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ABSTRAK 

DhitaWulandari. 2013. 8323108343. Analisis Pengedalian Intern Piutang 
Usaha Pada PT PELINDO II (Persero) Cabang.Program Studi DIII 
Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 

Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui Pengedalian Intern Piutang 
Usaha, dan untuk mengalisis Kriteria pengendalian intern piutang usaha, 
Metode yang digunakan deskipsi Kuantitatif dengan metode pengumpulan 
data melalui studi pustaka, observasi, laporan piutang usaha. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan PT PELINDO II (persero) 
Cabang Tanjung Priok masih belum optimal atauefektif dalam 
pengendalian intern piutang usahanya, hal ini dilihat dari perhitungan ACP 
perusahaan yang hasilnya masih jauh dari standar hari yang ditetapkan 
sebagai standar kredi tperusahaan. Jika nilai ACP lebih kecil atau sama 
dengan standar hari yang ditetapkan perusahaan, berarti pengendalian 
intern dapat dikatakan berhasil. Sebaliknya, jika beberapa pelanggan 
kredit melakukan penunggakan atau melanggar standa rkredit yang 
ditetapkan perusahaan atau bagaimana administasi / penatausahaan 
piutang belum melakukannya tugasnya secara optimal. 

Kata kunci :pengendalian intern, Piutang usaha 
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ABSTRACT 

       Dhita Wulandari. 2013. 8323108343 Analisis Pengendalian Intern 
Piutang    Usaha PT PELINDO II (Persero) Cabang Tanjung Priok. 
Program Studi DIII Akuntansi.Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta 

       Scientific aims to determine Controlling Intern Accounts Receivable, 
and mengalisis Criteria for internal control accounts receivable, method 
used deskipsi Quantitative methods of data collection through literature 
review, observation,accounts receivable reports 
. 
       Based on the results of this study concluded  PT PELINDO II 
(Persero) Cabang Tanjung Priok is still not optimal or effective in its 
accounts receivable internal control, it is seen from the calculation results 
ACP companies are still far from the standards established as the 
company's credit standards. If the ACP value is smaller or equal to the 
standards set by the company, means the internal control was successful. 
Conversely, if some customers do delinquent loans or loans that violate 
the standards set by the company or how the administration / 
administration of accounts has not done its job optimally. 
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       Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Dzat yang tak perna tidur, 

serta  atas segala   cinta dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan Karya Ilmiah yang berjudul :Analisis Pengendalian Intern 

Piutang Usaha Pada PT PELINDO II (Persero) CabangTanjungPriok. 

       Karya tulis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh 

gelar Ahli Madya di bidang Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 

       Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini dapat terselesaikan berkat dukungan, 

motivasi dan bantuan dari berbagai pihak.Oleh karena itu penulis berterima kasih kepadas 

emua pihak secara khusus kepada Ibu Dra EttyGurendrawati,M.Si, Akt selaku dosen 

pembimbing, Ibu Yunika Murdayanti,SE,M.Si,M,Ak selaku Ketua Program Studi, Bapak 

Unggul Purwohedi, SE, M.Si.,P.Hd  selaku ketua jurusan Akuntansi. Selanjutnya kepadak 

aryawan PT PELINDO II (Persero) khususnya   bagian Piutang, yang mau meluangkan 

sedikit waktunya untuk berbagi ilmu kepeda penulis. 

       Penulis juga mengucapkan terima kasih tanpa spasi kedua orang tua, serta keluarga 

besar yang  tak perna berhenti memberikan kasih  sayang serta doa kepda penulis dan tak 

lupa juga teman-teman dari Ak1. Mudah-mudahan penulis ini dapat memberikan sumbangsi 

dalam masalah pengendalian intern Piutang usaha 
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