
BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

I.1. Latar Belakang Masalah  

 

Perkembangan teknologi dan sistem informasi dewasa ini menuntut perusahaan-perusahaan  

kedalam persaingan yang semakin ketat dan kompetitif. Perusahaan berlomba-lomba untuk 

menciptakan nilai yang pada dasarnya perusahaan-perusahaan tersebut berlomba-lomba 

mengelola aktiva berwujud mereka dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin, untuk 

mencapai target yang diharapkan dan meraih prestasi kerja yang semaksimal mungkin.  

 

Perusahaan-perusahaan saat ini juga harus berusaha untuk dapat mempersiapkan diri dengan 

sebaik-baiknya, untuk menghadapi persaingan diera pasar terbuka. Perusahaan-perusahaan ini 

harus lebih concern terhadap maraknya persaingan global. Pada dasarnya suatu perusahaan 

didirikan dengan tujuan untuk mencari laba semaksimal mungkin, dengan pencapaian laba 

yang maksimal maka perusahaan akan dapat mewujudkan tujuan-tujuan lainya, seperti 

kesejahteraan pemilik dan karyawan, mengembangkan perusahaan, memperluas target pasar, 

dan lain sebagainya. 

 

Untuk dapat mencapai laba yang maksimal, perusahaan harus dapat memanage perusahaan 

dan menciptakan suatu sistem pengendalian dengan sebaik-baiknya. Pencapaian laba 

dilakukan dengan kegiatan penjualan oleh perusahaan, baik penjualan kredit maupun 

penjualan tunai kepada para konsumen. Pada saat perusahaan melakukan penjualan secara 

tunai, maka secara otomatis akan terdapat aliran kas yang masuk. Namun jika perusaan 

melakukan penjualan secara kredit, maka secara otomatis akan menimbulkan piutang dagang.  

 



Dalam pelaksanaan pejualan secara kredit, suatu perusahaan sedikitnya melibatkan 

penggunaan beberapa dokumen sebagai bahan legalisasi penjualan kredit ini. Dokumen yang 

digunakan biasanya ada dua jenis, yaitu dokumen sumber yang berupa faktur penjualan dan 

dokumen pendukung berupa surat order pengiriman, surat muat (bill of lading). Penggunaan 

dokumen-dokumen tersebut amat penting didalam upaya melakukan pengawasan terhadap 

penjualan khususnya penjualan secara kredit yang akan menimbulkan piutang dagang. 

Piutang dagang merupakan salah satu unsur yang penting dalam neraca bagi perusahaan, 

karena sifatnya yang sangat lancar sesudah kas. Dengan demikian, perlu dimiliki suatu 

prosedur yang wajar dan cara pengelolaan yang cukup baik terhadap piutang dagang, bukan 

saja untuk keberhasilan perusahaan tetapi juga untuk memelihara hubungan yang memuaskan 

dengan para konsumen.  

 

Suatu perusahaan harus selalu menjaga keefektivitasan dalam pengelolaan piutang dagang. 

Hal tersebut penting untuk dilakukan mengingat bila terjadi sedikit saja kesalahan dalam 

pencatatan piutang dagang akan berakibat buruk terhadap kinerja yang dijalankan oleh 

perusahaan tersebut.  

 

Dalam hal ini, tugas dari seorang akuntan publik sangat diperlukan,. Seorang akuntan publik 

dalam perannya sebagai auditor akan memberikan berbagai jasa kepada kliennya. Salah satu 

tugas dari seorang akuntan publik adalah memberikan jasa atestasi kepada klienya mengenai 

kewajaran dari laporan keuangan sebuah entitas bisnis. Jasa atestasi akuntan publik ini terdiri 

dari kegiatan auditing, pemeriksaan, review, pemeriksaan internal control dan prosedur yang 

disepakati. Pada kegiatan auditing, biasanyan seorang akuntan public akan berupaya 

melakukan penilaian apakah laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan adalah wajar, 

dalam semua hal material dan posisi keuangan serta hasil usaha sesuai dengan prinsip 



akuntansi yang diterima umum. Sedangkan pada kegiatan pemeriksaan, akuntan public akan 

melakukan pemeriksaan terhadap informasi keuangan prospektif dan pemeriksaan untuk 

menentukan kesesuaian pengendalian internal kontrol yang diterapkan oleh perusahaan. 

Instansi pemerintah, dan badan usaha lainya.  

 

Jasa review dilakukan dengan meminta keterangan dan prosedur analitis terhadap informasi 

keuangan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan mengenai informasi keuangan 

tersebut. Pengendalian internal control meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-

ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan 

keandalan data akuntansi. Seorang auditor harus mendokumentasikan pemahamanya tentang 

komponen pengendalian intern suatu entitas yang diperoleh untuk merencanakan audit.  

 

Dalam melakukan kegiatan auditing, auditor melakukan berbagai macam pengujian (test) 

yang secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :  

1.Analytical Review Procedures 

Yaitu membandingkan laporan keuangan periode berjalan dengan periode sebelumnya, 

budget dengan realisasinya, serta analisa ratio. Pengujian ini dilakukan oleh auditor pada 

tahap awal proses auditing dan tahap review menyeluruh terhadap hasil audit.  

