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B A B  I 

P E N D A H U L U A N

1.1 Pandangan Umum

Dalam dunia perekonomian dewasa ini, dimana terda - 

pat begitu banyak perusahaan, menyebabkan persaingan di - 

antara perusahaan sejenis semakin hebat. Oleh karena itu - 

untuk memperoleh kemakmuran bagi para pemilik modal, yang- 

merupakan tujuan utama dari setiap perusahaan menjadi ti - 

dak mudah. Untuk menghadapi persaingan tersebut, Perusaha

an selain menjamin kwalitas/ mutunya dengan baik dan di - 

sertai dengan tehnologi yang selalu berkembang mengikuti - 

kemajuan Jaman, juga yang paling penting dan utama adalah- 

harganya dapat bersaing* Untuk mendapatkan suatu harga 

yang dapat bersaing, maka perusahaan harus dapat menekan - 

biayanya sedemikian rupa. Sedangkan untuk mendapatkan 

biaya yang seminimal mungkin dengan hasil yang baik, di - 

perlukan effisiensi didalam pengaturan menejemen perusa - 

haan. Untuk mencapai suatu effisiensi, maka diperlukan 

adanya suatu sistim pengendalian intern terhadap persedia

an yang memadai, dimana dalam hal Ini tidak dapat dike 

sampingkan unsur-unsur dari sistim pengendalian intern 

itu sendiri*

Adapun unsur-unsur yang mendukung sistim pengendalian in - 

tern itu antara lain meliputi: struktur organisasi, catat- 

an-catatan pembukuan, prosedur-prosedur dan laporan-lapo -

1
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ran yang diperlukan oleh berbagai tingkat menejemen.

Mengingat persediaan pada suatu perusahaan industri 

raerupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang kelan 

caran aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan, yaitu - 

memperoleh laba yang akan digunakan bagi kelangsungan hi - 

dup dan perluasan perusahaan, maka dalam hal ini diperlu - 

kan suatu pengendalian intern yang memadai atas persedia - 

an tersebut yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang ber 

sangkutan,

Investasi yang terlalu besar dalam persediaan dan - 

tingkat persediaan yang kurang dari yang dibutuhkan meru - 

pakan salah satu sebab kegagalan suatu perusahaan. Inves - 

tasi yang terlalu besar dalam persediaan menyebabkan pema

kaian tempat yang banyak, berarti biaya pergudangan, pe - 

nyimpanan serta kemungkinan kerugian kecurian raenjadi be - 

sar, selain itu juga menyebabkan biaya bunga atas modal - 

yang tertanam dalam persediaan menjadi besar pula, 

Sedangkan persediaan yang terlalu sedikit/ kurang dari 

yang dibutuhkan menyebabkan kemacetan dalam melaksanakan - 

aktivitas perusahaan, karena bahan baku yang dibutuhkan - 

belum datang atau barang yang dipesan belum aelesai,

Pada saat terjadi kemacetan, dimana pekerja-pekerja tidak- 

mengerjakan suatu apapun yang dapat memberikan penghasil - 

an kepada perusahaan, sedangkan perusahaan tetap harus 

membayar upah pekerja-pekerja tersebut, Disamping itu
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perusahaan juga harus membayar harga yang lebih tinggi un

tuk dapat memperoleh atau membeli bahan baku yang dibutuh- 

kan dengan segera tersebut, raengingat banyaknya perusahaan 

sejenis yang bersaing dalam mendapatkan bahan baku yang - 

sama. Masalah-masalah tersebut diatas merupakan pengeluar

an biaya yang seharusnya tidak perlu terjadi,

Demikian pula, dengan tidak diketahuinya jumlah persediaan 

yang ada secara pasti, mengakibatkan diperolehnya informa- 

si yang salah tentang apakah persediaan terlalu besar atau 

terlalu sedikit. Oleh sebab itu pengawasan dan pengendali

an yang baik terhadap persediaan adalah sangat diperlukan, 

Pengendalian persediaan yang baik akan mengakibat - 

kan effisiensi dalam. pengelolaan persediaan, dimana inves- 

tasi dalam persediaan dapat ditekan sampai tingkat yang - 

minimum, sehingga biaya yang timbul karena penyelenggaraan 

persediaan. yang berlebihan dapat dikurangi, demikian pula- 

kerusakan dan resiko kecurangan dapat dihindari, dapat me- 

menuhi order tepat pada waktunya.

Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa perlu adanya ren- 

cana organisasi dimana terdapat pemisahan fungsi secara - 

tepat, prosedur pemberian wewenang, pencatatan yang layak, 

praktek-praktek yang sehat dan pegawai yang berkwalitas - 

sesuai tanggung jawabnya, sehingga akan tercapai pengadaan 

dan administrasi persediaan yang lebih efektip dan efislen.
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1 *2* Pen.jelasan Judul

Sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu : "PROSES - 

PENGENDALIAN; PERSEDIAAN BAHAN BAKU DALAM HUBUNGANNYA DE - 

NGAN EFFISIENSI PENGELOLAAM PERSEDIAAN PADA SEBUAH PERU - 

SAHAAN PENGOLAHAK COKLAT PT » X » CABANG SURABAYA" f maka - 

penulis akan menjelaskan maksudnya, yaitu sebagai berikut:

1. Proses.

Yang dimaksud disini adalah proses yang berhubungan de

ngan sistim sehingga proses adalah suatu prosedur atau- 

sebagian dari prosedur yang terdiri dari beberapa kegi- 

atan, yang dipilih oleh ahli sistem untuk dipelajari - 

dengan maksud untuk memberikan saran perbaikan, agar - 

hasil pekerjaan tertentu dapat lebih memenuhi harapan - 

dan tujuan.

2, Pengendalian.

Yang dimaksud pengendalian intern disini adalah seperti 

y8ng dinyatakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam bu

ku Norma Pemeriksaan Akuntan :

...meliputi rencana organisasi serta semua methode- 
dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinir yang di - 
anut dalam perusahaan untuk melindungi harta milik- 
nya, memeriksa kecermatan (accuracy) dan seberapa - 
jauh data accounting dapat dipercaya, meningkatkan- 
efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijaksa- 
naan perusahaan yang telah digariskan.1

<4
Ikatan Akuntan Indonesia, Norma Pemeriksaan Akun - 

tan. P,T. Ichtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1974, hal,22.
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3. Persediaan,

Seperti yang tercantum dalam Prinsip-prinsip Akuntansi- 

Indonesia ;

"...istilah persediaan digunakan untuk menyatakan suatu 
jumlah barang yang berwujud, yaitu :
a. dimiliki untuk dijual dalam kegiatan perdagangan.
b. ada dalam proses produksi untuk diselesaikan kemudi

an dijual (Barang dalam pengerjaan/ pengolahan).
c. akan dipakai sendiri dalam proses produksi barang - 

jadi atau jasa-jasa yang dijual (bahan baku) . . . "2

4. Effisiensi.

Usaha dibidang produksi untuk menghindari segala keru - 

sakan dan kecurangan bahan maupun tenaga kerja serta - 

gejala-gejala yang merugikan.

5. Pengelolaan Persediaan.

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam mengatur per - 

sediaan.

6. Perusahaan Pengolahan Coklat PT " X " Cabang Surabaya, 

adalah Suatu perusahaan industri yang memproduksi per - 

men coklat, butir-butir coklat dan bubuk coklat, dimana 

penulis mengadakan penelitian guna mendapatkan informa- 

si dan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skri£ 

si ini.

p
Ikatan Akuntan Indonesia, Prinsip Akuntansi Indone 

sie, P.T. tchtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 197^, hal.$7 .
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Secara keseluruhan pengertian daripada judul ini - 

adalah sejauh mana kegunaan daripada metode-metode serta - 

ketentuan-ketentuan yang telah terkoordinir dalam organi - 

sasi suatu perusahaan pengolahan coklat, dalam usahanya - 

melindungi persediaannya dari kerusakan dan kecurangan 

serta kerugian lainnya yang mungkin dapat terjadi pada 

waktu diselenggarakannya kegiatan-kegiatan pengelolaan 

persediaan.

