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ABSTRAKSI 

Skripsi dengan judul "PENERAPAN COMPllANCE AUDIT ATAS 
PROSEDUR PENAGIHAN PillTANG UNTUK MENINGKATKAN 
EFEKTNITAS STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN" ini membahas 
tentang pengujian kepatuhan yang dilakukan untuk menemukan kelemahan
kelemahan yang teIjadi sebingga menghasilkan rekomendasi yang dapat 
meningkatkan efektivitas struktur pengendalian internaL 

Pengendalian internal yang baik hams bisa memenuhi tujuannya, yaitu 
keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang 
berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasi. Aktivitas dalam prosedur penagihan 
piutang sangat penting karena menyangkut arus kas perusahaan dan merupakan 
aktivitas yang langsung berhubungan dengan investor. Pelaksanaan compliance 
audit bertujuan untuk memperoleb keyakinan bahwa struktur pengendalian intern 
yang ditetapkan oleb manajemen telah dilaksanakan pada tingkat efektivitas yang 
dibarapkan. Compliance audit atas struktur pengendalian intern besar sekali 
pengaruhnya terbadap tingkat efektivitas operasi dan kelayakan serta keandalan 
laporan keuangan perusahaan karena compliance audit dapat dilakukan untuk 
menilai apakah laporan keuangan yang disajikan perusahaan sudah sesuai dengan 
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Compliance audit juga dilakukan 
untuk menilai tingkat kepatuhan atas pelaksanaan prosedur dan kebijakan 
perusahaan atau tingkat kepatuhan atas peraturan yang berlaku. 

Compliance audit yang diterapkan pada PT. SIER (Persero) untuk 
memastikan bahwa semua aktivitas yang terkait dalam prosedur penagihan 
piutang telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh 
manajemen dan hasilnya akan digunakan untuk menilai efektivitas pengendalian 
intern yang berlaku di PT. SIER (Persero). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode studi kasus, karena hanya dilakukan dan berlaku di PT.SIER (Persero). 
Penelitian dilakukan dengan wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada pihak
pihak yang terlibat dan berperan serta dalam prosedur penagihan piutang. 

Hasil wawancara dan penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa 
pengendalian intern PT. SIER (Persero) dalam prosedur penagiban piutang sudab 
baik dan dapat diandalkan. Efektivitas pengendalian intern terhadap prosedur 
penagihan piutang pada PT. SIER (Persero) diuji dengan menggunakan Stop-or
Go Sampling. Dari basil uji kepatuhan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
pengendalian intern sudah dilaksanakan secara efektif 


