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ABSTRAK 

KURNIAWAN NUGRAHA. 2018. 8323155112. Analisis Pengendalian Internal 

Piutang Usaha Berdasarkan Penilaian Resiko Dan Aktivitas Pengendalian Pada PT 

Pimamas. Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. 

 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur 

pengendalian internal piutang usaha berdasarkan penilaian resiko dan aktivitas 

pengendalian pada PT Pimamas dan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan 

pengendalian internal piutang usaha berdasarkan penilaian resiko dan aktivitas 

pengendalian pada PT Pimamas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah anlisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

Dari Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur 

pengendalian internal piutang usaha yang dimiliki PT Pimamas sudah berjalan 

dengan baik dan efektif dengan melakukan penilaian resiko yang relevan terhadap 

laporan keuangan dan melakukan pemisahan tugas atau fungsi karyawan untuk 

meminimalisir adanya kesalahan atau kecurangan yang dilakukan karyawan. 

 

 

Kata kunci: Pengendalian internal, piutang usaha, penilaian resiko aktivitas 

          pengendalian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

ABSTRACT 

KURNIAWAN NUGRAHA. 2018. 8323155112. Analysis Of Internal Control Of 

Accounts Receivable Based On Risk Assessment And Control Activities At PT 

Pimamas. DIII Accounting Study Program. Faculty of Economics, State University 

of Jakarta. 

This paper has a purpose to know about system and procedure internal 

control of accounts receivable based on risk assessment and control activities at 

PT Pimamas and to find out the effectiveness of implementation internal control of 

accounts receivable based on risk assessment and control activities at PT Pimamas. 

Research method that used is descriptive analysis, with searching data through 

observation, interview and documentation. 

From writing result can concluded that system and procedure internal 

control of accounts receivable owned by PT Pimamas has gone well and effective 

by doing risk assessment relevant to financial statements and do segregation of 

tasks or employee function to minimize an error or fraud done by employees. 
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