1.3, Alasan Pemilihan Judul

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan - 

di perusahaan ini, penulis lihat adanya pengelolaan yang - 

kurang baik khususnya terhadap persediaan, sehingga kurang 

mencerminkan efisiensi dalam menggunakan sumber modal yang 

tertanam dalam persediaan yang jumlahnya sangat besar,

Sedangkan persediaan merupakan aktiva lancar yang - 

menunjang kelancaran jalannya perusahaan. Oleh karenanya - 

adalah wajar apabila PERUSAHAAN PENGOLAHAN COKLAT PT " X " 

tersebut selalu berusaha melindungi atau mengamankan per - 

sediaannya. Perlindungan terhadap persediaan ini dapat di- 

capai dengan adanya sistim pengendalian intern yang mema - 

dai dengan keadaan perusahaan tersebut,

1.4. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunnan skripsi ini adalah untuk member! 

kan gambaran tentang sistim pengendalian intern atas per -
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sediaan pada PERUSAHAAN PENGOLAHAN COKLAT PT " X " CABANG 

SURABAYA, sehingga menejemen dapat memperoleh gambaran - 

mengenai kemungkinan adanya kerusakan dan kecurangan serta 

kerugian lainnya yang terjadi atas persediaannya.

Pada akhirnya dengan ditulisnya skripsi ini diha - 

rapkan menejemen dapat mengambil segi-segi yang dianggap- 

positip, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam - 

meningkatkan efisiensi perusahaan,

 ̂»5. Sistimatjka Skripsi 

Bab I. Pendahuluan.

Bab Ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan- 

tentang pandangan umum, penjelasan judul, alas- 

an pemilihan judul, tujuan penyusunannya, sis - 

timatika skripsi serta metodologi dalam penyu - 

sunannya.

Bab II. Dasar-dasar Pengertian Teoritls Sistim Pengen - 

dalian Intern.

Dalam bab ini diterangkan mengenai dasar-dasar- 

pengertian yang ada hubungannya dengan permasa- 

lahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini 

yaitu meliputi pengertian persediaan, pengerti

an sistim pengendalian intern, ciri-ciri peng - 

endalian intern yang memuaskan, batas-batas
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Bab

Bab

Bab

pengendalian intern dan sistim pengendalian in - 

tern atas persediaan.

III. Gambaran Praktis Sistim Pengendalian Intern Atas 

Persediaan yang Diterapkan pada PERUSAHAAN PENG

OLAHAN COKLAT PT « X » CABANG SURABAYA.

Pada bab ini diuraikan gambaran umum perusahaan, 

sistim pengendalian intern atas penerimaan, pe - 

nyimpanan dan pengeluaran bahan baku dan bahan - 

pembantu serta pencatatan atas persediaan.

IV", Analisa Terhadap Sistim Pengendalian Intern Atas 

Persediaan pada PERUSAHAAN PENGOLAHAN COKLAT - 

PT 11 X 11 CABANG SURABAYA.

Dalam bab ini diuraikan tentang analisa sistim - 

pengendalian intern atas persediaan yang diterag 

kan pada PERUSAHAAN PENGOLAHAN COKLAT PT " X » - 

CABANG SURABAYA dengan mendasarkan perbandingan- 

antara dasar-dasar pengertian teoritis pada bab-

II dengan gambaran praktis perusahaan pada bab - 

III.

V. Kesimpulan dan Saran.

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang dapat - 

diambil berdasarkan uraian serta analisa dari - 

bab-bab sebelumnya, kemudian penulis raengajukan-
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saran tentang hal-hal yang perlu diperbaiki se - 

hubungan dengan Sistim Pengendalian Intern yang- 

ada dalam perusahaan,

1*6. Metodologl

1.6,1. Permasalahan.

