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BAB I 
PENDAHULUAN

1. PaTid^n^.Rnmm
Dewasa ini perkembangan dunia perdagangan berjalan 

cukup pesat sesuai dengan perkembangan jaman* Oleh karena 
semakin banyaknya perusahaan yang berdiri, maka persaingan 
antar perusahaan semakin hari kian tajam* Perusahaan-perusa- 
haan Baling berlomba untuk memenangkan persaingan perdagang- 
an tersebut, yaitu dengan jalan member! pelayanan yang ter - 
baik kepada konsumen* Hal ini dapat dicapai apabiia setiap 
aktivitas dalam perusahaan dilakukan sebaik-baiknya*

Semakin besar suatu perusahaan semakin banyak akti 
vitas yang terdapat di dalam perusahaan dan semakin banyak 
pula pegawai yang terlibat di dalam aktivitas tersebut, 
dengan sendirinya persoalan yang dihadapl oleh nanajeoen pe
rusahaan dalam mengelola perusahaan menjadi makin banyak dan 
kompleks,

Aktivitas yang terdapat pada suatu perusahaan da- 
gang adalah penjualan dan pembelian, Jadi perusahaan selain 
melakukan penjualan kepada konsuaen, juga melakukan pembeli
an dari supplier, Antara aktivitas pembelian dan aktivitas 
penjualan terdapat kesenjangan waktu atau "gap" artinya
barang-barang yang dibeli oleh perusahaan tidak langsung be-

1 ___ ____ ______________
■  U l l

mFOBTABAAl 
1 "VMVB&SITAa A IU A K M A *
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gitu saja dijual kepada konsuraen, ada kalanya barang-barang 
tersebut perlu disimpan dahulu dlperusahaan sebelum datang- 
nya permintaan penjualan dari konsumen* Barang-barang daga- 
ngan yang disimpan untuk sementara waktu di dalam perusaha
an disebut sebagai persediaan barang dagangan,

Aktivitas penjualan merupakan aktiyitaa pokok yang 
penting bagi perusahaan, karenanya persediaan haruslah sela 
lu ada dalam perusahaan untuk menunjang.kontlnuitas usaha - 
nya* Disamping itu persediaan umumnya mempunyai nilai yang 
cukup besar, karena itu keaungkinan timbulnya kerugian atas 
persediaan ini cukup besar pula* seperti karena penyeleweng 
an, kecurangan ataupun karena in-efisiensi pengadaannya 
yang mengakibatkan jumlah persediaan tidak sesuai dengan ke 
butuhan, misalnya terlalu beearnya jumlah uang yang ter- 
tanarn dalam persediaan ( opportunity cost ) atau terlalu ke 
cil sehingga perusahaan akan kehilangan kesempatan penjual
an,

Setelah diketahui kelemahan-kelemahan atau titik 
rawan yang mungkin terjadi pada persediaan, maka diperlukan 
suatu usaha agar persediaan terhlndar dari keadaan-keadaan 
yang tidak diinginkan* Usaha tersebut adalah apa yang dise
but pengendalian intern* Pengendalian intern dapat ditun- 
jang dengan sistem dan prosedur pencatatan persediaan yang 
memadai* Apabila penerimaan barangfpenyimpanan barang dan 
pengeluaran barang selalu dicatat tnutasinya oleh para petugas

n  i n, i u ~  ■

i S U  3 A  U A V A
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sesual dengan fungsinya masing-maeing sehingga data tentang 
persediaan dapat dipercaya kebenarannya serta dihindarkan a 
danya penggabungan fungsi yang berbahaya maka niecaya kelê - 
mahan-kelemahan yang akan terjadi pada persediaan dapat di** 
tekan serendah-rendahnya atau bahkan mungkin dihindarl* De
ngan adanya penanganan atae persediaan yang memadai maka 
hal ini dapat raenjamin keamanan harta kekayaan perusaha a n 
yang berupa persediaan barang.

Dengan demikian maka jelaalah bahwa pengendalian in** 
tern merupakan suatu hal yang penting yang harus dlperhati- 
kan oleh euatu perusahaan, khususnya dislnl perusahaan da- 
gang yang akan menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini 
dimana pengendalian intern atas persediaan cukup besar per* 
anannya bagi kelangsungan hldup perusahaan*

2. Pen.ielaaan Judul
Skripsi ini berjudul Peranan Sistem dan Prosedur Pen 

catatan Persediaan Barang dalam Rangka Menun.feng Pengendalfl. 
an Intern -pada Perusahaan trX'r di Surabaya.

Supaya tidak terjadi salah tafsir dalam menginterpre 
tasikan judul yang dimaksudkan, maka penulls akan menjelas- 
kan kata demi kata yang tertulis dalam judul tersebut seba
gai berikut :
Peranan : Sesuatu yang memegang urutan yang paling uta- 

ma/ penting atas terjadinya suatu peristiwa / 
hal.
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Slstea

Prosedur

Pencatatan

Persediaan

; Suatu raagkaian / jaringan dari prose 
dur-prosedur yang saling berhubung an 
yang disusun sesuai dengan suatu eke- 
raa yang menyeluruh untuk melaksanakan 
suatu kegiatan atau fungsi utama dari 
perusahaan*

: Urut-urutan pekerjaan, biasanya oeli- 
bat$an beberapa orang dalam satu ba
gian atau lebih yang disusun untuk 
Benjamin adanya perfcakuan yang sera - 
gam terbadap transakei-transaksi pe-* 
rusahaan yang sering terjadi,

: Suatu pekerjaan untuk menulis suatu 
transaksi atau peristiwa atau aktivi-* 
tas di dalam suatu perusahaan di atas
sebuah kertas / buku / kartu dengan

i

suatu cara / metode yang tertentu* 
barang ; Adalah seraua barang yang diiuiliki pe- 

rssahaan untuk dijual dalam siklus o- 
perasi normal f baik melalui proses 
produksi raaupun tidak laelalui proses 
produksi,
Oleh karena di dalam ekripsi ini yang 
dibicarakan adalah perusahaan dagang 
maka persediaan barang yang dimaksud
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adalah persediaan barang tanpa mela- 
lui prosea produksi* 

pengendalian intern ; YZitu meliputi struktur / rencana or-
ganiaasi serta semua cara / metode , 
prosedur, tlndakan / ukuran, alat dan 
ketentuan / kebijaksanaan yang dikoor 
dinasikan yang dlgunakan atau diterag 
kan dl dalam suatu perusahaan dengan 
tujuan untuk menjaga keamanan / melin 
dungi harta kekayaan perusahaan dan 
aemeriksa ketelitian serta kebenaran 
penyajian data akuntansi, aiemajukan / 
mentngkatkan efisiensi di dalam ope
ras! dan meabantu menjaga / mendorong 
dipatuhinya kebijaksanaan manajeaen 
yang telah ditetapkan lebih dahulu* 

Perusahaan ,r X " 5 Adalah suatu perusahaan dagang yang
bergerak di bidang penjualan tinta ce 
tak dan berlokasi di Surabaya.

Jadi secara keseluruhan maksud dari judul tersebut 
dl atas adalah bahwa memadai atau tidaknya sistem dan pro -» 
sedur pencatatan persediaan akan mempengaruhl atau sempuny- 
ai peranan penting atas pengendalian intern perusahaan khu§ 
susnya di bidang persediaan, sehingga tindakan-tindakan 
yang wengarah pada kemungkinan-keaungkinan penyelewngan ,
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kecurangan dan pemborosan dapat dltekan serendah-rentfaftnyg* 
dimana hal-hal tersebut bertujuan terutama untuk melindung- 
1 harta mlllk perusahaan, agar dapat dipercayanya kebenaran 
dan ketelitian penyajian data akuntanslnya, eerta untuk ae-> 
ningkatkan efisiensi usaha dan ketaatan terhadap policy / 
kebi jaksanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

3. Alafesn,,,£2h11 j-.toa-ilM.iuil■
Sebagaimana telah diterangkan sebeluranya, peruaaha 

an (r X u di Surabaya merupakan suatu perusahaan dagang,
Persediaan bagi perusahaan dagang merupakan salah 

eatu aktiva perusahaan yang cukup penting artinya.Dikatakan 
demikian kareha nilai uang yang tertanam di dalaanya tidak 
sedikit jumlahnya* Dan juga persediaan merupakan obyek ya
ng rawan dari segala penyelewengan dan pemborosan baik yang 
disengaja maupun yang tidak disengaja yang sulit untuk di
ketahui. Oleh karena keadaan-keadaan seperti di atas terse
but, maka setiap mutasi dari persediaan seharusnya selalu 
diikuti dengan pencatatannya, dimana pencatatan tersebut se 
ouai dengan / mengikuti sistem dan prosedur pencatatan seba 
gaimana mestinya* Tetapi pada kenyataannya sering perusaha
an aencatat mutasi peraediaannya tidak menggunakan sistem

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM DAN ... JENNY SUKMAWATI



7

dan prosedur pencatatan persediaan sebagsiimana mestinja, se 
hingga sering terjadi data tentang persediaan tidak sesuai 
dengan jumlah persediaan yang nyata ada di gudang* Hal ter
sebut tentu saja akan merugikan perusahaan yang bersangkut
an ̂ dimana hal ini juga berart* tidak adanya pengendalian 
intern yang baik di dalam perusahaan*

Oleh karena itu pencatatah persediaan seharusnya di
lakukan sesuai dengan ei&tem dan prosedur pencatatan eeba - 
gaimana mestinya*, sebab dengan sistem dan prosedur pencatat 
an persediaan yang memadai maka akan dapat diperoleh penya- 
jian data yang dapat dipercaya kebenaran serta ketelitian - 
nya, sehingga dari data tersebut dapat diketahui keadaan pe 
rsediaan* Jadi dengan sistem dan prosedur pencatatah perse
diaan yang memadai akan dapat menunjang pengendalian intern 
di dalam perusahaan khususnya di bidang persediaan*

Karena hal-hal tersebut itulah, maka penulis meng-* 
anggap penting untuk membahasnya dalam skripsi ini*

k* Tu.juan Penyusunan Skri-psi.
Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusa 

haan " X " dl Surabaya dan alasan pemilihan judul yang te
lah dikemukakan di atas, penulis berusaha membahas masalah- 
masalah tersebut dengan mengemukakan penyebab dan jalan ke- 
luar untuk memecahkannya secara sistematis dan praktist de
ngan harapan usaha tersebut akan memberikan manfaat bagi
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pimpinan perusahaan 11 X ” dalam menghindari timbulnya hal- 
hal yang merugikan perusahaan,

Dalam skripsi tersebut Juga akan dijelaskan tenta ng 
pentingnya sistea dan prosedur pencatatan persediaan dalam 
hubungannya untuk menciptakan pengendalian intern yang baik 
sehingga diharapkan tulisan tersebut■juga bermanfaat bagi 
pembaca-pembaca yang lain yang sedang menghadapi masalah ya 
ng saina khususnya serta pembaca-pembaca lain yang dapat me-* 
ngambil manfaat dari tulisan ini pada umumnya*'

J* Sletematika Skri-psi
Agar para pembaca mengetahui sistematika / urut-̂ uru- 

tan pembahasan di dalam skripsi ini, maka pada bagian ini 
disusun sistematika skripsi sebagai berikut :
Bab I ; Pendahuluan

Dalam bab ini digambarkan secara singkat mengenai a 
pa yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun bab

^  " x

ini memuat hal-hal sebagai berikut !
1* Pandangan Umum,

Bagian ini menjelaskan secara garis besar menge
nai apa yang akan dibahas di dalam skripsi ini* 

2* Penjelasan Judul,
Bagian ini menjelaskan judul skripsi kata deml 
kata agar tidak timbul kesalahan dalam menafsir- 
kan makna judul tersebut. Akhirnya dijelaskan pu
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la maksud judul Itu secara keseluruhan,
3# Alasan Pemilihan Judul,

r

Bagian ini menjelaskan mengapa judul tersebut di 
pilih oleh penulis, 

km Tujuan Penyusunan Skripsi.
Bagian ini mengutarakan hal~hal / manfaat yang 
diharapkan penulis dapat diperoleh perusahaan da 
rl penulisan ekripsi ini,

5, Sistematika Skripsi*
Bagian ini dimaksudkan agar para pembaca mengeta 
hui urut-urutan pembahasan di dalam skripsi, ini

6. Metodologi :
Hal-hal yang tercakup dalam bagian ini :
6,1, Pepmasalahan

Berisi masalah-masalah yang ada di dalam pe 
rusahaan dimana penulis mengadakan peneliti 
an, dan akibat yang ditimbulkannya bagi pe
rusahaan,

6*2, Hipotesa JCer.la
Merupakan dugaan sementara yang mungkin da-

'  ^pat memecahkan masalah dimana hal ini masih
harus,. diu ji .keben_arannya.

6 • 3 •' Sco-pe Ana lisa
Merupakan pembatasan dari pembahasan masa
lah

6,4* Prosedur Pengum-pulan dan Pengolahan data
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Berisi prosedur-prosedur apa saja yang digu 
nakan di dalam pengumpulan dan pengolahan 
data *

Bab XI : Dalaja bab ini akan diuraikan tentang dasar-dasar
teoritis yang akan dipakai sebagai alat untuk meng 
analisa atas permasalahan yang ada,

Bab III ! Bab ini berisi tinjauan praktis tentang sistem dan 
prosedur pencatatan persediaan pada perusahaan "X,! 
di Surabaya. Dalam bab ini akan diuraikan tentang 
sistem dan prosedur pencatatan persediaan barang 
yang diterapkan oleh perusahaan ini dalam rangka 
menunjang pengendalian intern. Dieamping itu juga 
akan diuraikan mengenai sejarah pendirian dan per- 
kembangan perusahaan, struktur organisasi perusaha 
an, job description tiap-tiap bagian*

Bab IV ; Pemecahan permasalahan dan pengujian hipotesa*
Dalam bab ini akan dibahas permasalahan yang a d a  
di perusahaan dengan dasar^dasar teori yang mendu- 
kungnya, serta dilakukan pengujian terhadap hipo - 
tesa kerja yang diajukan.

Bab V : Kesimpulan dan saran.
Dalam bab ini penulis akan mencoba membuat kesimpu 
lan dari permasalahan yang ada pada perusahaan dan 
hasil pengujian hipotesa kerja yang diajukan penu
lis dalam skripsi ini, di samping itu juga akan di 
kemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat ber

j S T T i T i
i n i r w A i A A v  
- m v n s i r A f  a i u a n w * 

S V K H A l t  1
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manfaat bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berke 
pentingan*

6* Metodologi
Hal-hal yang dipakai sebagai alat penyusunan skripsi 

ini adalah :
6.1. Permasalahan

Perusahaan t,X11 sebagai salah satu perusahaan dagang 
yang bergerak pada bidang "Tinta Cetak" juga berusaha untuk 
bekerja seefisien dan seefektif mungkin, Namun pada kenyata- 
annya terdapat kesulitan-kesulitan untuk mencapai hal terse- 
but di atas disebabkan adanya masalah dalam pencatatan per- 
sediaannya.

