
ABSTFIAKSI

Pertumbuhan dunia usaha saat ini penuh dengan l<eti-
r lakpast ian. Satu-satunya ket idak past ian i tu sendir i -  Produh
produk baru terus bermunculan dan badan usaha llerus rnencoba

irencar'i celah-celah baru untuk tumbuh dan berkembang' Se-

Jangkan badatr usaha-badan usaha yang terue bermunculan

memiunyai indil<asi masuknya pesaing-pesai-ng baru dalam dunia

usaha .
Peniualan seeara kredit mel'uPakan t indakan yang

diambi.I 
- 

unlut< Iebih dapat nemenangkan persaingan yang ada.
g*";" i i ""  secara kredi t  secara langsung rnenimbulkan piutang

"""i't. 
bagi badan usaha- HaI ini menuniukkan bahwa piutang

usaha ne;uPakan suatu unsur pentitrg' pentingnya Piutang

usaha. llagi baOan usahi karena t'ransaksi piutang berpengaruh

**""ij" ii"geung terhadaP perhitungan pendapatan badan usaha.'

oi;t kareia it" pi"ii"e- nerupakan akun vang rnudah untuh

diselewengl<an dan rawan ter iadi  kekel i ruan'
lif"t melakukan Penguiian atas saldo akun piulang

secar'a keseluruhan akan irernakan waktu larna dan membutuhkan

;;;;-o"..;-u."it ' *"t" 
-,ttttt'k 

t**ptrsempit waktu dan memperke-

" 
i  f -  t  i "v"*aiakul<an 

"*. i ""  
sarnpl ing yai tu dengan stat ist ikal

;;pl i&l vi. i . t . t 
-."*pri"e- 

*erunaEan salah salu metode

stat ist ihal sampilng- 
-V"i ' i " t t f  

sanpling adalah suatu metode

v"i're cllgunakan untuk nenilai iunlaLh ruPiah yang sebenarnya

Cari populasi piutang,selaln i tu iuga untuk mengukur iumlah

["]* ri.iri" yan-g sebenarnva dari- neraca--saldo piutang '

Ber, lasarkan i , i r i i  survel pada PT PlE Raiawali  Nusin-

do .efarni kurang feuifr-satu bulin dlterrukan bahwa badan

usaha tersebut t iiit<-rne f ankan pencadangan Piutang. untuk

pi"t""g v"te tidak tertagih mel"ai'nkan rnelakukan penghapusan

;i ; ; ;G i*. i"u. r""e.""e,-piutans akan dihapuskan i ika.. sudan

berumur diatas t ic"- l l l ]"",  dbenar-benar t idak tertagih dq.

telah mendaPat pt"u"{ l : i" i"  oleh PuFa!'  eering kal i-  ter iadi

penundaan p"rr"."."ii- utti"t transaksi yang dilakukan. pada

akhir tahun walaupun baratlg sudah ' l ik ir im (sistem peniualan

["di" 
"-="ira 

tersEbut ada]'ah FoB Shipping point) ' penerapan

;;i;.";;;;- ."t oti ipisah batas) untuk akun piutans badan

;;;h; tersebut belum sempurna' Dari permasalahan-

permaeal-ah"n ini rnaka dilakukan Pengui ian subtantif den€an

menrapkan metode t".iit"f 
"atnpl 

ing sesuai dengan iudul

si<r ips i  ini  :
APLIl:A5I VARIABEL
AKLII.I PILITANG PADA

SAMPLING DALAM PENGUJIAN SIJBTANTIF ATAS

PT PIE RAJAWALI NUSINDO CABANG SURABAYA.

Dari hasil petlgui ian akun Piutang dengan ntenerapkan



' . 'ar iabel  sampl ing dan populesi  yang digurrakan sebeear 3004
uni- t  d ldapatkan bahwa populasi  dar i  akun piutang t idak dapat
Citer- ina harena salah satu batas kesalahan yang dihi tung
adeL lah  l eb ih  besa r  da r i  sa lah  s3 . j i  yang  dapa t  d i t o le rans i .

Hal ini disebabakan adanya penundaan pencatatan yang
berakibat pada keraguan akan keakuratan penyai ian piutang
Calam laporan heuangan. Penentuan umur piutang yang ter la lu.
larna dan belurn diterapkannya netode pencadangan pj.utang tak
ter. tagih ahan berakibat pada real isasi  kas ataa piutang
semakin lama dan saLdo piutang dalam neraca semakin l<umula-
t i f  atau tampak besar,  hal  in i  sebenarnya t idak baik sebab
semakin besar piutang akan membuat pihak luar menilai bahwa
perputaran piutang dar i  pada badan usaha tersebut lambat.
belurn di terapkannya rnetode pisah batas (cut of f )  atas trans-
aksi  piutang berakibat pada penyaj ian piutang t idak sesuai
dengan yang sebenarnya.

Dengan menggunakan ."ariabe1 sampling maka dapat
di lakukan koreksi  pada akun piutang sehingga salah sai i  yang
mater ' ia l  !ersebut dapat diketahui dan populasi  daPat t idak
di ter ima. Sebab i ika menggunakan iudgernental-  sanrpl ing maka
t idak di lakukan korekei  sehingga beraki-bat audi tor akan
rnemberihan opinl  yang kel  i ru.

Adapun tuiuan apl ikaei  var iabel  samPli t rg dalaun
penguj ian subtant i f  atas akun piutang adalah sebagai ber i -
kut :
1.  memberl l<an informasi tambahan tentang PeneraPan metode

variabel  sampl ing dalam pengui ian keakuratan saldo akun
p iutang .

2. sebagai bahan pertimbangan bagi pimPinan badan usaha
clalam mengambil berbagai tindakan untuk meroecahkan masa
Iah-masalah, mengadakan perbaikan-perbaikan dan iuga
clapat memberlkan beberapa $aran yang berguna k'agi badan

3. rnemberikan gambaran tentang bagaimana seorang auditor
nerencanakan suatu pemeriksaan, khususnya dalarn pemerlk
saa.n ahun piutang dalan nenggunakan suatu sarnpel '
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