisan yang dokumentasinya sulit dibuktikan bila instruksi 

lisannya tidak berjalan dengan baik; 

2) Dikarenakan tidak adanya sistem prosedur yang jelas dan baku, 

seringkali instruksi pengendalian internal berubah-ubah mengikuti 

gaya kepemimpinan para manajernya 

4.3.1 Conflict of Interest 

Divisi penjualan yang diwakili oleh divisi operasi dan komersial atau 

divisi pelayanan terminal dalam melakukan verifikasi cenderung 

mengabaikan sisi piutang perusahaan dikarenakan adanya target pendapatan 

pelayanan kapal maupun barang. Oleh karena itu sebaiknya manajemen        

PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik melibatkan fungsi keuangan dalam 

melakukan verifikasi pengguna jasa sebagai pertimbangan dalam 

memutuskan pelayanan pelanggan.  

4.3.2 Double Kewenangan  

Supervisor Tresuri membawahi dua pegawai yang betugas sebagai 

penagihan dan kasir perusahaan hal ini berpotensi timbulnya fraud, 

sebaiknya adanya pemisahan fungsi antara divisi tresuri sebagai fungsi 

pendayagunaan kas dengan divisi penagihan sebagai fungsi pemeliharaan 

piutang usaha  
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4.3.3 Analisa Pemuktahiran Data Saldo Piutang 

Pemuktahiran data saldo piutang di aplikasi belum terjadwal dengan 

baik, sehingga masih ada data yang belum up to date ketika sewaktu-waktu 

dibutuhkan oleh manajemen, baik manajemen PT Pelindo III (Persero) 

Cabang Gresik maupun Kantor Pusat. Atas hal tersebut, dimungkinkan 

manajemen dapat mengambil keputusan yang salah terhadap pengendalian 

internal piutang. 

Oleh karena itu, sebaiknya manajemen PT Pelindo III (Persero) 

Cabang Gresik memperbaiki kinerja aplikasinya dan memonitor proses 

input dari user-nya, sehingga pemuktahiran data saldo piutang di aplikasi 

dapat terjadwal dengan baik, sehingga dapat mendukung pengendalian 

internal piutang. 

4.3.4 Analisa Aliran Data Tentang Umur Piutang 

Aliran data tentang umur piutang belum tersampaikan kepada jajaran 

manajemen, hanya beberapa manajer, sehingga menyulitkan koordinasi 

sehingga pengambilan keputusan tentang piutang menjadi lambat juga. 

Sebagai gambaran contoh hal tersebut, informasi tentang umur piutang 

pengguna jasa hanya diketahui secara detail oleh manajer keuangan, 

sedangkan manajer usaha tidak mengetahui secara rinci. Oleh karena 

perbedaan fungsi dan tugas, manajer usaha yang berfokus untuk mencari 

pendapatan sebesar-besarnya, tetap melayani pengguna jasa yang ternyata 

memiliki umur piutang yang tinggi dan berpotensi menjadi piutang yang 
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tidak tertagih. Dari kejadian tersebut, pengendalian internal piutang tidak 

berjalan dengan baik. 

Oleh karena itu, sebaiknya manajemen PT Pelindo III (Persero) 

Cabang Gresik memperbaiki komunikasi dan koordinasi, sehingga aliran 

data tentang umur piutang dapat tersampaikan dengan baik secara lintas 

manajemen di PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik. 

4.3.5 Analisa Locking System Piutang 

Manajemen PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik belum 

menerapkan aktivasi locking system, yaitu ketika ada pengguna jasa yang 

memiliki piutang yang tak tertagih atau memiliki saldo piutang yang besar, 

dimana rentan terjadinya piutang tak tertagih, maka pelayanan jasa 

kepelabuhanan tidak akan diberikan sebelum pengguna jasa tersebut 

melunasi kewajibannya. Dari hasil analisa, ditemukenali bahwa di lapangan, 

seringkali manajer usaha memberikan pelayanan kepada pengguna jasa 

tanpa melihat historis saldo piutang pengguna jasa tersebut, sehingga 

dimungkinkan akan timbul piutang macet dikemudian hari. 