Sebagai perusahaan dagang yang sering melakukan akti 
vitas pembelian dan penjualan, maka persediaan memegang pera 
nan penting dalam hal ini* Adajun permasalahan yang dihadapi 
perusahaan tsb adalah sebagai berikut :

—* Sering terjadi pencatatan persediaan yang dilaku
kan tidak sesuai dengan jumlah persediaan yang n^ 
ata ada di gudang*

—  Tidak adanya bagian yang mencatat kartu persedia
an kantor,

Perusahaan dalam hal ini kurang ditunjang oleh sis - 
tem dan prosedur pencatataa persediaan yang memadai. Apabiia 
hal tersebut dlbiarkan terus berlangsung maka pada akhirnya 
perusahaan akan mengalami kesulitan-kesulitan antara lain !
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Kemungkinan terjadinya penyelewengan* kecurangan 
dan pemborosan atau dengan kata lain kurang terja 
minnya keamanan harta kekayaan perusahaan be rupa 
persediaan barang#

—  Kurang dapat dipercaya kebenaran dan keteliti a n 
penya jiarndata tentang persediaan dikarenajgan ti- 
dak adanya cross check antar bagian / petugas,

—  Kesulitan dalam menentukan besarnya pembelian per 
sediaan dengan kata lain kurang efisiensinya per- 
usahaan dalam menjalankan operasinya*
Kemungkinan tidak dapat dipenuhinya permintaan la 
ngganan yang dikarenakan tidak ditaatinya kebijak 
eanaan perusahaan untuk mengadakan safety stock,

6.2* Hipotesa Kerja.
Dengan adanya kesulifcan^kesulitan itu perusahaan per 

lu mengatasinya dengan cara menyempurnakan sistem dan prose
dur pencatatan persediaan,

Dengan sistem dan prosedur pencatatan persediaan ya
ng eemadai diharapkan akan mampu menyempurnakan sistem penga 
wasan atas persediaan, sehingga tindakan-tindakan yang menga 
rah pada kemungkinan-kemungkinan penyelewengan, kecurangan 
dan pemborosan dapat ditekan serendah-rendahnya atau kal a u 
mungkin bahkan dihilangkan sama sekali,

Demikian pula perlu adanya check dan recheck antar 
bagian/petugas dengan menghindarkan sejauh mungkin penggabun 
gan fungsi vertikal.

m  i a T n
&BDPUSTAELAASI 
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Bengan dilakukannya pengendalian atas persediaan di
harapkan perusahaan dapat bekerja lebih efisien dan d apat 
menjamln ditaatinya kebijaksanaan perusahaan yang telah di
tetapkan*
6*3« Scope Analiea*

Agar arah dan Jalur pembahasan dalam skripsi tidak 
mengalami keeimpangsiuran dan kerancuan eerta terhindar da
ri pembahasan yang terlalu luae dan tidak mengarah, maka pa 
nulls batasi hanya pada pembahaean mengenai sistem dan pro
sedur pencatatah persediaan*

Persediaan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah ba 
rang yang tersedia untuk dijual, dengan kata lain adalah be 
rupa barang dagangan / barang jadl* mengingat bahwa perusa
haan n X " adalah sebuah perusahaan dagang.

Pengendalian intern disini meliputi pengendalian a- 
kuntansi dan pengendalian administratip yang berhubungan de 
ngan persediaan perusahaan ” X 11 dl Surabaya*

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data*
Untuk penyusunan skripsi ini, prosedur / cara y a ng 

dilakukan dalam pengumpulan dan pengolahan data adalah se - 
bagai berikut :
1* Pengumpulan data melalui :

—  Survey pendahuluan* yang merupakan langkah pertama da 
ri penelitian yang akan dilakukan. Dalam survey pen - 
dahuluan ini penulis mengadakan wawancara dengan pim
pinan perusahaan untuk mendapatkan gambaran secara u-
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nmum perusahaan yaitu tentang aejarahnya ( dari awal 
perusahaan berdiri sampal berkembangnya perusahaan te 
rsebut ) , keadaan dan kegiatan perusahaan, bagian - 
bagiannya dan masalah yang sering dihadapi^oleh peru
sahaan ,

—  Survey Xapangan, yang dilakukan dengan mengadakan pe- 
ngamatan langsung pada perusahaan dan mengadakan wa - 
wancara dengan personal-personal yang berhubungan de- 
ngan masalah yang dibahas dalam skripsi ini,,
Juga dalam survey lapangan* penulis mengumpulkan data 
yang sudah siap pakai seperti formulir / dokumen yang 
dipergunakan perusahaan yang ada hubungannya dengan 
masalah yang dibahas dalam skripsi ini,.
Survey kepustakaan, dengan berusaha mencari dan mem- 
pelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan 
pembahasan dalam skripsi ini £ang dlgunakan sebagai 
landasan teori untuk menerangkan hipotesa tersebut se 
rta meletakkan kerangka pembuktiannya.

2* Pengolahan data :
Data yang diperoleh dari hasil survey* kemudian dibandi- 
ngkan dengan teori-teori yang ada* Berdasarkan hasil per 
bandingan yang diperoleh akan ditarik suatu kesimpulan 
dan akhirnya penulia mencoba memberikan saran-earan yang 
sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan yang bersang- 
kutan•
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LANDASAN TEORITIS YANG BERHUBUNGAN DENGAN SISTEM 
DAN PROSEDUR PENCATATAN PERSEDIAAN DALAM 
RANGKA MENUNJANG PENGENDALIAN INTERN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang dasar-dasar fee 
oritis yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisa per 
masalahan yang ada*

1, Pengertian dan Tu.iuan Sistem dan Prosedur
Pimpinan perusahaan berkepentingan untuk raengetahui 

keadaan dalam perusahaan yang dipimpinnya. Dalam perusahaan 
kecil, pimpinan dapat langsung turun tangan mengurusi peker- 
jaan setiap bagian sehingga dapat mengetahui keadaan dalam pe 
rusahaannya. Apabiia perusahaan sudah berkembang menjadi be- 
sar, dimana sebagian tugas dan wewenang pimpinan didelegasi- 
kan pada orang-orang lain, maka pimpinan perusahaan membutuh- 
kan alat untuk mengadakan pengawasan dan mengetahui kemajuan 
yang dicapai. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan adanya sis?* 
tem akuntansi yang direncanakan dengan baik, Suatu sistem ter 
diri dari prosedur-prosedur yang mempunyai hubungan erat satu 
sama lain, yang menyatakan bagaimana suatu kegiatan harus di
lakukan oleh masing-masing bagian.

Beberapa orang telah memberikan definisi mengenai 
sistem dan prosedur, dimana masing-masing definisi tersebut 
pada prinsipnya adalah sama. Antara lain ’.V.Gerald Cole membe-

BAB II
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rikan definisi sistem sebagai berikut :
"Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prose- 
dur yang saling berhubungan yang disusun sesuai de 
ngan suatu skema yang menyeluruh untuk raelaksana - 
kan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusaha 
an."l

Sedangkan Barry E. Cushing memberikan definisi sistem sebagai 
berikut :

a-system is an entity consisting of 
-two or more components or subsystems which interact 
to achieve goal ......... .. "2
Dari kedua uraian tersebut diatas dapat diambil ke-

sinpulan bahwa dalam suatu sistem terdj.ri. dari beberapa pro -
cedur yang berkaitan yang dibuat berd&sarkan suatu skema yang
terintegrasi untuk melakukan aktivitas utama perusahaan.

Kemudian prosedur sendiri menurut Richard F.

Neuschel mempmnyai pengertian sebagai .berikut :
"A procedur ......... is a sequence of clerical ope
rations, usually involving several people in one or 
more departments, established to ensure uniform han 
dling of a recurring transaction of the business’̂

Dengan adanya prosedur diharapkan agar terjadi ke -
seragaman dalam menangani pekerjaan yang sama yang be.rulang -
ulang yang menyangkut suatu bagian atau xebih.

Zaki Baridwanr Sistem Akuntansi Penyusunan Prose - 
dur dan Metode, Edisi kedua cetakan ketiga, Bag. Penerbitan 
Akademi Akuntansi YKPN, Yogyakarta, 1981, hal 1. 

pBarry E. Cushing, Accounting Information Systems 
and Business Organizations, Addison-Wesley Publishing Company 

copy right, 1974? hal 12.

^Cecil Gillespie, Accounting Systems, Procedures 
and Methods, Third Edition, Prentice Hall of India Private 
Limited, New Delhi, 1981, hal 2.

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM DAN ... JENNY SUKMAWATI



17

Apabila sistem dan prosedur yang telah ditetapkan 
dilaksanakan dengan baik di dalam setiap aktivitas perusahaan 
, maka nai ini dapat mencxptakan suatu pengendalian intern 
yang baik pula, dengan kata lain sistem dan prosedur yang ba
ik merupakan syarat utama dalam pengendalian intern,
Tujuan dari sistem dan prosedur yang diterapkan dalam perusa
haan yang satu dengan perusahaan yang lainnya tidaklah saraa , 
tetapi pada umumnya mempunyai tujuan sebagai berikut :

1, Memperbaiki informasi baik dalan- hal kwalitas 
maupun kv.ran titas, ketepatan waktu/ struktur dari 
pada informasi.

2, Meningkatkan accounting control dan internal 
check dengan tujuan :
-- agar inforrr.asi dapat diandalkan
—  agar ada pencatatan yang menyangkut pertangg- 

ung-jawaban terhadap perlindungan kekayaan 
perusahaan,

3, Menurunkan biava tulis menulis'atau Seduce cleri 
cal cost.

Ketiga tujuan tersebut dapat digambarkan dalam diagram segi- 
tiga sebaga'i berikut :

Improved Information

Controll Clerical Cost

m  i a i a
FBRFDSTAQAAa 
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S U R A D A V a

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM DAN ... JENNY SUKMAWATI



18

Maksud gambsr tersebut diatas ialah bahwa terdapat hubungan 
yang erat ( saling berkaitan ) antara ketiga tujuan tersebut,
Ketiga tujuan diatas harus dipertimbangkan bersama-sama pada

\waktu menyusun suatu sistem sehingga tidak sampai terjadi ada 
nya salah satu tujuan yang ditinggalkan. Yang dimaksud dengan 
"Improved Information" adalah data/ informasi yang dihasilkan 
oleh sistem tersebut harus tepat pada waktunya dan yang sesu
ai dengan kebutuhannya serta memenuhi kwalitas yang diharap
kan yaitu bahwa informasi tersebut ben&r, Juga biaya uijtuk me 
nyelenggarakan suatu sistem harus dapat ditekan sehingga re - 
latif tidak mahal.

2. Pengendalian Intern
2.1. Pengertian

Pengendalian intern mempunyai dua pengertian dalam 
arti sempit atau luas. Dalam arti yang sempit, pengendalian 
i m e r n  merupakan.pengecekan penjumlahan, baik penjumlahan men 
datar ( cross footing ) aaupun penjumlahan menurun (footing). 
Dalam art! yang luas, pengendalian intern tidak hanya meliput 
i pekerjaan pengecekan tetapi meliputi semua alat-alat yang 
digunakan manajemen untuk mengadakan pengawasan, AICPA. membe
rikan pengertian pengendalian intern dalam arti yang luas se
bagai berikut :

Internal control, comprises the plan of organization 
and all the coordinate methods and measures adopted 
within a business to safeguard its assets, check 
the accuracy and reliability of its accounting data 
, promote operational efficiency, and encourage ad
herence to prescribed managerial policies.......
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Pengertian pengendalian intern juga telah didefini 
sikan oleh beberapa pengarang/penulis atau dalam beberapa bu 
ku yang lain, antara lain Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) da
lam buku Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA) memberikan.definisi 

%pengendalian intern sebagai berikut :
Sistem pengendalian intern mel'iputi rencana organi 
§asi serta semua metode dan ketentuan yang terkoof 
dinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk me 
lindungi harta miliknya, mencek kecermatan dan ke- 
andalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi u- 
saha dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen 
yang telah digariskan*^
Kedua definisi yang telah diuraikan diatas pada da 

sarnya mempunyai pengertian pokok dan maksud yang sama yaitu 
bahwa pengendalian intern tidak hanya meliputi dan terbatas 
pada rencana/ struktur organisasi saja, atau hanya pada meto 
de/ cara atau ketentuan/ kebijaksanaan ,saja, melainkan meli
puti kesemuanya itu, termasuk didalamnya semua prosedur, tin 
dakan/ ukuran serta alat-alat yang dikoordinasikan dan yang 
dianut dalam perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan agar 
dapat mengamankan aktiva perusahaan,dapat memberikan keyakin 
an pimpinan perusahaan bahwa apa yang dilaporkan para pegawai

^Comittee on Auditing Procedure, Internal Control 
American Institute Publishing Co, 1949> halaman 6, dikutip 
dari Cecil Gillespie, Accounting Systems Procedures and 
Methods, Third Edition, hal 188,

^Ikatan Akuntan Indonesia, Norma Pemeriksaan Akun
tan, PT Pemprinp, Jakarta, 1986, halaman 31*

ta i & i ■
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bawahannya itu benar dan dapat dipercaya serta untuk mendo.ro- 
ng adanya efisiensi usaiia ir.aupun agar secara teryis menerus da 
pat diketahui apakah kebijaksanaan yang telah digariskan pim- 
pinan memang benar-benar telah ditaati.

Jadi pengendalian intern bjikan berarti meniadakan 
kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyelewengan, namun se 
tidak-tidaknya dapat memperkecil atau mengurangi kelemahan - 
keleniahan yang mungkin ter jadi.
2.2. Tujuan

Pengendalian intern pada dasarnya mempunyai tujuan 
sebagai berikut :

1. U.ntuk melindungi harta milik perusahaan terutama 
kas dan persediaan. dari pencurian, penyelewengan 
atau kerugian-kerugian lain.

2. Dapat dipercayanya kebenaran dan ketelitian pe - 
nyajian data akuntansi.

3. Meningkatkan efisiensj. perusahaan clalam raenjalan 
kan operasinya, sehiagga dapat mengurangi pembo- 
rosan atau kerugian yang tidak diharapkan.

/+. Mendorong ditaatinya kebijaksanaan perusahaan 
yang telah digariskan.

Kedua tujuan yang pertama adalah apa yang disebut 
dengan pengendalian akuntansi (Accounting control), yaitu pe
ngendalian yang terutama menyangkut dan berhubungan langsung 
dengan kedua tujuan tersebut.
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Jadi, jika kita merencanakan sistem dan prosedur 
yang akan digunakan oleh suatu perusahaan atau roelaksanakan 
sistem dan prosedur yang telah digariskan perusahaan ataupun 
jika kita menganalisa sistem dan prosedur yang telah dilaksa- 
nakan perusahaan, maka kita harus selaln memperhatikan tujuan 
tujuan itu. Sebab sistem dan prosedur tidak hanya diharapkan 
efisien dan dapat memberikan informasi.yang dibutuhkan, tota- 
pi juga diharapkan agar sistem dan prosedur tersebut dspat me 
lindungi harta milik perusahaan dan juga dapat menjamin kete- 
patan} kelengkapan sorta dapat dipercayainya data-data akun - 
tansi perusahaan.