1. Compliance test (test of control)   

Pengujian pengendalian untuk menilai keefektivitasan dari pengendalian intern dan 

system pengendalian manajemen, sehingga bisa diketahui apakah transaksi bisnis 

perusahaan dan pencatatan akuntansinya sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan 

yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan.  

2. Substantif test  



Pengujian substantif dilakukan untuk menguji kewajaran saldo-saldo perkiraan 

laporan keuangan.  

Dalam melakukan pemeriksaanya, akuntan publik biasanya tidak memeriksa menyeluruh 

transaksi dan bukti-bukti yang terdapat dalam perusahaan, karena itu, transaksi-transaksi dan 

bukti-bukti diperiksa secara sampling. 

 

Menerut PSA nomor : 26, sampling:  

“ penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur atau saldo-saldo akun atau kelompok 

transaksi-transaksi yang kurang dari seratus pesen dengan tujuan untuk menilai beberapa 

karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut “.  

 

Ada dua pendekatan umum dalam metode sampling audit, yaitu non statistik dan statistik. 

Dengan pendekatan tersebut, auditor diharuskan menggunakan pertimbangan professional 

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sample serta dalam menghubungkan bukti 

audit yang dihasilkan dari sample dengan bukti audit lainya dalam penarikan kesimpulan atas 

saldo akun kelompok transaksi yang berkaitan. Kedua pendekatan sampling tersebut, jika 

diterapkan dengan  semestinya akan dapat menghasilkan bukti audit yang cukup.  

 

1.Metode Statistikal Sampling  

Merupakan suatu metode untuk memilih sejumlah sample yang layak serta mengevaluasi 

sample yang diperoleh berdasarkan konsep matematis.  

Pemilihan sample dilakukan secara ilmiah, sehingga walaupun lebih sulit, namun sample 

yang terpilih benar-benar representative karena memakan waktu yang lebih banyak. Dalam 

penerapan metode statistical sampling terdapat dua prosedur dasar yang digunakan oleh 

auditor, yaitu :  



a). prosedur variable sampling 

yaitu prosedur-prosedur yang digunakan untuk menyediakan suatu dasar statistical 

bagi penaksiran kuantitas atau nilai dari variable-variabel populasi. Prosedur ini 

diterapkan dalam pemeriksaan akuntan /auditing, untuk menaksir ketepatan nilai 

rupiah dari suatu rekening atau kesalahan penyajian yang mungkin terkandung dalam 

suatu rekening atau laporan keuangan.  

 

 

b). Metode Atribut Sampling 

Yaitu prosedur-prosedur yang didesain untuk menyediakan suatu dasar statistical bagi 

penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian intern atau suatu metode statistik 

digunakan uantuk estimasi “ proporsi” item / objek dalam suatu populasi yang berisi 

suatu karakteristik atau atribut. Seoarang akuntan memeriksa dengan menggunakan 

atribut sampling, mengenaai sistem pengendalian intern menginginkan suatu jawaban 

“ ya” atau “ tidak” tentang masalah sistem pengendalian intern tersebut . atribut 

sampling tidak mencari/ mengukur nilai rupiah secara langsung. Proporsi dalam 

sampling ini adalah rasio antara item yang ada dalam atribut tertentu terhadap jumlah 

total populasi yang ada.  

 

2. Metode Non Statistikal sampling (sampling pertimbangan/ judgement sampling) 

Merupakan metode untuk memilih sejumlah sample yang layak, serta mengevaluasi sample 

yang diperoleh berdasarkan pertimbangan subyektif pemeriksaan.  

 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afrina Puspasari 

Karamoy (2000) yang berjudul “ Analisis Penggunaan Metode Sampling Statistikal Terhadap 



Audit Piutang Dagang CV Mahligai Rattan di Bandar Lampung”, serta penelitian yang 

dilakukan oleh Debora R.S. (2008) yang berjudul “ Analisis Ketepatan Penentuan Nilai 

Persediaan Dengan Menggunakan Metode Audit Sampling Statistikal Pada Toko Surya “. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “ 

PENERAPAN STATISTIKAL SAMPLING DALAM PEMERIKSAAN UNTUK MENILAI 

KEWAJARAN SALDO PIUTANG DAGANG PADA PT. COCA-COLA BOTTLING 

INDONESIA CABANG BANDAR LAMPUNG”  

 

I.2. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah struktur pengendalian internal yang terdapat pada PT. Coca-Cola cabang 

Bandar Lampung telah berjalan dengan baik ?  

2. Apakah saldo piutang dagang yang tercantum pada neraca per 31 desember 2008 telah 

menunjukan saldo yang sewajarnya ? 

 

I.3. Batasan Masalah  

Untuk memfokuskan penelitian ini agar memiliki ruang lingkup dan arah penelitian yang 

jelas, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut : 

1. Masalah yang diangkat hanya pada piutang dagang pada PT. Coca-Cola cabang 

Bandar Lampung.  