Atas hal tersebut, sebaiknya manajemen PT Pelindo III (Persero) 

Cabang Gresik memperbaiki kinerja aplikasinya dengan membuat aplikasi 

pendukung yaitu locking system, sehingga dapat mendukung pengendalian 

internal piutang. 
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4.3.6 Analisa Monitoring Jalannya Sistem Pengendalian Internal 

Piutang 

Belum optimalnya pengawasan atau pemantauan terhadap jalannya 

sistem pengendalian internal piutang di PT Pelindo III (Persero) Cabang 

Gresik. Hal ini dapat dijelaskan bahwa masing-masing manajer tidak 

berkoordinasi dengan baik tentang pengendalian internal piutang. Para 

manajer dan jajarannya berfokus pada tugas utamanya masing-masing, 

sehingga fungsi pengendalian internal piutang tidak berjalan dengan baik. 

Oleh karena itu, sebaiknya manajemen PT Pelindo III (Persero) 

Cabang Gresik memperbaiki komunikasi dan koordinasi, sehingga 

monitoring  terhadap jalannya sistem pengendalian internal piutang di PT 

Pelindo III (Persero) Cabang Gresik dapat berjalan dengan baik. 

 

4.4. Pembahasan 

4.4.1.Struktur Orgnisasi Secara Tegas 

Saat ini sudah terdapat struktur organisasi di dalam PT Pelindo III 

(Persero) akan tetapi belum adanya pemisahan antara fungsi tresuri 

(penerimaan kas) dengan fungsi penagihan, sehingga seringkali terjadi 

perangkapan fungsi pada saat jalannya operasional baik penerimaan kas 

maupun penagihan. Dan diharapkan kedepannya perlu adanya analisis 

beban kerja sehingga tercipta struktur organisasi yang tegas, tepat dan 

efisien dalam pengendalian piutang usaha. 
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4.4.2. Sistem Wewenang dan Prosedur yang Baik 

Dalam otorisasi permohonan jasa kapal dilakukan oleh fungsi operasi 

dan komersial tanpa melibatkan fungsi keuangan sebagai pengendali 

piutang usaha. Berdasarkan deskripsi penelitian dan analisa yang telah 

dilakukan dapat dijelaskan dan digambarkan flowchart atas solusi yang 

ditawarkan sebagai berikut:  

A. Permohonan Jasa Kapal 

1. Otoritas Pelabuhan (OTPEL) memberikan surat keterangan 

tentang verifikasi kapal yang masuk kepada perusahaan 

pelayaran. 

2. Setelah menerima surat tersebut, perusahaan pelayaran 

mengajukan permohonan penggunaan jasa untuk kapal (PPJK) 

kepada divisi operasi dan komersial PT Pelindo III Cabang 

Gresik. 

3. Sebelum menganalisa permohonan jasa kapal, divisi operasi dan 

komersial meminta akses data status jumlah piutang perusahaan 

pelayaran yang akan meminta jasa pelayanan kapal tersebut. 

4. Divisi keuangan menerima data UPER dan verifikasi 

permohonan penggunaan jasa untuk kapal (PPJK) dari divisi 

operasional dan komersial, kemudian divisi keuangan 

menganalisa jumlah piutang, bila piutang pengguna jasa masih 

besar, divisi keuangan menerapkan kebijakan UPER 150% dari 

estimasi, dan apabila piutang masih menunggak, divisi keuangan 
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meminta otorisasi General Manager secara on-line untuk tidak 

melayani permohonan jasa kapal tersebut 

5. Setelah menerima hasil verifikasi dari divisi keuangan, divisi 

operasi dan komersial memberikan hasil verifikasi kepada 

perusahaan pelayaran.  

B. Pembayaran Uper 

6. UPER tersebut diserahkan kepada perusahaan pelayaran untuk 

segera dibayarkan melalui bank yang ditunjuk sesuai dengan 

aplikasi Cash management System (CMS). 

7. Perusahaan pelayaran segera membayar UPER tersebut ke bank 

yang ditunjuk atau kasir perusahaan. 

8. Bank memberikan bukti pembayaran dengan ketentuan rangkap, 

dimana copy satu untuk pembayar dan copy dua untuk bagian 

keuangan. 

9. Perusahaan pelayaran mengajukan bukti UPER kepada divisi 

keuangan PT Pelindo III Cabang Gresik, kemudian setelah 

diverivikasi, divisi keuangan meneruskan kepada divisi operasi 

dan komersial. 

C. Pelayanan Jasa Kapal dan Mekanisme  

10. Divisi operasi dan komersial memverivikasi form permohonan 

pelayanan jasa kapal dan setelah itu setelah diteruskan kepada 

unit operasional di lapangan untuk dilakukannya kegiatan 

pelayanan jasa kapal sesuai dengan permintaan kapal.  