Ketr.udian dengan semakin luasnya kegiatan perusahaan 
perusahaan dimana dibutuhkan 1 ebih banyak karyawar., mska de - 
ngan jumlah karyawan yang semakin bertambah itu, pimpinan ti
dak dapat mengawasi secara langsung semua karyav/annya. Oleh 
karena itu, pengawasan haras dikeinbangkan atau ditingkatkan 
lebih lanjut urituk dapat melihat apakah kebi jaksanaan dan pe- 
rintah-perintah dari pimpinan benar-bensr telah' dilaksanskan. 
Hal-hal ini dapat dipenuhi dalarn kedua tujuan yar.g terakhir 
dimana kedua tujuan yang terakhir adalah apa yar-g disebut de
ngan pengendalian administratif.

Antara pengemdalian dan pengendalaan administratif 
ada aedikit perbedaan yaitu :

Accounting control! (pengardalian akuntansi atau 

pengendalian keuangan) meliputi rencana organisa 
si dan semua metode serta prorfftdur yang terutama

‘  o  i a k iT
r^KET-’AISAAU
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menyangkut dan berhubungan langsung dengan pong- 
ajnanan kekayaan dan dapat dipercevainya catatan 
keuangan • Dalam pengendalian ini biasanya terma 
suk pula sistem otorisasi dan persetujuan ( ap
proval ), penrisahan fungsi mengenai pembukuan 
dan laporan akuntansi mengenai operasi atau pe - 
nyimpanan aktiva, pengendalian secara physik ata 
s aktiva dan pemeriksaan intern ( internal audit 
ing ) .

—  Administrative controll (pengendalian administra 
tif) meliputi rencana organisasi dan semua meto- 
de serta prosedur yang terutama mengenai efisien 
si operasi dan ketaatan terhadap kebijaksanaan 
pimpinan dan biasanya hanya berhubungan secara 
tidak langsung dengan catatan keuangan. Dalam pe 
ngencialian ini pada umumnya termasuk analisa sta 
tistxK, penyelidikan waktu dan gerak (time and 
motion study), laporan-laporan pelaksanaan, pro
gram latihan pegawai dan pengawasan kwalitas 
(mutu)

Holmes and Burns, Auditing Standards and Procedure 
, ninth edition, Richard D.Irwin Inc, Illinois, 1979, halarnan 
111-112 , dikutip dari Ruchyat Kosasj h, Auditing prinsip dan 
prosedur, Yogyakarta, 19^4, halaman 102.
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Der.gan pengendalian intern yang balk, maka perusaha
an akan dapat menghinclari atau menekan kemungkinan terjadinya 
penyelev/engan, tetapi dalam hal ini tidsk. mungkii.n untuk rnenja 
min pengendalian intern sampai sekecil-kecilnya. Artinya, pe
ngendalian intern bukan dimaksudkan untuk meniadakan semua ke 
mungkinan terjadinya penyelev/engan.
2.3. Unsur-Unsur Dasar

Seperti telah dikatakan bahwa pengendalian intern 
merupakan bagian dalarn dar.i suatu sistem. Untuk. dapat dikata
kan bahwa sistem suatu perusahaan mempunyai pengendalian in
tern yang balk-/ nemadai, haruslah ke empat unsur pengendalaan 
intern dibawah ini irenjadi bagian dari sistem tersebut :

a. Suatu struktur organisasi yang memisahkan tangg- 
ung jawab-tanggung jawab fungsiional secara tepat

b . Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan ya
ng berguna untuk melakukan pengav/asan akuatansi 
yang cukup terhadap harta mi^ik, hutang-hutang , 
oendapatan-pendapatan, dan biaya-biaya.

c . Prakt ek-p.rak't ek yang sehat harus dijalankan di 
dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi se 
tiap bagian dalam organisasi.

d* Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai de *
7ngan tanggung jawaonya.

^Zaki Baridwan, Gp-cit, hal 7
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Keercpat unsur dlatas merupakan ciri-s'iri pokok da- 
ri suatu sistem pengendalian intern. Di samping unsur-unsur 
dasar tersebut ada cara-cara pengendalian lain yang t'ungsinya 
merupakan tambahan dari unsur-unsur dasar diatas. Pengendaii- 
an-pengendalian tambahan itu dapat dilakukan dengan mengguna- 
kan laporan-laporan, budget atau standar dan staff internal 
auditing.

Berikut ini akan dijelaskan lebih luas raasing-masi- 
ng unsur dasar dalam sistem pengendalian intern :

Agar suatu fungsi dapat berfungsi sebagaiinana 
mestinya, maka tiap-tiap bagian; [dalam perusahaan harus tahu 
apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus dilakukan o- 
leh bagian lain, Sehubungan dengan hal inilah, suatu struktur 
organisasi untuk suatu perusahaan harus disusun sedemikian ru 
pa, sehingga pimpinan perusahaan dapat mengendalikan atau me- 
mantau . semua kegiatan yang ada dalam perusahaan. Struktur or 
ganisasi yang disusun ini harus menunjukkan pembagian tugas 
yang jelas. Walaupun demikian, pada waktu diadakan pembagian 
tugas harus diusahakan agar tugas-tugas ini tetap saling ber
hubungan untuk dapat menjamin kerja sama yang baik diantara 
masing-rnasing bagian sehingga pelaksanaan tugas dapat berja - 
lan lancar.

Di samping pembagian tugas yang jelas, tanggung ja- 
wab dalam setiap bagian harus ditetapkan secara jelas pula un 
tuk mencegah dihindarinya tanggung jawab. Karena itu setiap 
pemberian tugas harus disertai pelirnpahan wewenang dan tangg-

EfTsrnr-
raaPIJSTAHAAB
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ung jawabnya dari si pemberi tugas,sehingga si penerima tugas 
bertanggung jawab terhadap tugasnya. Jadi struktur organisasi 
yang disusun harus dapat' menunjukkan garis-garis wewenang dan 
tanggung jawab yang jelas, dalam arti jangan sampai terjadi 
adanya overlap atau perangkapan fungsi masing-masing bagian,

Untuk dapat memenuhi syarat bagi adanya suatu peng
endalian yang baik, hendaknya struktur organisasi dapat memi
sahkan fungsi-fungsi operasional, penyimpanan dan pencatatan* 
Pemisahan fungsi-fungsi ini diharapkan dapat menoegah timbul- 
nya kecurangan-kecurangan dalam perusahaan, seperti misalnya 
antara tugas yang berhubungan dengan penyimpanan persediaan 
tidak boleh dirangkap dengan tugas pencatatannya. Perangkapan 
ini dapat menyembunyikan adanya pencurian persediaan persedi
aan tersebut dengan menyalahgunakan catatan-catatannya,meski- 
pun bukan ia yang me-lakukan pencurian berhubung ia tidak mau 
menunjukkan kegagalannya dalam melindungi harta railik perusa
haan tersebut. Dengan adanya pemisahan fungsi ini dapat diha
rapkan adanya saling check antara satu bagian dengan bagian 
lain,sehingga dapat mempertinggi kemungkinan diketemukannya 
kesalahan-kesalahan-kesalahan atau kecurangan-kecurangan de- 
ngan segera.

Walaupun struktur organisasi yang tepat bagi suatu 
perusahaan belum tentu baik bagi perusahaan yang lain disebab 
kan antara lain oleh adanya perbedaan dalam jenis maupun luas 
perusahaan, tetapi pada umumnya suatu dasar yang berguna da
lam meny^sun ̂ tru^ur^org^is^i^eru^lmaS^dalah^ertimbang 
an, bahwa struktur organisasi itu harus fleksibel dalam arti
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men:ungkinkan adanya penyesuaian-penyesuai&n tanpa harus menga 
dakan psrubahan total.

b e Sistem v/ewenang dan prosedur pembukuan dalam su
atu perusahaan merupakan alat bagi mamajemen untuk mengadakan 
pengawassn terhadap operasi dan transaksi-transaksi yang ter- 
jadi dan juga mengklasifikasikan data akuntansi dengan tepat, 
Klasifikasi data akuntansi ini dapat dilakukan dalam rekening 
-rekening buku besar. Susunan rekening-rekening dalam buku be 
sar biasanya disebut chart of accounts (bagan perkiraan) . 
Menurut AICPA ( American Institute of Certified Public Accoun 
tants ), Esusunan rekening yang baik harus dapat memenuh-i hal- 
hal sebagai berikut :

(1) Menbantu mempermudah penyusunan lapcran-laporan 
keuangan dan laporan-laporan lainnya dengan e- 
konomis.

(2) Meliputi rekening-rekening yang diperlukan un - 
tuk menggambarkan dengan baik dan teliti harta- 
harta milik, hutang-hutang, pendapatari -pendapat 
an, harga pokok dan biaya-biaya yang harus dipe 
rinci sehingga memuaskan dan berguba bagi mana- 
jemen di dalam inelakukan pengawasan operasi pe
rusahaan .

(3) Menguraikan dengan teliti dsn singkat. apa yang 
harus dirr.uat di dalam setiap rekening.

(4) Memberikan batas sejelas-jelasnya sntara poo - 
pos aktiva, modal, persediaan-persediaan dan bi 
aya-biaya.
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(5) Membuat rekening-rekening kontrol apabila diper 
iukan*

Susunan rekening-rekening dalam buku besar ini bia- 
sanya diberi nomer kode dengan cara tertentu dajn dibuatkan bu 
ku pedcman mengenai penggunaan debit dan kredit rousing-masing 
rekening.

Pengawasan terhadap operas! dan transaksi-transaksi 
dapat dilakukan rnelalui prosedur~prcsedur yang ditetapkan lew 
bih dahulu. Prosedur-prosedur ini akan disusun untuk seluruh 
kegiatan yang ada dalam perusahaan. Dalam setiap prosedur a- 
kan digunakan dokumen-dokumen atau formuli.r-forroulir yang rne- 
rupakan bukti terjadinya transaksi dan juga sebagai dasar un
tuk pencatatan transaksi-transaksi tersebut.

Agar prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan untuk 
seluruh kegiatan yang ada dalaru perusahaan dajjat djroengerti 
oleh karyawan perusahaan, iraka biasanya dibuat pedoman prose
dur secara tertulis yang menunjukkan arus dokumen / .formulir 
dalam masing-masing prosedur, siapa-siapa yang hendak membuat 
dan memberi persetujuan atas dokumen / formulir tersebut, pe- 
kerjaan yang harus dilakukan masing-masing prosedur serta re- 
kening-rekening yang akan dipakai untuk pencatatan atas tran- 
saksi-transaksi yang terjadi.

c. Yang dimaksud dengan praktek-praktek yang sehat 
adalah setiap pegaivai dalan perusahaan melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi, prosedur 
yang dibuat harus memuat langkah-langkah pekerjaan yang di -
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butuhkan dari suatu transsksi secara jelas, agar dapat dilak- 
sanakan oleh setiap pegawai dengan tepat.. Dan praktek-praktek 
yar.g sehat ini harus berlaku untuk seluruh prosedur yang ada. 
Untuk tear^iptapya praktek-p.raktek yang seliat. dalam perusahaan 
, maka di dalam perusahaan perlu diadakan pemisahan tugas dan 
tanggung jawab, sehingga tidak seorangpun dapat melaksanakan 
suatu trahsaksi secara lengkap dari awal sampax akhir. Deng- 
an cara ini dapat dinilai kecermatan pekerjaan setiap bagian, 
dan kesalahan / kecurangan yang terjadi dapat segera diketemu 

kan.
d, Agar suatu sistem dapat berjalan sebagaimana rnes 

tinya adalah tidak hanya tergantung pada penyusunan sjruktur 
organxsasi yang efektif dan prosedur serta praktek-praktek ya 
ng sehat saja, tetapi juga pada para pelaksananya, sehingga 
bisa diharapkan pengendalian intern juga a kan berhasil dengan 
balk atau dengan kata lain tingkat kecakapar- pegawai mempenga 
ruhi sukses tidaknya suatu sistem pengendalian intern.

Dclam hal ini tingkat kecakapan dari para pelaksana 
yang neliput.i koxrbinasi dari. keahliari, pengetahuan, keteliti- 
a.n dan adanya wewenang 'yang cukup a kan meMpe ngaruhi bprhasil 
tidaknys suatu sistem; Jadi para pelaksana dari prosedur yang 
telah ditetapkan ini haruslah raempunyai kecakapan yang dibu - 
tuhkan daJaw menjalankan tugas.

Untuk mendapatkar. pegawai sebagai pelaksana yang 
tingkat kecakapannya cukup, langkah-langkah harus dimulai se- 
jak penerimaan pegawai baru, dimana jika ada penerimaan pega-

H  I ft I E 
VnnPCSTAQAAY 
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wai baru hendaknya dilakukan seieksi dan test-test agar dapat 
ditentukan apakah calon pegawai yang bersangkutan memenuhi 
kriteria yang diingi nkan oleh perusahaan. Dan apabila pegawai 
sudah diterima bekerja dalam perusattasn, maka hendaknya perlu 
diadakan latihan-iatihan agar dapat meningkatkan kecakapan pe 
gawai tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar pegav/ai dapat se 
lalu mengikuti perkembangan perusahaan.

Hal yang juga perlu dipertimbangkan dalam usaha men 
dapatkan pegav/ai adalah bahwa pegawai yang cukup cakap untuk 
suatu pekerjaan tidsk harjya terbatas pada karyawan yang ting- 
kat pendidikannya paling tinggi, tetapi wiungkin dengan pendi- 
dikan menengah sudah cukup, Sehingga akan dapat diperoleh pe
gawai yang cukup cakap tetapi juga ekonomis.

Selain itu faktor yang tidak kalah pentingnya ada - 
lah kejujuran dari tenaga pelaksana, sebab tanpa kejujuran a- 
tau itikad baik petugas pelaksana,maka ketrampilan dan keahli 
an yang dimiliki petugas tersebut tidak akan berguna , bahkan 
mungkin merugikan.

Cara-cara yang dapat membantu raengurangi / mencegah
terjadinya penyelewengan / ketidakjujuran pegawai S'ebagai pa-

i
ra pelaksana ini adalah dengan raengharuskan giliran bertugas, 
larangan menjslankan tugas-tugas yang bertentangan oleh mere- 
ka yang mempunyai hubungan kekeluargaan, keharusan mengambil 
cuti / liburan tahunan dan lain sebagainya.

Dan sstu hal lagi yang perlu diingat bahwa para pe
laksana. tersebut. adalah manusia yang mempunyai kelemahan -
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kelemahan atau keterbatasan, sehingga dengan adanya unsur - 
unsur yang telah disebutkan tadi tidak berarti suatu sistem 
akan dapat meniadakan semua hal yang merugikan perusahaan.

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Persediaan
Persediaan adalah merupakan salah satu elemen akti- 

va lancar yang aktif, secara terus raenerus dibeli dan dijual 
atau dengan kata lain sering terjadi mutasi persediaan, dalam 
hal ini khususnya untuk perusahaan dagang. Pada setiap akhir 
periode jumlah persediaan harus ditentukan secara tepat sebab 
kekeliruan penentuan jumlah persediaan menimbulkan kekeliruan 
pula dalam pengukuran pendapatan, baik pendapatan periode ber 
jalan , maupur pendapatan per:ode berikutnya. Oleh karenanya 
sistem dan prosedur pencatatan persediaan merupakan salah sa
tu hal yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai prosedur-prose 
dur yang berfcubungan dengan sistem dan prosedur pencatatan 
persediaan dan roasing-rnasi ng prosedur tersebut 'mempunyai hu- 
bungan yang erat satu sama laiQ serta saling menpengaruhi se
hingga su].it untuk dipisahkan sendiri -sendiri .