2. Periode analisis dalam penelitian ini selama satu tahun yaitu januari 2008 sampai 

dengan desember 2008. 

 

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

I.4.1. Tujuan Penelitian  



1. Untuk menilai keefektivitasan Internal Control piutang dagang dalam perusahaan. 

2. Untuk menilai kewajaran saldo piutang dagang yang tercantum dalam neraca per 31 

desember 2008 

 

I.4.2. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:  

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pelaksanaan 

pemeriksaan piutang dagang dengan menggunakan metode statistical sampling dapat 

memperoleh sample yang lebih representative dan dapat memberikan masukan atau 

koreksi terhadap estimasi saldo piutang yang tercantum dalam neraca.  

2. Bagi masyarakat 

Sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 

melanjutkan dan atau mengembangkan tentang masalah yang diangkat oleh penulis. 

3. Bagi penulis 

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pemeriksaan atas 

piutang dagang dengan menggunakan metode statistical sampling. 

 

I.5. Kerangka Pemikiran  

Akuntan public sebagai praktisi yang professional memberikan jasa yang bersifat atestasi 

maupun non atestasi. Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan tentang 

asersi atau pernyataan tertulis suatu satuan usaha sesuai, dalam semua hal yang material, 

dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sebaliknya dalam jasa non atestasi tidak ada kewajiban 

untuk menyatakan pendapat tentang kesesuaian antara suatu pernyataan dengan kriteria yang 

ditetapkan.  



 

Audit atas laporan keuangan terutama diperlukan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan 

terbatas (PT) yang dikelola oleh manajemen professional yang ditunjuk oleh pemegang 

saham. Para pemegang saham akan meminta pertanggung jawaban manajemen perusahaan 

dalam bentuk laporan keuangan. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia 

memerlukan jasa akuntan public jika kreditur mewajibkan mereka untuk menyerahkan 

laporan keuangan yang telah di audit.  

 

Tujuan Audit (audit objectives) 

Ada beberapa definisi mengenai tujuan audit, diantaranya sebagai berikut : 

1. Tujuan audit (audit objectives) umum, 

Menurut Mulyadi adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan 

keuangan klien dalam hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berterima umum. Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan pernyataan 

manajemen, yang terkandung dalam unsur yang disajikan dalam laporan keuangan.  

 

Sedangkan menurut Arens, tujuan pemeriksaan umum terhadap laporan keuangan 

oleh auditor independent adalah untuk menyatakan pendapat atau opini mengenai 

kewajaran dalam penyajian posisi keuangan, hasil operasi, perubahan posisi keuangan 

yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. 

2. Tujuan Audit (audit objectives) piutang usaha 

Tujuan menyeluruh dari audit, atas piutang usaha adalah untuk mengumpulkan bukti 

yang memadai mengenai kewajaran penyajian akun piutang usaha menurut akuntansi 

yang berlaku umum. (M. Guy, C. Wayne Alderman, dan J.Winters) 

  



Sedangkan menurut sukrisno agoes, audit objectives atas piutang usaha adalah 

sebagai berikut : 

a). untuk mengetahui, apakah terdapat pengendalian internal (internal control)   yang 

baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas.  

b). untuk memeriksa validity dan authentic dari pada piutang. 

c). untuk memeriksa collectibility (kemungkinan tertagihnya) piutang  dan cukup 

tidaknya perkiraan allowance for bad debts (penyisihan piutang tak tertagih). 

d). untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat (contingent liability). 

e). untuk memeriksa apakah penyajian piutang dineraca sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam melakukan pemeriksaan seorang auditor 

akan melakukan audit secara sampling. Metode sampling apapun yang digunakan , auditor 

dianjurkan untuk terlebih dahulu menyusun sampling plan. Adapun cara-cara yang digunakan 

dalam pemilihan sampling, diantaranya: 

1. Random judgment sampling 

Dalam pemilihan sample dilakukan dengan cara random atau acak dengan 

menggunakan pertimbangan-pertimbangan si auditor. 

2. blok sampling, dalam hal ini auditor memilih transaksi-transaksi pada waktu-waktu 

tertentu, misalnya pada bulan-bulan tertentu. 

3. Statistikal sampling, pemilihan sample dilakukan secara ilmiah atau dengan Statistik. 

Sehingga walaupun lebih sulit namun sampel yang dipilih lebih representative. 

 

Dalam melakukan pengujian audit untuk menilai struktur pengendalian intern dan kewajaran 

nilai rupiah rekening atau laporan keuangan lebih baik jika auditor menggunakan teknik 



sampling, karena dapat mempermudah dan menyederhanakan bagian terbesar dari pakerjaan 

akuntan publik, berupa uasaha-usaha untuk mendapatkan serta memeriksa bahan pembuktian. 

 

Dalam melakukan pengujian dengan menggunakan metode dasar sampling, akan lebih 

objektif dan akurat jika auditor menggunakan metode statistical sampling karena dengan 

menggunakan atribut sampling dapat diketahui efektivitas struktur pengendalian intern dan 

melalui penggunaan prosedur sampling dapat diketahui kewajaran nilai yang yang tercantum 

dalam laporan keuangan. 

 