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS SISTEM ... VEBI PUPUT KURNIAWAN



59 
 

 

11. Setelah melakukan kegiatan tersebut, unit operasional mengirim 

bukti pemakaian jasa kapal (BPJ) kepada divisi operasi dan 

komersial untuk dianalisa dan diperhitungkan kembali atas jasa 

yang telah diberikan kepada pengguna jasa. 

12. Divisi operasi dan komersial melakukan perhitungan ulang atas 

jasa yang diberikan dibandingkan dengan UPER yang telah 

dibayar dan meneruskan hasil perhitungan tersebut kepada divisi 

keuangan. 

13. Divisi keuangan melakukan verifikasi kembali, bila terdapat 

kelebihan, divisi keuangan akan mengembalikan dengan 

mekanisme CMS dengan perantara bank dan membubuhkan cap 

lunas pada nota yang akan diberikan kepada perusahaan 

pelayaran. 

14. Bila terjadi kekurangan, divisi keuangan menerbitkan nota 

tagihan kepada perusahaan pelayaran melalui fungsi penagihan. 

15. Perusahaan pelayaran menerima nota tagihan dan melakukan 

pembayaran atas tagihan tersebut ke bank kemudian dilanjutkan 

dengan meminta nota lunas kepada divisi keuangan PT Pelindo 

Cabang Gresik. 
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Gambar 4.3 

Flowchart Jasa pelayanan Kapal (diusulkan) 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS SISTEM ... VEBI PUPUT KURNIAWAN



61 
 

 

Sistem piutang usaha diatas ditujukan untuk menangani aktivitas–

aktivitas penjualan jasa kepelabuhanan, yang utamanya segmen pendapatan 

terbesar, yaitu jasa pelayanan kapal, barang dan terminal curah, baik curah 

kering maupun curah cair. Dan bagian-bagian yang terlibat dalam otorisasi 

sistem piutang ini adalah mulai dari General Manager, Manajer Keuangan, 

Manajer Operasi dan Komersial, Manajer Pelayanan Terminal, Supervisor 

Tresuri dengan bagian-bagian dibawahnya. 

4.4.3.Praktik yang Sehat 

PT Pelindo III (Persero) sudah menciptakan praktik yang sehat antara 

lain dengan adanya: penggunaan formulir bernomor urut tercetak, 

pemeriksaan mendadak (surprised audit), perputaran jabatan, setiap 

transaksi dilakukan beberapa fungsi dan secara periodik diadakan 

pencocokan fisik dengan kekayaan dengan catatan. Selain itu, perlu 

terciptanya praktik tata kelola yang baik untuk penanganan operasional 

sistem piutang ini, seperti pendokumentasian yang baik sehingga apabila 

diperlukan sewaktu-waktu akan tersedia dengan cepat dokumen penagihan 

maupun informasi yang diinginkan. 

4.4.4.Sumber Daya Manusia yang Tanggung Jawab 

Pegawai yang terkait langsung dengan pelanggan dalam verifikasi 

pengajuan pelayanan kapal kurang berkompeten hal ini dikarenakan 

pegawai tersebut ditunjuk berdasarkan pengalaman saja dengan 

mengabaikan latar belakang pendidikan serta tanpa adanya pelatihan yang 

memadai khususnya dibidang keuangan. Selain masalah kompetensi dalam 
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latar belakang pendidikan, culture para pegawai yang terkait langsung 

dengan sistem piutang ini harus sedapat mungkin dirubah ke arah yang lebih 

modern dan efisien, karena kebanyakan para pegawai kurang dapat 

menghargai arti waktu. Dan kedepannya perlu diadakan pelatihan baik 

pelatihan formal yang mengedapankan skill  maupun culture yang baik serta 

pendidikan yang mengarah pada pembentukan berkarakter modern. 

Dari hambatan-hambatan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat 

diatasi dalam kapasitasnya memperbaiki dan meningkatkan pengendalian 

internal dengan beberapa cara sebagai berikut, yaitu : 

1. Sebaiknya Manajemen PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik 

membuat sistem prosedur yang jelas dan baku tentang pengendalian 

internal terhadap piutang usaha yang sesuai dengan kondisi dan 

karakter pengguna jasa PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik. 