Penyusunan setiap prosedur harus meraurgkinkar. atau 
menunjang adarya suatu pengendalian intern karena pengendali
an intern inilah nerupakan cara daripada prosedur untuk m»?lin 
dungl diri dari kemungkinan kesalahan, kecurangan dan kerugi- 
an lain yang akan terjadi,
3.1. Prosedur Pembelian Persediaan
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Dalam perusa haan, pembelian persediaan dilaksana- 
kan oleh suatu. bagian khusus yang disebut bagian pembelian . 
Bagian ini berfungsi dan bertanggung jawab menempatkan- pesan- 
an pembelian setelah diterimanya permintaan pembelian,

Permi'jtaan pembelian atau keinginan untuk meinbeli 
hanya da'pat dinyatakan oleh pimpinan perusahaan, gudang atau 
oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh piwpinai? perusaha
an. Jadi tidak setiap oreng atau bagian dapat menyatakan ke - 
inginannya untuk membeli dan melakukan permintaan pembelian 
kepada bagian pembelian, tetapi mereka harus menghubungi or
ang atau bagian tertentu yang diberi kekuasaan dalam men.yam- 
pa: kan keinginannya tersebut* Denga-i sendirinya bagian pembe
lian harus mengetabui orang-orang atau bagian mana yang dibe
ri wewenang untuk melakukan permintaan pembelian tersebut, 
Dengan cara demikian ak&n member! keyakinan pada bagian pembe 
lian bahv;a hanya barang-barang yang dibutuhkan saja yang di - 
minta.

Bila perusahaan tidak mempunyai suatu bagian pembe
lian yang tersendj ri, in aka pemilik atau pemimpin dari perusa
haan yang bersangkutan secara pribadi bertindak sebagai bagi
an pembelian yang akan menyetujui permintaan-permintaan pern - 
belian untuk barang-barang yang akan dibeli.

Oleh karena pada priiasipnya hanya barang yang dibu
tuhkan oleh perusahaan yang boleh dibeli, eiaka jelaslah bahwa 
pada dasarnya, bagian pembelian hanya melakukan pembelian ji- 
ka perusahaan membutnhkannya. Jadi bagian pembel.ian tidak
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boleh raembeli barang-barang atas kema&annya semliri, walaupun
bagian tersebut mengetahui bahwa harang-bararig tersebut suatu 
saat nanti akan dibutuhkan oleh perusahaan.

Baik bagian pembelian rr.aupun pemilik atau pimpinan 
perusahaan yang berfungsi cebagai bagian pembelian, untuk ke- 
mudian mengeluarkan dan menyetujui pesanan pembelian berdasar 
kan permintaan pembelian yang ada, maka jika ia rnengetahui 
benar-benar persediaan dari barang yang ada dalam perusahaan, 
maka ia tidak mernbutuhkan informasi lain untuk menyetujui pe- 
sanan pembelian itu, Akan tetapi sebal'iknya jika ia tidak me- 
ngetahui benar-benar mengenai persediaan barang-barang yang 
ada, maka ia mernbutuhkan suatu bukti perlunya dikeluarkan per 
mintaan pembelian tersebut sebelum ia menyetujuinya. Untuk 
pembuktian ini, maka diperlukan catatan-catatan persediaan 
dan dari catatan ini kemudian harus dicocokkan dengan perse - 
diaan fisik dan bsiu kerrudian bagian pembelian maupun pemilik 
atau pimpinan perusahaan yang berfungsi sebagai bagian pembe
lian menye tu jui pesanar. pembelian ternebut.

Catatan-catatan persediaan ini tidaklah diperlukan 
jika perusahaan^*yang bersangkutan telah mempunyai catatan per 
sediaan yang dikerjakan tepat pada waktunya. Jika perusahaan 
mempunyai bagian administrasi persediaan kantor, maka bagian 
inilah yang dibebani tanggung jawab untuk mengerjakan catatan 
persediaan yang terus menerus tersebut, yang mana setiap v/ak- 
tu dapat menunjukkan banyaknya persediaan tiap macam barang 
yang ada di perusahaan, sehir.gga dengan berdasarkan dan hr-nya
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dengan melihat p&da catatan persediaan ini, maka suriab dapat 
diketahui perlu tidaknya untuk suatu / beberapa macam persedi 
aan dik^luarkan pssanan pembe]iannya. Disarr.ping permintaan 
pembelian tersebut dicocokkan dengan catatan persediaan yang 
terus menerus, maka sebelua. disetujui, sebaiknya lebih dahulu 
dilakukan penghituxgan fisik dari persediaan yang dimintakan 
pembellannya Itu untuk lebih rasn jamin kebenarannya.

Permintaan untuk raembeli barang-barang persediaan 
harus dilakukan secara tertulis, agar .dapat ditetapkan tangg- 
ung jawab untuk permintaan pembelian itu dan untuk rnencegah 
kesalahan-kesalahan dalam uraian dari barang-barang yang di -■ 
minta tersebut. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibu
at dalarn rangkap dua, dimana lembar yang asli untuk dikirim- - 
kau ke bagiar. pembelian dan ternbusan lairmya ditahan oleh ba
gian vang meminta pembelian, Kadang-kadang dapat dibuat tern- 
busan ketiga untuk diserahkan ke bagian akuntansi.

Dalam melaku.kan pembelian, bagian pembelian harus 
meujamin bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan harga yang 
paling menguntungkan perusahaan. Untuk itu sebelumnya bagian 
pembelian perlu mengirimkan perraintaan penawaran harga kepada 
beberapa leveraosir yang menjual barang-barang y?ng dibutuh- 
ka.n, kecuali bila harganya sudah difcentukan terlebih dahulu. 
Di samping rrenentukan harga bell yang paling menguntu p gkan , 
dalam memilih leveransir, maka bagian pembelian juga harus 
mempeitimbar.'gkan hal-hal Hainnya, seperti mengenai matu bara
ng yang akan dibeli, svarat penyer^toar nya, syarat perrbayarar.-

n  i  b  i d
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nya, dan sebagainya. Setelah ditetapkan leveransir mana yang 
dipilih, maka barulah bagian pembelian menempatkan pesanan 
pembeliannya.

Sebagaimana halnya dengan permintaan pembelian,maka 
pesanan pembelianpun sebaiknya dilakukan secara $ertulis, hal 
tersebut untuk mencegah kesalahan daiam uraian dari barang - 
barang yang dipesan maupun agar dapat ditetapkan tanggung ja- 
wab untuk pesanan pembelian tersebut, Oleh karena itu, dalam 
pesanan pembelian ini harus memuat perincian mengenai uraian 
dan harga-harga barang yang dipesan serta mengenai penyerahan 
dan pembayarannya.

Di samping hal-hal tersebut diatas, perlu pula di - 
perhatikan dalam melakukan pembelian persediaan disini, bahwa 
pembelian harus dilakukan tepat pada waktunya agar tidak me- 
nimbulkan kelambatan / terhentinya kegiatan penjualan maupun 
kegiatan-kegiatan perusahaan yang lain akibat habisnya perse
diaan yang ada dalam perusahaan. Sudah barang tentu ketepatan 
waktu pelaksanaan pembelian persediaan ini selain ditentukan 
oleh saat penempatan pesanan pembeliannya oleh bagian pembeli 
an, juga tergantung pada ketepatan waktu dari pengajuan per
mintaan pembeliannya dari bagian yang berwenang yang meminta 
pembelian itu kepada bagian pembelian. Oleh karena itu per - 
lu ditetapkan jumlah persediaan minimum dari tiap barang yang 
ada, dimana jika persediaan minimum ini sudah dicapai , maka 
barang tersebut dapat segera dipesan kembali*
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Mengenai cara pengangkutan persediaan yang dibeli 
dari leveransir ko perusahaan, maka di dalam hal pengangkut- 
annya tersebut dapat menggunakan bantuan perusahaan jasa pe- 
ngangkutan, sobaiknya penilihannya diserahkan kepada bagian 
pembelian. Adanya kebebasan merailih cara pengangkutan ini,a~ 
kan lr.ernberi kemungkinan kepada bagian pembelian untuk mengsda 
kan per jan.jian-per jan jian pengangkutan dengan para pengangkut 
yang menguntungkan perusahaan serta 'menungkinkcn untuk melaku 
kan pengangkutan gabungan dari barang-barang yang dibeli dari 
beberapa leveransir dengan memperhat.ikan te^pat penyimpanan- 
nya> sehingga perusahaan dapat memperoleh tarif pengangkutan 
yang layak. pelayar.an yang baik dan pelaksanaan yang rnenuas- 
ka n =
3.2. Prosedur Penerimaan Persediaan

Setelah pesanan pembelian persediaan disetujui dan 
disawpaikan kepada leveransir, maka perusahaan harus merr.per- 
s.iapkan diri untuk meaerima barang- barang yang telah dipesan 
nya. Fungsi ini biasanya dipegang oleh suatu bagian di perusa 
haan yang tidak langsung bertanggung jawab terhadap pembelian 
yaitu bagian penerimaan.

Jika tidak ada bagian pen-riiT'aan, cara yang urnuni a- 
dalah dengan raemberikan iurgsi pen.erimaan ini kepada gudang, 
Hal ini dianggap efektif dan ekonomis ditinjau dari sudut pe- 
ngendalian i at err karena hanya ada 'satu bag.i.a/1 yang bertanggu 
ng jawab atas penerima. an barang-barang sesuai dengan pesanan 

penyimpanan barang-barang yang di terima dan pengcluaran
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atau penyerahan barang; sesuai dengan perintah dari bagian ya
ng berv/enang. Salah satu syarat- yang penting dalam pengeridali 
an intern terhadap penerimaan-pcnerj nuaan barang adalah, balnva 
semua barang yang masuk harus sedapat mungkin melalui foempnt- 
tempat penerimaan yang terbatas banyaknya, kecuali untuk us?*- 
ha- usaha yang sangat besar, serta harus diusahakan agar ha- 
nya ada satu bagian penerimaan dan satu cara pembuktian untuk 
laporan penerimaan barang- barang..

Untuk mer.rperoleh keyakinan bahwa barang-barang yang 
diterima sesua j. dengan yang dipHran, maka pada wqktu meneri- 
ma barang bagian penerimaan harus melakukan perhltungan fisik 
atas barang-harang yang diterima baik dengan cara merghitung, 
menimbcng atau dengan cara-cara yang lain* Ti samping itu ba
gian penerimaan juga harus mengadakan pemeriksaan kwalitas ba 
.rang-barang yang diterirra.

Praktek yang umum dipakai adalah dengan rncrgirimkan 
selernbar tembysan pesanan pembelian kepada bagian penerimaan 
agar dapat digunakan untuk memeriksa barang yang akan diteri
ma j dan biasa-'iya tembusan ini hanya berisi keberangan mengena 
j. banyaknya barang- barang yang harus diterima tan pa disertai 
keterangan mengenai harganya, agar bagian penerimaan tidak me 
ngetahui nilai tiap barang yang diberimanya gu.na menghindari 
timbu3nya hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari diketahui 
nya harga barang tersebut. Me.ngenai perlu tidaknya mencantuni- 
kan ju'ulal pesanan pada tembusan pesanan pembelian, terdapat 
dua pendapal yang saling bertentangnn. Yarg lebih menyukai pe
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nulisan inn’lah itu meng^nggap bahwa kotika meraeriksa jumlah 
yang bersangkutan, maka bagian penerimaar' akan r.emeriksa seka
li lagi dengan teliti, sehingga perbedaan-perbedaan ponerj ma- 
an sering dapat segera dikete-rukan flan pencocokan ker;ibali di 
kemudian liari tidak di perlukan lagi. Sedang yang setujU untuk 
tidak irenuliskan jumlah peson&n berp^ndapat bahvra hal ini ak
an menyebabkan pihak penerinw leb.ih teliti. dalam pemeriksas.n- 
nya , oleh karena ada komungkinan bahwa bagian pener-irraan ti
dak aenghitung barang- barang yang da te.rima bila pesanan pem
belian tersebut sudah mencantunkan hanyaknya barar.g yang dipe 
■san. Di sapping itu dengan c*-,ra ini akari ‘mei'gurangi kemungkin 
an bahvva pegawai yang bersangkutan menanda tangani sendii ri 
bitkti penerimaa-n tanpa memeriksa sama sekali, serta dapat pu
la mencegah pengambilaa kelebihan barang yang diterima. untuk 
kepentingan pribadi. Oleh karena itu beberapa perusahaan me- 
ncirimka-n fc^mbusan pesanan parnbeljannya ke bagian penerirr-aan 
tanpa mencantumkan kwantitas barang-barang yang dipesan, atau 
bah kan tidak mengirimka nnya ssma sekali. Ini berarti bahwa ba 
gian penerimaan harus melaporkan hanyaknya barang yang sebe- 
narnya diterima yang mungkin berbecla dengan jumlah barang ya
ng dipesan karena adanya ke s s la ha n -ke sa laha n dari pihak pe?nju 
al dan bukaiinya rnenoatat barang-barang yang dipesan, dimana 
hal tersebut harjya dapat dilakukan j'ika bagian penerimaar. be- 
nar-benar telah menghitung jumlah barang yang telah diterrma- 
nya ,,

n  i a i b |
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Untuk memungkinkan adanya kontrole, baik ium.lah P§ 
oanan pembelian dicantumkan atau tidak, maka setiap penerima- 
an persediaan, banian penerimaan harus merobuat suatu laporan 
penerimaan untuk melaporkan apa yang telah diterimanya dan ba 
gaimana keadaannya pada saat penerimaan, baik dengan adanya 
maupun tidak adanya pencatatan persediaan yang terus njeneras 
dalam perusahaan tersebut, sebagai laporan pertanggur.g jawaban 
mongenai penerii maan itu.

Apabila barang yanr, diterima rusak atau tidak meme- 
nuhi kv=;a litas yang ditentukan, maka hal ini juga harus dije- 
laskan dalam laporan penerimaan, sehingga bagjan pembelian da 
pat segera rnengetahuinya dan dapat menghubungi supplier untuk 
menentukan kebijaksanaan yang akan diterapuh.

Di samping tugas-tugas tersebut, bagian penerimaan 
juga harus memeriksa clan menanda tangani surat pengangkutan

»

barang, surat jal&n at.au surat pengantar sebagai bukti bahwa 
barang-barang tersebut diterima sesuai dengan yang disebut da 
lam surat tersebut.
3-3.« Prosedur Penyimpanan Persediaan

Langkah berikutnya setelah penerimaan persediaan a- 
dalah penyimpanan persediaan. Karena pada umumnya modal yang 
tertanara dalarn persediaan cukup berarti / besar, maka agar 
perusahaan dapat ber jalan baik sesuai dengan tujuannya, perse 
diaan harus dipelihara 'lan disimpan baik-baik agar jaogan sam 
pai rusak atau turun nilainya dan persediaan tersebut juga
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harus disatukan dalam suatu tempat supsya mudah diperoleh su
atu daftar barang- barang apa yang ada dalam persediaan, dan 
berapa banyaknya masing-raacing. Untuk itu gudang merupakan 
suatu ternpat penyimpanan p ersedia a n .

Penyimpanan persediaan dalam gudang adalah untuk 
mencegah jangan sa&pai setiap ora ng yang y da dalarn perusahaan 
karena alasan- alasan perusahaan dan kadang-kadar-g juga ktre- 
na alasan-alasan pribadi dapat mer.gambil persediaan tersebut.

Untuk n-eTjmgkinkan adanya pengendalian, tidak cukup 
hanya mcngunpulkan barang-barang di suatu tempat, nawut) perlu

i

juga citnnjuk seorang yang bertanggung jawab nenyimpan di 
luar jangkauan orang-orang yang tidak berwenang, dimana orang 
yang menyiiupan barang tersebut harus bertanggung jawab terba- 
dap barang-barang yang disimpan.nya.

Di samping itu gudang yang digunakan sebagai tempat 
penyimpanan sedapat mungkin tertutup dan terkunci sehir.gga ti 
dak setiap orang dp.pat keluar atau masuk ke gudang secara 
bebas, me-lainkan hanya petugas-petugas bagian gudang saja ya- 

i ng dapat iriasuk*
Selanjutnya pada penyusv.r.an gudang dan penyimpanan 

ba rang -ba '-a ng harus diusahajjaa pula tercapainya suatu efisien 
si perusahaan, yang artinya bahwa penyimpanan barang-barang 
harus dilakukan sede/nikian rupa sehingga. seir.ua tin da kan- di gu

*

dang yang berhubur.gan dengan peny:i ripanan barar g-barang harus 
dilakukan dalam v/aktu dan dengan t-enaga yang sedikit mungkin.
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EXisiensi ini dapat dicapai entara lain dengan l'elet-akkan ti- 
ap jenis barang^pada tempat tertentu seperti pada rak-rak dan 
lain sebageinya. Sebaiknya barang-barang diletakkan atau di- 
simpsn m^nurut klasifikasinya seperti ukuran, jenis, warna 
dan lain-lain.

Di antara beberapa petugas gudang dipilih salah ce- 
orang untuk menjadi kepala gudang. Kepala gudang sebagai ora- 
ng yang diserahi tanggung jav/ab dari persediaan tersebut, mem 
butnhkan alat u'nt.uk mengontrol setiap waktu kebenaran dari 
persediaan ba rang -baran g', *\ A3 at penbantu yang paling tepat un 
tuk ninlakukan kontrole tersebut adalah suatu pencatatan yang 
sederhana dalam ben tuk kartu-kartu gudang, Setiap mutasi yang 
ter jadi. dalam persediaan barang yang bersangkutan dicatnt da
lam kartu tersebut. Kartu-kartu gudang tersebut harus disim- 
pan berdekatan dengan barang yang bersangkutan agar tidak ter 
jadi kesalahan-kesalahan dalam membukukan mutaei-mutasi terse 
but.
3*4, Prosedur Penge]uaran Persediaan

Yang bertanggung jav/ab daja-tn pengeluaran persedi a an 
dari gudang adalah bagian gudang, Dalam hal penge-luarat- pnr- 
sediaan, inisiatif pengeluaran persediaan dengan alasan apn- 
pun tidak boleh berasal dari bagian gudang. Permintaan ppnge- 
1uaran persediaan ini harus aelalu dilakukan dan dinetujui o- 
leh orang-orang di luar bagian gudang. Bagian gudang hanya se 
bagai penyimpan barang di dalam gudang, ssd^ng penguasaan ba-
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rangnya dipegang oleh penrillk perusahaan sendiri atau oleh 
orang-orarig yang telah diberi wewenang untuk itu.

Prosedur pengcluaran persediaan dari gudang it) eng hen 
daki agar untuk setiap pengeluaran barang tersebut disediakan 
suatu bukti mengenaj perrr.intaan pengeluarannya . Dan faktor ya 
ng palir.g penting dalarri hal ini ialo.h adanya pendelegasian v:e 
v-enang yang aienyetu jui permj ntaar. tersebut, yang harus dibuat 
sedemikian rupa sehingga sor^ai dengan kebutuhan yang bersar^ 
kutan dan mencegah kemungkinan penyalah-gunaan dan penyelewe- 
ngan. Jadi dengan demikian tidak boleh ada barang yang dikslu 
arkan dari gudang tanpa adanya -suatu bukti permintaan pongelu 
aran untuk barang-barang yang bersengkutaa berdas&rkan perin- 
tah atau persetujuan dari orang yang-berwenang.

Bukti perntntaan pengeluaran ba r a r. g - bar a n g dibuat. 
secara tertulis kepada b&gian gudang, sehingga dapat ditetap
kan tanggung jawab unt:1k permintaan pengeliaran '^rsebut ser-- 
ta sekal igus untuk mencegah kess3*?han mengenai uraian dari ba 
rarig-barang yang dirrj nta .

Bukti permintaan pengeluaran ini perlu pula ditar.da
• tangani ole hf!pe tugas bagian gudang yarg mengeluarkan dan rne- 
nyerahkar barang-bara ng yang d »m'i nta tersebut, msupun oleh 
petugas yang vaenerima barang-barang tersebut dari gudang, se
bagai bukti kebenaran agan adanya serah-teriua. barang-barang 
i tu.
3*?* Prosedur Pencatatan Persediaan

Seperti yarg telah dn kemi.-kakan^diatas ysitu sering-v *
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kali sebagian besar dari kekayaan perusahaan ditanam dalam pe 
rsediaan-persediaan. Oleh karena itu maka perhatian yang ter- 
besar harus dicurahkan kepada pencatatan dari persediaan ba
rang-barang. Untuk ini harus ada suatu bagian tersendiri yang 
menangani tugas tersebut, yaitu bagian administrasi persedia
an kantor.

Bagian ini dibebanj. tanggung jawab untuk mengerjak- 
an catatan persediaan terus mei^rus untuk setiap raacam barang 
dalam bentuk kartu-kartu persediaan. Dalam kartu-kartu ini di 
catat penerirnaan-penerimaan, pengeluaran-pengeluaran, dan si- 
sa persediaan yang dapat menunjukkan kuantitas barang saja 
atau kuantitas dan harganya.

Dalam setiap kartu persediaan tersebut harus dite
tapkan persediaan minimumnya, untuk menjamin adanya persedia
an yang tepat pada setiap waktu sehingga mencegah kekurangan 
persediaan. Dan jika persediaan minimum ini sudah dicapai, ma 
ka kartu persediaan yang bersangk^tan harus oil kiriakan ke ba- 
gian pembs-lpan. Kartu persediaan "barang yang menunjukkan per- 
lunya barang-barang itu dipesan kembali harun dictocokkan de
ngan permLritaan pembelian o] eh bagian gudang. Tetapi dapat 
juga diter-tukan ssjbaliknya- y-’itu bahv.a ya:*g bei'^eoang r-enga- 
jukan permintaan pamberi.an cdala’n bagian ad'ninis tras t persodi 
aan kantor dengan berdaBarkan pada catatan-catatannva. Menge
nai siapa yang sebaiknya •*!ibev>i tanggung jav/ab untuk memberi- 
tahukan per-sediaan Minimum atau menyatakan perrointaan pe/r.beli
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an ini, apakah bagian gud«ng atau bagian admiristraflt perse
diaan kantor yang dianggap tr.pa t , peiailLhannya •'l is e rah tom ko 
pada kc;bijakyaneon pi.r^pinan perusahaan yang bersangkutan . 
Yang oerlu c’iperhatikan ialafc jika banian gudang yang h a m s  
nenga jukan pe ravin taan pembeTian > maka bugian administrasi 
persediaan kantor haras aiencocokkannya, dan sebaliknya.

Dengan dise 1 eng gar f»kr>unya pericatatan pfcrs^diaari se
cara tor js ruenerus raaka setiap s:;at dapat diketahui jure.'’.ah 
parsed Laan yang ada da laic pr-?rur?ahaafi. Tetapi harus selalu di- 
in gat babwa bagian administrasi persadiaar. kantor ini. harus 
terpi^ab dari tanggung jawab peuanganan persediaan fisiknya. 
Di sar:.ping itu pembukuan harus direncanakan sehingga terben- 
tuk dan te»"?elihara adanya catatan-catatan persediaan yang 
lengkap c-an tepat,

Untuk pengendaliar* yang baik, maka di sampin^; ciaua 
kan pericatatan persediaan secara Lerus T.<2neruo, torus pula di 
selenggar^kan perhitungan t'isik persediaan secara berkala un
tuk memastikon kebenaran catatan-catatan persediaan tersebut.

Kemudian uutuk '-lenur.jang pengendalian yang baik,r.8-
• ka seb&iknya pericatatan persediaan selain.dilakukan oleh ba
gian administrasi kantor juga dilakukan oleh suatu bagian 
lain yang terp.tsah yaitu bagian gudang, untuk memungkinkan a- 
danya tindakan «aling mengontrol antara kedua bagian tersebut, 

Seperti yang telah dikatakan dinmka, babwa bagian 
gudang harus niempimyai catatan aer.genai semua persediaan yang
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ditempat.kan dj bawah tanggung jawab peigswrasannya, yang sebaik 
nya dalam bRntuk kartu-k&rtu gudang. Dalam kartu-kartu gudang 
ini harus dicatat setiap penerimaan dar. penyerali&n parsed:aa.n 
yatig beaar-ben^r dimasukkan ke atau dikeluarka'n dari d^lau? gu 
dang, sebingga dengan denikian kartu-kartu gudang ini akan da 
p at selalu menur.' jukkan Jumlah setiap macam barang milik pe- 
rusahaan yang benar-berar oasih ada di gudang.

Dengan adanya kedua nacam kartu persediaan ini , ya - 
itu kartu persediaan gudang dar. kartu persediaan .kan'̂ or, -ne - 

rnungkinkan adanya kontrole, yaitu dengan mencocokkan saldc da 
ri kedua kartu tersebut.

SelanjutLya dalarn-bagian berikutnya akan dijelasks.n 
bahwa '.erdapat beberapa mac am pencafataa persediaan,

if. Pen^a t-urar_ Persediaan aecara Ad mini strati f
Persediaan barang-barang dapat dibagi dalam tiga

gciong*n vaitu :

(a) barang-barang yang mempunyai kegunaan / manfaAt 
uirum dan. atau yn.ng mempunyai nilai tinggi.

(b) barang-barang yang kurang mempunyai k^g^naan 
umum atau yang meopunyai nilai rsndah.

(c) bare ng-barang yang tidak mempunyai nilai sama
sekali

Berdasarkan penggolongan persediaan barang-barang seperti ter 
sebut diatas, maka terdapat beberapa raetode pencatatan perse
diaan ^ebagai berikut :
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1. Pencatatan yang paling sederhana terdiri dari sa 
tu perkiraan persediaan, dimana dibu.kuk.an "baik penerimaan ma~ 
upun pengeluaran-pengeluaran disertai dengan harga standar.

; Secara berkala diadakan inventariaasi persediaan di. gudang 
yang dinilai juga dengan harga standar. Jika kepala gudang te 
lah melakukan tugasnya sebaik-baiknya, caka akan ada kecocok- 
an antara jumlah nilai persediaan menurut daftar inventarisa- 
si dan seldo akhir dari perkiraan buku besar persediaan. Prin

f
sip dari metode ini dapat dilihat dalam gambar nomer 1. Me bo
de ini sangat ideal, oleh karena seringkali tidak mungkin yn- 
tuk diadakan inventarisasi berkala digudang. Tidak mungkin gij 
dang itu hsrus ditutup sampai diketemukannya selisih-sel~; s.U) 
persediaan* Oleh karena itu metode 1 memerlukan perbaikan ya
ng akan diuraikan pada metode ky •?,

2. Metode ke Z ini r.ierupakan perbaikan dari me
1 yaitu dengan nenggunakan kartu-ka^tu gncang. Prinsip dari 
met(bde 2 dapat dilihat dalam gambar nomer 2.
Kebaikan - kebaikan dari rretode i^i ialah :

—  Adanya kartu gudang maka kontrole yang harus di
lakukan sa-na oekali tidak tergantung dari inven- 
tarisasj persediaan barang-barang di gudang,oleh 
karena kartu gudang selamanya dikontrol dengan 
persediaan barang-- barang yarg sebenarnya.

-- Sei i si h-selisih p^rs^diaan yang d iketahui sekar.3 
r.g dapat dicari dengan mencocokkan semua a a las t
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dengan calatan-c.--.tatan yang ada dalam kartu gu- 
ua rig.

—  Cudang tidak perlu d i tutup saiapai diketemukaru ya 
seli rcih-selisih perse K a a n .

A kan tetapi metode ir,i tidak dapat di gun*, kan oleh 
perusaha an-perusaha«n yang sutasl persediaannya sangat besar, 
seliingga sukar untuk menernuka^ selisih-selisih persediaan ya-. 
ng mungkin terjadi «

3. Penyecipumsan lebjh la n 3 ut dari me Lode 2 ada ] ah 
memisakkan perkir&an persediaan dalam beberapa perkiraan, di- 
sesuaikar. dengan typa**type / jenis-jenis barang yang ada di 
gudang, A-rt-irya, di- namping adanye psrkiraan buku besar perso 
diaan diadakan juga buku boss r peirban iv- persrtdiaan di maria un
tuk tiap type / jenis barang-barang dibuka satu perkiraan, se 
hingg* kebenara n dari tiap posisi dari daftar persediaan, se 
c;>ra berkala dapat dikontrol. Denikian pula jika ter jadi sf— 
risih-selisih persediaan, rcaka selisih-selisih ini dapat di- 
lokalisir per je^is barang, seperti ternyata dalam ganbar 3 * 

Keburukan dari netode ini sdalah peker ja.an per:.bi ku~ 
an yang banyak dan kon troll e ekstern terhadap pemaka j..an per- 
kiraan-perkiraan persediaan yapg tepat,

Kontroln da lair, me tod^ r^ietode yang telah diuraikan 
diiinak̂  yaitu me tod e 1- 3> ^asih tergantvng dari ’.'lasi 1 in^en- 
fc&risaKi barang-barang di gudang atau dari ra?kaoitulas:i dari 
saldo-pjaldo kartu gudang, Actirya konirolenya sebag:ian irasib
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didasarkan atas data yaijg di berikan oleh kepala gudang.
Welaupun rr.etode ini secara tfioritis merupakan r.eto 

de kontrole eatu-satunya yar\£ tepat, akan tetapi metode ini 
I'.UO.am praktek sen.)ijj merjemui ke&ukara.n-ke? ikara'i, yaitu jika. 
jetiis persediaan bary ng-barang sangat ba nyak, r.aka penyusun- 
ar. daftar persediaan berkala a\ia:i nemakan waktu, sehingga rneni 
perlambat kelancc.r^n kontrole, Kecuali itu juga bukan pekerjcj 
an yang h>n6h}: .intuk tiap ka]i diperoleh kec.ocok?n yang leng- 
kap. Kesalahan-kesalahan admi nistrasi dapat terjadi di pembu- 
kisan maupuri di gudang. Untuk mencari kocalab&n-kess la ban ini 
diciptakan kontrole. Akan tetapi jika kontrole ini harus se- 
ring dila kukan, maka kontrole ini merupakan tugas yang ber^t. 
Jika misalnya daftar persediaan diyv’sun sebulan sekali dan 
terdapat selisih-selisih persediaan, maka selisih-selisih ini 
harus dicari ualam administrasi dari bulan yang bersangkutan. 
Jika jenis persediaan barangf >barang sangat banyak, maka prak 
tis tidak mungkin tiap bulan menyusun daftar persediaan yang 
lengkap. Kontrole mernbutuhkan periode yang sependek rnungkin, 
sedangkan penyusunaa daftar-daftar persediaan mernbutuhkan pe
riode yang panjang, achingga disini terdapat dua kepentingan 
yang berter.tangan. Untuk dapat menyusun daftar-daftar persedi 
aan d^lam iv?ktu yang pendek, maka daftar-daftar persediaan 
ini harus dilepaskan hubungannya dengan persediaan. Artinya, 
daftar-daftar persediaan ini harus disusun terlepas dari gu
dang .

o i a i c  

nJi_JVEDSn'A3 Ain&AMOJAi1
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Ini hanya mungkin, jika dapat disusun saldo-saldo 
persediaan kwantitatif diluar gudang. Kemungkinan ini ada , 
yaitu dengan membuka per&iraan persediaan untuk tiap macam/ 
jenis barang di buku besar. Jika dalam perkiraan-perkiraan 
ini dibukukan sekaligus mutasi-mutasi finansiilnya dan kwan 
titatifnya, maka setiap waktu dapat disusun daftar-daftar 
persediaan, tanpa data dari gudang.