Kemudian sistem prosedur tersebut disampaikan kepada Kantor Pusat 

PT Pelindo III (Persero) untuk dianalisa, dievaluasi, diverifikasi dan 

disahkan, sehingga  Manajemen PT Pelindo III (Persero) Cabang 

Gresik mempunyai legalitas yang jelas terhadap pengendalian internal 

piutangnya; 

2. Keterlibatan fungsi keuangan dalam mempertimbangkan boleh 

tidaknya pelayanan diberikan kepada pengguna jasa; 

3. Adanya fungsi penagihan tersendiri dalam mempertanggungjawabkan 

piutang usaha perusahaan;   
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4. Sebaiknya manajemen PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik 

memperbaiki kinerja aplikasinya dan memonitor proses input dari 

user-nya, sehingga pemuktahiran data saldo piutang di aplikasi dapat 

terjadwal dengan baik, sehingga dapat mendukung pengendalian 

internal piutang; 

5. Sebaiknya manajemen PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik 

memperbaiki komunikasi dan koordinasi, sehingga aliran data tentang 

umur piutang dapat tersampaikan dengan baik secara lintas 

manajemen di PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik; 

6. Sebaiknya manajemen PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik 

memperbaiki kinerja aplikasinya dengan membuat aplikasi pendukung 

yaitu locking system, sehingga dapat mendukung pengendalian 

internal piutang usaha, contoh adalah sebagai berikut:  
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Gambar 4.4 

Aplikasi Locking System 

7. Sebaiknya manajemen PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik 

memperbaiki komunikasi dan koordinasi, sehingga monitoring  terhadap 

jalannya sistem pengendalian internal piutang di PT Pelindo III (Persero) 

Cabang Gresik dapat berjalan dengan baik. 

8. Perlu adanya seleksi yang lebih mendalam terhadap sumber daya manusia 

khususnya yang terkait langsung dengan pelayanan kepada pelanggan 

(pengguna jasa) melalui tingkat pendidikan, ketrampilan, pengetahuan 

keuangan 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Simpulan 

Secara umum penerapan sistem pengendalian internal terhadap 

piutang usaha belum optimal di PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik 

dikarenakan beberapa faktor, baik faktor sumber daya manusia, regulasi, 

sistem serta aplikasi teknologi pendukungnya. Berdasarkan hasil 

pengamatan dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap pengendalian 

internal terhadap piutang di PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik  

menunjukan bahwa dalam beberapa hal sistem pengendalian internal 

tersebut memiliki kelemahan antara lain dapat dikelompokkan menjadi tiga 

yaitu : 

1. Kelemahan Sistem, yaitu sistem piutang saat ini belum efektif dalam 

mengidentifikasi dan mencegah adanya piutang usaha yang tidak tertagih 

2. Kelemahan Sumber Daya Manusia, yaitu pegawai di fungsi penjualan 

juga merangkap sebagai fungsi verifikasi data piutang 

3. Kelemahan Aplikasi Teknologi, yaitu aplikasi saat ini belum 

menyampaikan aliran data yang teratur dan belum diakomodir aplikasi 

locking system. 
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1.2 Saran 

Berdasarkan simpulan diatas tentang kondisi perusahaan serta 

aktivitas operasinya, terutama pengendalian internal terhadap piutang di  

PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik, maka ada beberapa saran yang 

dapat diajukan untuk memperbaiki kelemahan yang ditujukan oleh kurang 

memadainya sistem pengendalian internal terhadap piutang di  

PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik yaitu: 

1. Sebaiknya Manajemen PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik 

membuat sistem prosedur yang jelas dan baku tentang pengendalian 

internal terhadap piutang usaha, terutama pedoman administrasi 

keuangan; 

2. Melibatkan divisi lainnya dalam  memutuskan pemberian pelayanan 

kepada pelanggan perusahaan 

3. Pemisahan tingkat otorisasi dalam hal penagihan dan kasir 

4. Sebaiknya manajemen PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik 

memperbaiki kinerja aplikasi pelayanan jasa dan piutang usaha. 

5. Sebaiknya manajemen PT Pelindo III (Persero) Cabang Gresik 

membuat jaringan komunikasi yang efektif lintas manajemen, sehingga 

aliran data tentang umur piutang dapat tersampaikan dengan baik 

secara lintas manajemen dan dapat memonitoring  terhadap jalannya 

sistem pengendalian internal piutang di PT Pelindo III (Persero) 

Cabang Gresik. 
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