Gambar 1.

Persediaan
fisik Inventarisasi

>

Daftar persediaan periodik
Barang Kwantitas Harga

standard
Jumlah

Total

Perkiraan persediaan

Penerimaan 
Harga Standard

i

-(=>■
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Gambar 2.

Penerimaan Pengeluaran
harga standard _ harga standard
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Garabar 3»
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KEADAAN PERUSAHAAN "X" DI SURABAYA
BAB III

i« aiBgtaOgragahaM
Perusahaan !,X" didirikan sejak tahun 1965 atau te-~ 

patnya pada tanggal 20 December 1965*
Pada awal mulanya perusahaan tersebut hanya barge- 

rak dalam bidang perdagangan kaolin/tanah putih yakni bahan 
baku untuk pembuatan keramik, bahan campuran untuk perabuatan 
ban* pabrik karet dan lain-lain, dimana kaolin tersebut dibe 
11 dari pulau Belitung Sumatra Selatan, guna dipasarkan di- 
daerah Jawa Timur*

Pada awal tahun 1968 mulailah babak baru untuk ber 
dagang tinta cetak merk Peacock produksl suatu pabrik di Ja
karta*

Pada tahun 1970 perusahaan "X,r berusaha/mencoba im 
por sendiri tinta fflerk Saint Extra yang mutunya lebih baik 
dari tinta Peacock* yang diimpor dari Jepang* Melihat kemaju 
an yang begitu pesat maka seorang pengusaba Jepang ( seorang 
produeen tinta cetak ) mendirikan suatu pabrik industri tin
ta cetak di Jakarta, joint venture dengan Peraerintah DKI 
Jakarta*

Dengan adanya pabrik baru tersebut yang memproduk- 
si tinta cetak, maka untuk pemaearannya raeraerlukan distrlbu-

51
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tor untuk beberapa wilayah di Indonesia, Perusahaan l,X ,r di-

pilih sebagai distributor untuk daerah pemasaran Jawa Timur.

2, Bidang usaha Perusahaan.

Perusahaan uX rr dimana kedudukannya sebagai distrit- 

butor, maka tidak ada aktivitas yang men^ngani produksi atau 

dengan kata lain perusahaan lfX lT termasuk sebagai jenis peru

sahaan dagang yang bergerak dibidang perdagangan tinta cetak 

dengan aktivitas utananya menjual tinta cetak tersebut kepa

da pembeli dengan tujuan memperoleh laba, Tinta cetak yang 

diperdagangkan terdiri dari berbagai v/arna, ukuran dan jenis 

sesuai dengan fungsi masing-masing seperti misalnya ada je

nis tinta cetak untuk kertas, untuk plastik dan sebagainya.

3. Struktur Qrganisasi,
Struktur organisasi di perusahaan nX" disusun ber- 

dasarkan v/ewenang garis dimana terdapat arus wev/enang lang- 

sung dari pimpinan ke karyawan melalui beberapa tingkatan ma 

najemen dan setiap bav/ahan hanya mempunyai serta bertanggung 

jav/ab kepada satu orang atasan, Secara skematis struktur or

ganisasi perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut :

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM DAN ... JENNY SUKMAWATI



53

Gaaabar 4

GicinA snunEUR oB&iniEASi pshusaiuaii »x »

Sistem organisasi yang dijakankan peruoahaan merailiki ko 
teikan-ketaikan ysa£ antara-l&i» cebogai berlkut s

—  Sederfeana dan Kencandung disiplin kerja yang le 
bih terjanin, ce&ab ada keoatuan dalam pimpinan,

—  Ksalnta kepadft tiap kepala bagian# pencctalraan 
yang Ivaa Gebcp pinpinan nenyerahkan wewenang 
kopadanya r&bhi-wi 1 ie'oiiekciaiasn dna keputuran 
tetap ditanr^ ■■pispinan.
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Sel&in adanya kebaikan-kebaikan seperti tercobut diataa, no* 
Blfo ada kekurangannya antara lain ada ke^unckinan ticlminya 
birokraoi di dalan peruoahaan tersebut*

Dan untuk lebih jelasnya akan diuraikan nencenai 
pembagian tusao dan v/ewenang dari nacing-oasing bagian,

a* Direktur :
** Meraimpin perusahaan dalam raoncapai tujuan yang 
telah ditetapkan don agar tetap dapat nersperta^ 
Innkan kontinuitaonya.

- &en$atur oecala ceouatu yan# berbubungan dengan 
kegLatan dan uoaha perusahaan oecara koceluruh- 
an,

- Kempuayai ueuenan^ dan hutungan dengan cenua ja~ 
batan/bagian yens ada dalas perusahaan*

- wen£adal:an hubunsan dengan pibak ketiga#
- I'^nGtapI^m rencana jangle, pendok dan panning*
- Melakukan porcotujuan terhadap posbelian tinta 
cctak.

- Percetujuan posberian kredit pada la-rtganan*

b* Ua» Dir s
Tu^a3 dan kev/ajibannya adolah noiffoantu direktwr 

di dalan pelakcanaan tugacnya cehari-bari atau rneuakllinya 
yang biacanya berhubtmgan dencan intern peruaaliaan„ Didalas 
nelakcanakan tu^acnya tidak ^enpunyai v/ewenang untuk raenHao

E n n r r s
K3nPDŜ AE2AA» 

-aaVBDSTTAfl MBLASmm&P
S U Q A D A t / 1  I
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bil keputuaan yang renyangkut kehidupan perusahaan .

c# Kepala AdminiBtraoi *:
- r&ngkoordinir Gegala aktivitao perkantozan cohin 
gga ee:nua kogiatan adniniotraoi langoung ditang~ 
ani den dila&eanakon yang langeung bertanggtmg 
jauab kopada ualtil dircktur*

d * Kepala Keuangan ;
^BBrtanggung Jawab atao keluar maauknya keuangan 
yang dihasiftkon oleb bagian penjualan certa pern 
cahaan secara kooeluruban, juga basil pessagifcan 
yang dilakukan olob perusahaan,

e* Kepala Koordinasi s
- [-lengkoordinir dari scrrna kegiatan dari Jalarmya 
penjualan dan barang-barang yang akan dikirimkan 
Uopada konoumen*

- K&ngowasi dari ce^ala pengangkutan serta oaispai- 
nya barang di tongan kcnsucen*

£m Attniniotrasi/Selex s
* Mombantu kepala bagian adnsiniotrasi yang terdiri 
dari beberapa orang tenaga adn'iniGtraoi dengan 
eeorang operator telex*

g, Ponagihan :
- Bertugao untuk iconagih piutawg konourcon*
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Dinas Luar :
- Untuk menagih piutang konsumen yang mengalami ke 
sulitan*

h* Kasir :
~ Meneriraa uang penjualan tunai dan membayar penge 
luaran rutin sehari~hari*

Penjualan ;
- Bagian ini menanganl penjualan tunai dan kredit* 

i* Ka* Bag. Gudang :
■- Mengawaei penerimaan dan pengeluaran barang dan 

bertanggung jawab atas penyimpanan barang di gu~ 
dang*

j. Pengiriman I :
- Sopir I yang bertugas untuk mengirim barang dari 
perusahaan ke konsumen*

k. Pengiriman II :
- Sopir II t idem*

X* Pembantu Harian :
- Tenaga serabutan*

b. Slstpm dan Prosedur Pencatatan Farsedlaan Peruaahaan.
Pada bagian berikut ini akan dijelaskan mengenai 

prosedur-prosedur yang digunakan oleh perusahaan dalam hu- 
bungannya dengan pencatatan persediaan* Prosedur-prosedur 
tersebut terdiri dari :
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4,1* Proce&ur Pembelian Percediaan*
Dalam perusafcaaniAAi tidak terdapat banian perabe- 

lian yang berdiri tersendiri, Jadi yang melakukan pecanan 
pesjbelian adalah kepala banian adniniGtraci. Pesanah penbe- 
lion ini akan dilakukan bila timbul permintaan dari banian 
gudang) Bagian gudang melakukan peraintaan ponbelian apabila 
dikotahui pereediaan hampiij liable, Setelah mengetahui perse
diaan genio tertentu hanpir habiD, naka bagian gudang nembu- 
at catatan diatao kertao untuk nonulic persediaan apa caja 
yang perlu Slibell* Catatan teroebut kemudian dicerabkan ke. 
Ecpala Bagian Adninictraoi.

Kepala Bagian Adrainistraoi berdaoaxkan catatan da
ri gudang ter&ebut lolu iaembuat curat pesanan penbolian* 
Apabila pembelian persediaan dalam jumlah yang tidal: banyak 
don nerupakan pembelian rutin 9 mica Kepala Bagian Adninictra 
oi dapat oolakukan penbelian tanpa percetujuan pimpinan / 
Direktur, totapi apabila pembelian persediaan dalara jjmlah 
yang cukup becar r'alta penbelian dilakukan dengan pe^cetuju
an pisspinan/Birektur torlebih dahulu,

Pesanan perjbelian dapat dilakukan dengan dua cara 
yaitu dengan cenggunakan forrnulir atau jika kebutuhan pcrce- 
diaan tersebut raendecak pecaaon pembelian dilakukan melalui 
telepon.

Xnioiatip pembelian persediaan icadang-Icadang tic-
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bul dari pimpinan peruBahaan sendiri, apabila pimpinan menge 
tahui bahwa pwrsediaan jenis tertentu akan mengalami kcnaik- 
an harga.

Perusahaan hanya meajbeli dari satu leveranslr yai- 
tu suatu pabrik di Jakarta dan harga sudah ditentukan oleh 
leveranslr*

Untuk mengetahui apakah persediaan yang diminta 
tersebut memang be^ar-benar dibutuhkan, baik pimpinan atau 
kepala bagian administrasi tidak mempunyai bukti yang menun- 
jukkan hal itu* dan tidak dilakukan pengecekan fisik tertta - 
dap persediaan yang sebenarnya, jadi hanya berdasarkan keper 
cayaan s&ja pada gudang*

Surat pesanan pembelian C lihat garabar 5 ) ttibuat 
dalam rangkap empat, dimana satu lembar berada di perusahaan 
sebagai arsip* sedangkan tiga lembar yang lain termasuk yang

's

asli di dalamnya diserahkan kepada leveranslr yang bersang- 
kutan, Pembelian persediaan dilakukan secara kredit, Setelah 
tiba saatnya jatuh tempo leveranslr melakukan penagihan de
ngan menggunakan nota pembelian yang sebelumnya dicocokkan 
dahulu (disertai) dengan surat pesanan pembelian perusahaan 
yang dikirimkan terdahulu*

Leveranslr melakukan pengirlman barang dengan meng 
gunakan jasa angkutan KA tetapi ongkoa angkutnya ditanggung 
oleh perusahaan di Surabaya.
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Ganbar 5

S U R A T  P E S A N A N
No.

Dan ................
Agen No. : ................ KePada Y,h'
AI a m a t : ...............

DAFTAR PESANAN BARANG

No. KODE NAMA BARANG BANYAKNYA/KG.

JUMLAH :
KETERANGAN :
1. TGI. PENGIRIMAN
2. PENGANGKUTAN
3. PENGEPAKAN
4. PEMBA YARAN Jakarta............ 19.

P E M E S A N

C A P  D A N  T A N D A  T A N G A N

M od. CT/009/6/83 (SOOO sec) OlftEKTIJR -  P EN )U ALA N  —  G U D AN G /PR O O  —  L A N G G A N A N

a s a n
FDHPUSTADAAJr

■vmvBnsrrAfl AinlAummL9' 
S l l B A D A ' J i  >

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM DAN ... JENNY SUKMAWATI



60

4*2. licdaedur Peneriinaan ?eroodiaan.
Pad a peruoahaan f,Xn ini tidal; neispunyai cuatu bagi 

an penerimaan yang berdiri Gendiri/terpieah* yang berfungoi 
nenangani penerimaan barang-barang yang dibeli oleh peruGa - 
haan* Oleh cobab itu fungoi penorinaan ini dipogang oleh ba~ 
gion gudang/

Dalam penjolaean oengonai prooedur penbelian per
sediaan yang digunakan pcrucahaan dinmka* telah dikatakan 
bohua leveranslr nenggunakan bantuan perusahaan jaca pengong 
kutan.KA untuk keperluan nengangkut barang-barang peeanan pe 
ruoahaan dari Jakarta ke Surabaya. Dalan hal ini pihak KA no 
neriisa dua curat pengantar dari leveransir*

Setelah Kk canspai di Surabaya, perusahaan nacih 
sienggunakan jaca angkutan lain (trait) untul: mengan^oit bara
ng dari KA ke peruoahaan* Petugao peruoahaan pengangkutan k© 
cudian nsenandatancani kedua curat pengantar dinana yang catu 
lembar diberikan kepada pihak KA cebagai bukti bahwa barang 
telah .cacipai di Surabaya dalan kcadaan baik dan utuh cedang 
catu lenbar yang lain dibawa oleh petugao peruoahaan pengang 
kutan untuk Gelan jutnya dicerahkan ke: 'peruoahaan bercana ba- 
rang-barang yang diangkutnya.

Setelah barang caopai di peruoahaan, peruc&haan oe 
nerim 2 nacam curat pengantar yang beracal dari :

(a) loverancir di Jakarta
(b) peruoahaan pon^angkutan di Surabaya
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Kenudian barang bersam-saoa ourat pengantaroya dikirin ke-
gudang dinana dalam hal ini gudang terletak di lokaoi yang 
berbeda dengan kantor perusahaan*

Surat pongantar dari leveransir perusahaan berupa 
satu lenbar terabucan yang berisi keterangan mengenai perinci 
an junlah kaleng dari masing-EKaBing jenia borons yang dilci - 
rickannyo , Sedangkan curat pongantar yang beracal dari peru- 
oahaan pengangkutan sendiri terdiri dari dua Icnbar, yaitu 
satu Xeobar yang asli dan satu lembar tembumn yang hanya 
beriol keterangan tentang junilah koli barang yang dianglcutny 
nya tonpa cencrinci jumlah kalengnya lagi, Setelah memerikoa 
keadaon poti dan menghitung jumlah koli barang, raaka bila ke 
adaan petinya totap baik dan pelat yang berfungsi sebagai pe

♦

nyegelnya tetap utuh sodang jtralah kolinya seouai dengan ya
ng' disebutlcan dalas surat pengcmtar perusahaan pengangkutan- 
nya, petugas gudang kemudian cenandatangani kedua rangkap ou 
rat pengantar tersebut sebagai tanda/bukti babwa barang kiri 
can tersebut telah diterina oleh pihak perusahaan seba^i pe 
r.esan dalam keadaon sesuai dengan ketika ditericanya barang 
itu oleh perusahaan pengangkutan * Bukti ini penting bag! pe
rusahaan pengangkutan untuk rempertanggungjawabkan tugas pe© 
ngangkutan yang diberikan perusahaan kopadanya untuk peragifc 
an biaya pengangkutannya, Selan jutnya setelah ditandatangani 
oleh petugao gudang, satu leribar tecbusan diserahkan keobali 
kepada petugas gudang yang bersangkutan, cedang lenbar yang
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aoli totap dibav/a oleh petugas peruoahaan pengangkutan yang 
nengirinkan pocanon itu* Surat pengantar yang aoli ini kelak 
akan diberikan kepada peruoahaan bila peruoahaan telah melu- 
naoi biaya pong?jigkutannyaf

Satu lembar teiabuoan surat pengantar dari leveran- 
gir yang dioertakan pada pengiriEian pcoanan pembelian terce- 
but dibcriican dan ditahan oleh petugas gudang, Dengan berda- 
aorkan aurat pengantar inilah baru petugao gudang' aenorikoa 
kuantitao barang yang diteriaanya* Apabiia oudah cecuai naka 
petugao gudang akan rcenbubuhlcan tanda tanj^annya pada surat 
pengantar dari leveranslr dan kcnud ian ia akan Renyerahkan 
eurat pengantar teroobut ke kepala bagian adninistraoi, 
Dengan deraikian curat pengantar tercebut juga berfungoi ceba 
gal laporan penerimaan dari bagian gudang,

4*3* Procedur PonyiRpanan Persediaan*
lelah dijelaokan dimuka bahwa gudang yang diguna - 

ltan perucahfcan untuk menyimpan barang-barang persediaonnya 
terletak di lokaoi yang berbeda dengan kantor peruoahaan* 
Gudang peruoahaan ini berupa sebuah ruangan dinana ruangan 
teroebut hanya r.eapunyai oebuah pintu maouk yang juga ber:fu- 
ngsi oebagai pintu keluar* Di dalasi gudang terdapat banyak 
rak untuk ''enenjpatkan barang-barang persediaan* Rak*-rak ter*- 
sebut berbentuk kerangka-kerangka peroegi panjang dan terbu- 
at dari kayu*
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Barang-barang persediaan perusahaan "berupa kaleng-
kaleng yang berisl tinta cetak* Kaleng<-kaleiig tersebut dile** 
taklsan di rak-rak menurut jenisf wama dan kecunaan/mnfaat- 
nya. KLcalnya :

- Tinta cetak offset Jenio 2C High Gloss*
« 2inta cetak jenis Silk Screen,,
- Sinta cetak letter press,
- Tinta cetak untuk koran*
- Tinta cetak untuk barang-barang rcetal 
dan Xaia*»la£n,

Petugac gudang ada 5 orang yaitu s
(a) Petugao 1 adalah kepala gudang yang bertugao 

aengawasi petugas gudang bauahan salain itu ju 
ga bortugao untuk nengirim barang,

(b) Petugao 2 adalah penbantu/asiotea kepala guda- 
ng yang bertugao nenibantu kepala gudang*

(c) Petugao 3, 4 dan 5 adalah potugas gudang bav/ah 
an yang berada di gudang,

Petugas 1 dan 2 sebaglon becar vaktunya berada di kantor pe- 
rusahaan kecuali Jika ada pennsukan dan pengeluaran barang 
baru dia berada di gudang untuk nen^auaci peraasukan dan pe- 
ngeluaran barang tersebut. Gudang setelah Jan kantor ucai di 
jaga oleh 1 orang penjaga (bukan oatpan) yang khuouo Qenjaga 
gudang pada waktu calan hari. Pari uraian diatas jelas terli 
hat bahua kontrol kepala gudan" terbadap para bawahannya
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kurang dan juga keaaanan ba^i gudang perusahaan kurang tor- 
3‘asjin karena tidak dijaga oleh oraiig yang khusus mempunyai 
keahlian keanianan#

4*4* Prosedur Pengeluaran Persediaan*
Dalam hal pengeluaran persediaan dapat terjadl ka

rena adanya transaksi penjualan baik penjualan secara tunai 
naupun kredit»

Pertama-tam konsumen. datang ke kantor peruaaliaan 
untuk Eongajukan permintaan pembolion, Dalam hal ini lionsu- 
Ken ailayani oleh bagian penjualan* Bagian penjualon ke&udi- 
an nenyodorkan (memperlihatkan) Icnfoaran daftar har^a dan je 
nio tinta kepada konsunen, Setelah konouiren merailih tinta ya 
ng dibutuhkan, niaka bagian penjjualan membuat catatan yang ne 
muat jenio dan banyaknya tinta yang dibutuhkan, Catatan tcr- 
oebut kemudian diserahkan kepada bagian adminictrasi kantor, 
Bagian odrainistrasi kantor nengecek dahulu apakah persediaan 
tersebut ada atau tidak untuk rresjastikan peeanan penjuaian 
tersebut dapat dipenuhi atau tidak dengan Jalan menelopon ke 
gudang, Jika persediaan barang ada berarti pesanan penjualan 
dapat dipenuhi, Setelah itu langlsah celan jutnya adalah berbe 
da untuk pen;Jualan secara tunai dan penjualan secara kredit*

a, Penjualan secara tunai,
Apabiia penjualan dilakukan secara tunai raka ba^i 

an adsinistrasi kantor akan membuat nota penjualan kontan
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(libat ganbar 6) rangkap 3 dan didistribuoikan sebagai beri- 
kut : - lenbar ke 1 ke langganan

- lenbar ke 2 ke banian pecbukuan # eebagai dasar 
pencatatan dalam buku penjualan

- lembar ka 3 dieicpan oebagai aroip
ITota penjualan yang aoli keicudian dikirin ke gudang. Petugao 
gudang berdasarkoa nota tercobut nenyiapkon barang-barang 
yang akan dikiriE. Setelah barang oiap keluar zcaka dikirin 
dengan cenggunakan nobil milik perusahaan# Setelah barang 
saopoi di konouraen dan dioeDuaikan barang yang dikirirr dong- 
an nota penjualan, oetelah eeeaai konounen nelakulxtn pemba - 
yaran dan nota penjualan tersebut diberikan kepada konsunen, 
Balan procedur diatao nampak bahvia nota penjualan tunai ber- 
fungsi sebagai surat pengantar dan bagian pengirinan berfung
oi oebagai bagian penagibon untuk penjualan secara tunai* 
Setelah itu bagian ponglrinnn kcmbalx ke kantor perusahaan 
untuk nelaporkon don menyerahkon uang basil penbayaran kopa- 
da kaoir*

b* Penjualan oecara kredit*
Apabila penjualan dilakukan oecara kredit caka ba

gian administrasi kantor akan raerabuat ourat pengantar (Fok- 
tur monyuoul) ranglsap 4 (libat ganbar 7)* Eeoopat lecibor cu
rat pengantar tercobut dikirim ke gudang guna menperciapkan 
barang-barang yang akan dikiriis. Setelah barang oiap keluar 
mica dikirins dengan rcenggunakan mobil milik perusahaan*
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Gambar 6

U . D .  X
J a h m

T e J p .

S U R A B A Y A

N* .01302

Kepada  Yth.

K O N T A N

C o d e  W a r n a  T i n t a  Banyaknya Harga 
S  a t u a n

|umlah Harga

K e t e r a n g a n :  Surabaya,

Hormac kami,
U  MU.D. X
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Gainbar 7

‘1 u
U . D .  X

Ja lan  ......................

Telp. ...............
S U R A B A Y A

Kepada Yth.

SURAT PENGANTAR
Paktur m enyusul

Bersam a ini kam i m engirim kan T inta2 tersebut d ibaw ah 

ini d en gan  ___ . ___________________________________  harap diterima dengan  baik.

C o d e W a r n a  T i n t a Banyaknya K e t e r a n g a n

------------

Tanda tangan / cap  penerima Surabaya, ..................... .............19

Horm at kami,

U.D. “X*

(........ _ .... )
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Setelah barang sampai di konsunen dan dicecuaikan barang ya
ng dikirim dengan ourat pengantar tersebut, setelah casual 
konsunen menandatangani keempat lembar ourat pengantar, so- 
bagai tanda bahwa la telah nenerizaa barang yang dipesan de
ngan baik* Eemudian tembusan lembar ke 2 diberikan pada Icon- 
cucen, 3edang tica lenbar yang lain dibav/a keaba&L ke perusa 
haan untuk di distribusikan oebagai berlkut :

- lembar ke 1 disinpan guna melakukan penagihan 
bila cudah saatrjya jatuh tempo,

- leisbar ke 3 ke bagian penbukuan
- leobar ke 4 sebagai arsip

Lembar aoli yang berwama putih (lenbar ke l) akan diserah- 
kan perusahaan bercarua fakturaya kepada konsusen bila ia te
lah melunaei celuruh hutangnya*

4*5. Prosedur Pencatatan Persediaan*
Mengenai pencatatan persediaan, pada perusahaan 

ini tidak terdapat bagian yang nencatat kartu persediaan kan 
tor* Jadi pencatatan percodiaan hanya ada pada gudang, dina- 
na prosedur pencatatan persediaan pada gudang tersebut kura- 
ng moDGnuhi prosedur sebagainana layaksya.

fvutaoi persediaan dapat ter jadi karena adasya peri
helion dan penjualan persediaan. Dengan adanya penbelian per 
sediaan, naka jiaalah persediaan bertambah, sebaliknya dengan 
adanya penjualan persediaan, mka 3ualah persediaan yang di- 
miliki perusahaan akan berkurang*
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Apabiia perusahaan melakukan pembelian, maka untuk 
mencatat bertambahnya persediaan ini , petugas gudang menda- 
sarkan pencatatannya pada surat pengantar dari leveranslr 
yang telah ditandatangani oleh petugas gudang sebagai peneri 
manya.

Sedangkan bila terjadi penjualan , maka untuk men
catat berkurangnya persediaan ini petugas gudang mendasarkan 
pencatatannya pada nota penjualan apabiia penjualan dilaku - 
kan secara tunai dan pada surat pengantar perusahaan sehdiri 
apabiia penjualan dilakukan secara kredit.

Dalam kenyataannya, petugas gudang membuat catatan 
catatan tersebut dlatas lembaran kertas-kertas* Baru kemudi- 
an pada waktu sore hari catatan diatas kertas-kertas terse
but dipindahkan ke dalam suatu buku (lihat gambar 8). Jadi 
dalam hal ini bagian gudang tidak menggunakan kartu gudang 
yang berfungsi sebagai alat untuk mengawasi setiap waktu 
atas kebenaran persediaan.

Petugas gudang mengadakan perhitungan fisik perse
diaan secara periodik yang dilakukan setiap akhir bulan seba 
gai dasar dalam membuat laporan yang ditujjukan kepada kepala 
bagian gudang*

Dalam hal inilah sering terjadi perhitungan fisik 
yang dilakukan tidak sesuai dengan saldo persediaan menurut 
catatannya.
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Ganbar 8

Tan&cai ITo. Surat 
Pengantar

r&sul: Ke luar Sioa Keterangan
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PEMECAHAN MASALAH DAN PENGUJIAN HIPOTESA
BAB IV

Seperti yang telah diuralkan pada bab-bab sebelum- 
nya mengenai sistem dan prosedur pencatatan persediaan bara
ng berikut prosedur-prosedur yang berkaltan secara teorltls 
dan bagaimana penerapannya pada perusahaan tinta cetak "XM 
di Surabaya, dimana pada kenyataannya sistem dan prosedur 
pencatatan persediaan tersebut maslh belum mencermixikan ada
nya suatu pengendalian Intern yang memadai, oleh karena ma - 
sth terdapat beberapa kelemahan yang mengaklbatkan terjadi - 
nya masalah dalam perusahaan yang bersangkutan* Adapun menge 
nal unsur-unsur penyebab terjadinya masalah tersebut akan di 
uraikan berikut dibawah ini beserta jalan pemecahan masalah- 
nya juga pengujlan hipotesa kerjanya dengan berdasarkan pada 
landasan teorltls yang telah pula diuralkan sebelumnya*

Dalam pelaksanaan pembelian persediaan, pesanan 
pgabellan dilakukan kepala Bagian Administrasi# Pesanan pea- 
% bellan baru dilakukan bila tlmbul permintaan pembelian dari 
bagian gudang, Jadi perusahaan tidak mempunyai suatu bagian 
pembelian. Seperti yang telah disebutkan pada bagian bab II 
yaitu bila perusahaan tidak mempunyai suatu bagian pembelian 
yang tersendlrl, maka pemillk atau pemimpin dari perusahaan 
yang bersangkutan secara pribadi bertlndak sebagai b a glan 
pembelian yang akan menyetujui permiataan^permintaan perabeli
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an untuk: barang-baraftg yang akan dibell, Tetapi pada kenyata 
annya Kepala Bagian Adndnistraai tidak selalu memlnta perse- 
tujuan pimpinan terlebih dahulu, tergantung dari kuantitas 
atau besarnya jumlah barang yang akan dibeli, Bila pembelian 
persediaan dalam jumlah yang tidak banyak dan merupakan pem
belian rutin maka pembelian dilakukan tanpa merainta persetu- 
juan pimpinan terlebih dahulu, Begitu pula sebaliknya, Keada 
an tersebut mengandung kelemahan yaitu memungkinkan Kepala 
Bagian Administrasi melakukan kecurangan-kecurangan seperti 
pembelian untuk kepentingan pribadi# Beraikian pula pimpinan 
dalam menyetujui permintaan pembelian tidak mempunyai bukti 
yang menunjukkan bahwa persediaan yang diminta benar-benar 
dtbutuhkan dan tidak dilakukan pengecekan fisik terhadap per 
sediaan yang sebenarnya, Hal tersebut memungkinkan perusaha
an melakukan pembelian persediaan yang seharusnya tidak di- 
beli yang berarti kurang tepatnya dalam menggunakan dana pe
rusahaan.

Untuk mengatasi hal-hal diatas hendaknya perusaha-
*

an mempunyai suatu bagian tersendiri yang menangani pencatat 
an persediaan barang-barang, yaitu bagian administrasi per
sediaan kantor. Bagian ini dibebani taaggung jawab untuk me- 
ngerjakan catatan persediaan terus menerus untuk setiap ma- 
cam barang dalam bentuk kartu-kartu persediaan. Dalam kartu- 
kartu ini dicatat penerimaan-penerimaan, pengeluaran-pengelu 
aran, dan eisa persediaan yang dapat menunjukkan kuantitas
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barang saja atau kuantitas dan hargaaya, Bagian APK dalam me 
ncatat penerimaan barang dapat menggunakan surat pengantar 
yang berasal dari leveransir di Jakarta dan surat pesanan 
pembelian sebagai dasar pencatatannya* Sedang dasar pencatat 
an pengeluarannya dapat menggunakan surat pesanan penjualan. 
Dengan diselenggarakannya pencatatatyjjwireediaan secara terus 
menerus maka setiap eaat dapat diketahui jumlah persediaan 
yang ada dalam perusahaan, Sehingga pimpinan sebelum menye - 
tujui suatu pesanan pembelian cukup dengan melihat pada cata 
tan persediaan ini, maka sudah dapat diketahui perlu tidak - 
nya suatu persediaan dikeluarkan pesanan pembeliannya tanpa 
melakukan penghitungan fisik dari persediaan yang diwintakan 
pembeliannya, dimana pada kenyataannya pimpinan jarang mem- 
punyai waktu untuk melakukan penghitungan fisik* Oleh karena 
itu catatan persediaan dari bagian administrasi persediaan 
kantor hendaknya dapat dipercaya kebenaran penyajian datanya. 
Untuk ini perlu adanya internal check antara catatan parsed! 
aan dari bagian APK dan catatan persediaan dari bagian APG 
yaitu dengan cara membandingkan hasil pencatatan dari kedua 
pihak yang terpisah/ yang independent

Demikian pula dalam melakukan pembelian hendaknya 
selalu meminta persetujuan dari pihak pimpinan terlebih dahu 
lu atau dari pihak yang telah diberi wevrenang untuk melaku - 
kan itu*
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Dengan adanya bagian APK aaka dalam hal tarjadl 
transaksi penjualan untuk memastikan pesanan penjualan dapat 
dipenuhi atau tidak, hal ini diatasi dengan cara melihat ke- 
kartu persediaan yang dibuat bagian APK* Jadi tidak dengan 
jalan menelepon ke gudang sebabohal ini disamping membuang 
waktu juga kurang terjamin kebenarannya karena hanya meng - 
andalkan keterangan dari satu pihak saja yaitu bagian gudang, 

Untuk peletakan barang-barang persediaan di dalam 
gudang sudah memenuhi syarat sebab barang-barang persediaan 
diletakkan di rak-rak menurut jenis, warna dan kegunaan atau 
manfaatnya sehingga memudahkan pengambilan jika dibutuhkan, 

Kelemahan yang dijumpai dalam prosedur penyiapan- 
aa persediaan adalah kurangnya kontrol kepala gudang terha- 
dap para bawahannya sebab kepala gudang sebagian besar waktu 
nya berada di kantor perusahaan kecuali jika ada pemasukan 
dan pengeluaran barang baru dia berada di gudang untuk meng- 
awaei pemasukan dan pengeluaran barang tersebut,

Kepala gudang sebagai orang yang diserahi tanggung 
jawab dari perusahaan seharusnya selalu berada di gudang un
tuk mengontrol setiap waktu kebenaran dari persediaan barang 
barang dan juga dapat mengawasi pekerjaan yang dilakukan o- 
leh para petugas gudang bawahannya# Bila kepala gudang tidak 
selalu berada di gudang, maka ada kemungkinan para bawahan - 
nya melakukan kecurangan terhadap barang-barang persediaan 
disaat kepala gudang tidak berada ditempafc* Hal tersebut je- 
las aerugikan bagi perusahaan yang bersangkutan*
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Kelemahan yang lain adalah kurang terjaminnya kea- 
manan bagi gudang perusahaan karena gudang tidak dijaga oleh 
orang yang khusus mempunyai keahlian keamanan seperti Satpam 
misalnya. Dengan dijaganya gudang oleh penjaga biasa * maka 
jika terjadi pencurian di gudang maka kecil kemungkinan pen
jaga tersebut dapat raengatasi kesulitan tersebut*

Untuk mengatasi kelemahan diatas, maka sebaiknya 
gudang dijaga oleh orang yang mempunyai keahlian koamanan 
seperti Satpam misalnya* Dan karena persediaan barang-barang 
merupakan salah satu aktiva perusahaan yang cuteup berarti , 
maka sebaiknya ditugaskan 2 orang Satpam untuk menjaga gu
dang perusahaan tersebut agar keamanannya lebih terQamin*

Dalam prosedur pencatatan persediaan telah disebut 
kan bahwa petugas gudang dalara membuat catatan-catatan dila
kukan diatas lembaran kertas-kertas. Baru kemudian pada wak
tu sore hari catatan diatas kertas-kertas tersebut dipindah- 
kan ke dalam suatu buku, Cara yang dilakukan diatas jelas me 
ngandung beberapa kelemahan* Kelemahan yang dapat terjadi a- 
dalah kosaungkinan hilangnya lembaran kertas-kertas yang ber- 
isi catatan sementara mutasi persediaan sebelum dipindahkan 
ke dalam buku, Dengan tidak tercatatnya aebagian mutasi per
sediaan akan menyebabkan saldo akhir persediaan menurut ca
tatan tidak akan sesuai dengan persediaan yang nyata-nyata 
ada di gudang. Hal tersebut jelas akan merugikan perusahaan 
sebab perusahaan tidak mengetahui berapa persediaan yang se-
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benarnya dimiliki perusahaan*
Kelemahan yang lain adalah pencatatan mutasi perse 

diaan ke dalam suatu buku (bukan kartu gudang ) dimana muta- 
si untuk semua jenis persediaan dijadikan satu pencatatannya 
dalam satu buku, Hal ini akan menyulitkan apabiia perusahaan 
ingin mengetahui apakah persediaan jenis tertentu masih ada 
atau tidak, Dengan kata lain cara tersebut tidak sistematis 
dan efektif*

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan diatas, maka 
hendaknya bagian gudang mempunyai catatan mengenai semua per 
eediaan yang ditempatkan dibawah tanggung jawab pengawasan - 
nya dalam bentuk kartu-kartu gudang* Dalam kartu-kartu gu
dang ini harus dicatat setiap penerimaan dan penyerahan per
sediaan yang benar-benar dimasukkan ke atau dikeluarkan dari 
dalam gudang, sehingga dengan demlkian kartu-kartu gudang 
ini akan dapat selalu menunjukkan jumlah setiap raacam barang 
milik perusahaan yang benar-benar masih ada di gudang, Peng- 
gunaan kartu-kartu gudang ini adalah sesuai dengan metode ke
2 seperti yang telah diuraikan dalam bab II. Saida menurut 
kartu gudang secara periodik setelah dicocokkan dengan per~ 
sediaan fisik, dicocokkan dengan kuantitas menurut daftar 
persediaan yang dibuat oleh bagian APK. Dengan demikian 
selisih-selisih persediaan yang diketahui sekarang dapat di- 
cari dengan mencocokkan semua mutasi dengan catatan- catatan 
yang ada dalam kartu gudang*
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Dari keseluruhan pembahasan dalam bab IV ini, maka 
jelaslah bahwa masalah-masalah yang dlhadapi oleh perusahaan 
"X" tersebut memang disebabkan oleh sistem dan prosedur pen
catatan persediaan yang belum memenuhi ketentuan pengendali- 
an intern yang memadai,

Jadi dengan diterapkannya sistem dan prosedur pen
catatan persediaan yang memadai, maka dibarapkan akan mampu 
raenyempurnakan sistem pengawasan atas persediaan, sehingga 
tindakan-tindakan yang aengarah pada kemungkinan-kemungkinan 
penyelewengan, kecurangan dan peraborosan dapat ditekan se- 
rendah-rendahnya, serta dapat mengetahuinya dan memperbaiki- 
nya secepat mungkin bila hal tersebut terjadi.
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN

i« Kesim-pula^
Berdasarkan pembahasan pada bab IV telah terbukti 

bahwa hipotesa kerja yang diajukan sehubungan dengan permasa 
lahan yang menjadi obyek penulisan skripsi ini telah diuji 
kebenarannya, Kurang baiknya pengendalian intern yang ada pa 
da perusahaan ini disebabkan karena pencatatan persediaan ba 
rang yang masih belum memenuhi ketentuan-ketentuan pengenda- 
llan intern yang memadai*

Pengendalian intern yang kurang baik ini ditunjuk- 
kan dengan adanya kenyataan pada perusahaan tinta cetak !IX" 
ini, dimana antara lain tidak terdapatnya bagian APK yang me 
nangani pencatatan persediaan barang-barang, ketidaktegasan 
penetapan tugas dan tanggung jawab dan tidak digunakannya 
kartu-kartu gudang dalam pencatatan persediaannya.

Selanjutnya dapat pula disimpulkan dlsini bahwa da 
lam rangka menciptakan pengendalian intern yang balk dan me- 
muaskan, maka harus pula diperhatlkan tentang/ didukung oleh

adanya :
a, Suatu struktur organisasi dimana terdapat pemisahan fung

si dan tanggung jawab secara tepat dan jelas.

b. Suatu sistem pemberian wewenang serta prosedur pencatatan 

yang cukup memadai agar tercapai pengawasan akuntansi
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yang cukup atas aktiva, hutang-hutang, pendapatan dan 
biaya-biaya#

c* Praktek-praktek yang sehat harus diikuti dalam melaksana- 
_ kan tugas dan fungal setiap bagian organisasl. 

d. Dan pegawai-pegawai yang kualitasnya seimbang dengan tang 
gung jawabnya*

Dengan terdapatnya/ terpenuhinya semua unsur pengendalian in 
tern daiam sistem perusahaan, maka perusahaan akan dapat ; 
a* melindungi harta kekayaan perusahaan,
b. menjamin ketelitian, kelengkapan dan keandalan data akun- 

tansinya,
c. meningkatkan efiaiensi usaha,
d. mendorong ketaatan terhadap kebijaksanaan perusahaan, se- 

bagaimana merupakan tujuan dalam mengadakan pengendalian 
intern.

Adapun mengenai permasalahan yang dihadapi oleh p* 
rueahaan "Xu seperti yang telah diuraikan, telah terbukti de 

ngan jelas bahwa maealah-masalab tersebut memang disebabkan 
oleh sistem dan prosedur pencatatan persediaan oleh perusaha 
an yang belum memenuhi ketentuan pengendalian intern yang 
baik* Oleh karena itu untuk oengatasi masalah tersebut, maka 
sudah tentu mau tidak mau perusahaan harus memperbaiki sis - 
tera dan prosedur pencatatan persediaannya seeuai dengan ke - 
tentuan pengendalian intern yang baik. Jadi dengan kata lain 
perusahaan akan dapat memecabkan masalah-masalah yang B e r in g
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dihadapinya selama Ini, hanya jika perusahaan memperbaiki sis 
tem dan prosedur pencatatan persediaan yang diterapkannya*

Bahwaeanya perusahaan perlu memiliki pengendalian 
intern yang baik agar perusahaan dapat memperkecil, menekan, 
mencegah dan bahkan mungkin menghindari timbulnya hal-hal 
yang merugikan dan tidak dilnginkan dalam perusahaan ( yang 
berupa kesalahant kelalaian, kecurangan, penyelewengan, pe - 
nyimpangan atau pemborosan ), yang terjadi baik secara tidak 
disengaja maupun disengaja* dimana terjadinya hal-hal terse
but meraang aeharusnya dapat dihindarkan/ dikendalikan, serta 
agar perusahaan dapat raengetahuinya dan memperbaikinya sece- 
pat mungkin bila hal tersebut terjadi*

2. gfiTgn
Untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya 

serta agar perusahaan dapat meaperkecil, monekan, mencegah 
dan bahkan mungkin menghindari terjadinya hal-hal yang meru
gikan perusahaan tersebut> maka perusahaan "X" perlu segera 
memperbaiki pengendalian internnya* yaitu dengan memperbaiki 
sistem dan prosedur pencatatan persediaan yang dlterapkannya 
sesuai dengan ketentuan pengendalian intern yang baik seba - 
gaimana telah dijelas&an sebelumnya*

Dalam memperbaiki sistem dan prosedur pencatatan 
persediaannya, perusahaan perlu memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut :
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a» Hendaknya perusahaan mempunyai bagian APK dengan dibebani 
tanggung jawab untuk mengerjakan catatan persediaan, oleh 
karena hal ini merupakan salah satu dari cara pengamanan 
yang paling dapat dipercaya untuk melakukan pengendalian 
intern yang efektif terhadap persediaan fisik di gudang. 
Dengan demikian harus ada pemisahan antara bagian yang me 
ngerjakan catatan persediaan dengan bagian yang menyirapan 
barang, agar pengendalian intern terhadap persediaan yang 
bereangkutan benar-benar efektif dan berarti dapat mence- 
gah kemungkinan terjadinya pencurian, penyelewengan atau 
bentuk kecurangan yang lain,,

b. Hendaknya dengan tegas perusahaan menlngkatkan disiplin 
kerja pada bagian gudang agar mencatat setiap terjadinya 
mutasi persediaan yang bersangkutan pada kartu-kartu gu
dang, sehingga dengan demikian kartu-kartu gudang ini akan 
dapat aelalu menunjukkan jumlah setiap macan barang milik 
perusahaan yang benar-benar masih ada di gudang. 

c* Hendaknya dilakukan internal check antara bagian APK dan 
bagian APG yaitu dengan cara membandingkan hasil pencatat 
an dari kedua pihak yang terpisah/ yang independenf sehihg 
ga apabila terdapat ketidakcocokan maka dapat diperbaiki 
secepat mungkin. 

d« Setiap permintaan pembelian haruslah melalui persetujuan 
pihak pimpinan atau pihak yang telah diberi wewenang un
tuk melakukan itu agar tidak terjadi/ menghindari kecurang 
an-kecurangan seperti pembelian untuk kepentingan pribadi*
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e« Hendaknya juga diadakan perhitungan fisik atas persediaan 
yang dilaksanakan secara berkala, aedangkan frekuensi per 
hitungan fisiknya tergantung pada perusahaan itu sendiri. 
Dan pelaksanaannya lebih baik dirahasiakan dengan maksud 
mencegah U3aha petugas gudang untuk menutupi setiap keku*- 
rangan persediaan. 

f. Semua formulir yang digunakan dalam perusahaan harus di- 
beri nomer yang tarcetak guna memudahkan pengawasan fisik 
terhadap formulia tersebut untuk makdud yang merugikan pe 
rusahaan, menghindari kelupaan pencatatannya serta untuk 
memudahkan dalam mencarihya kembali.

Selanjutnya, bagaimanapun baiknya sistem dan prose 
dur suatu perusahaan adalah tergantung pada para karyawannya. 
Jika karyawan tidak jujur atau ada kerja sama antara dua ba
gian/ lebih, maka sistem dan prosedur itu tidak akan dapat 
mencapai tujuan-tujuan pengendalian intern sebagaimana mesti 
nya. Salah satu cara untuk mencegah keadaan tersebut antara 
lain dengan menghindarkan sejauh mungkin penggabungan fung - 
si vertikal, mengactakan giliran bertugas atau mengharuskan 
setiap karyawan untuk mengambil cuti tahunan.
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