Permasalahan yang penulis ketemukan dan akan - 

mencoba untuk menganalisa dalam skripsi ini - 

adalah :

B'elum adanya job discription yang jelas 

terutama .yang ada kaitannya dengan pengelolaan 

persediaan. Hal ini mengakibatkan adanya bagi

an dalam struktur organisasi yang kurang atau- 

tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena - 

tiap pegawai tidak mengetahui dengan jelas apa 

yang diharapkan dari padanya serta kepada si - 

apa harus bertanggung jawab mengenai hasil pe- 

kerjaannya.

Akibatnya banyak karyawan yang mempunyai kedu- 

dukan lebih tinggi dalam stuktur organisasi, - 

merasa berwenang untuk melakukan sesuatu hal - 

walaupun diluar bideingnya.

Apabila ditinjau dari sudut pengendalian in - 

tern yang baik adalah kurang dapat dibenarkan.

Pengaturan bahan baku dan bahan pemban

tu didalam gudang kurang memadai, sehingga se-
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ring terjadi kerusakan dan kehilangan, hal ini- 

akan merugikan perusahaan. Disamping itu Penca

tatan terhadap persediaan dilaksanakan tidak - 

teratur dan sering dilakukan penundaan sehingga 

besamya persediaan tidak dapat diketahui deng

an pasti dan cepat. Selain itu jumlah menurut - 

catatan sering tidak sesuai dengan jumlah phi -
*

sik yang sebenamya ada.

1.6.2. Hipotesa Kerja,

Untuk memecahkan masalah seperti tersebut di - 

atas, maka penulis menyusun hipotesa kerja se - 

bagai berikut :

Bila pada Perusahaan Pengolahan Coklat PT "X" - 

Cabang Surabaya tersebut terdapat suatu job 

discription yang jelas dan pengaturan bahan ba

ku serta pencatatan terhadap persediaan yang - 

teratur maka akan dapat membawa perusahaan in - 

dustri ini kepada tujuan yang hendak dicapai. 

Demikian juga pengamanan dan perlindungan ter - 

hadap persediaan akan terjamin, apabila penga - 

turan bahan baku serta pencatatan terhadap per

sediaan yang teratur sehingga kerugian yang ter 

jadi karena kerusakan dan kehilangan akan dapat 

ditekan dan sedapat mungkin dihilangkan.
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1,6.3* Scope Analisa,

Untuk tidak menyimpang dari permasalahan dan - 

untuk memudahkan serta penyederhanaan permasa - 

lahan tersebut diatas, maka pembahasan dibatasi 

hanya pada :

- Pembahasan Sistim Pengendalian Intern atas - 

persediaan disini hanya meliputi :

- Struktur Organisasi

- Prosedur-prosedur

- Pencatatan atas Persediaan

- Dan persediaan yang akan dibahas dalam skrip

si inif hanya terbatas pada persediaan bahan- 

baku dan bahan pembantu yang ada di gudang, 

Jadi pembahasan skripsi ini hanya terbatas - 

pada hal-hal tersebut diatas.

1,6.4,. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Da'ta.

Adapun langkah-langkah yang penulis tempuh ada

lah sebagai berikut :

1.6.4.1. Survey Pendahuluan.

Merupakan langkah awal untuk mengeta - 

hui permasalahan yang akan dibahas da

lam penulisan skripsi ini,

1.6.4.2. Survey Perpustakaan,

Kengumpulkan serta mempelajari teori - 

teori dari literatur-literatur yang -
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erat hubungannya dengan penulisan 

skripsi ini, sebagai landafean pembahas 

an permasalahan yang ada disini.

1 • 6 • 4.3. Pengumpulan Data *

Untuk memperoleh gambaran praktis meng 

enai sistim pengendalian intern atas - 

persediaan data-data penulis kumpulkan 

dengan observasi, mengajukan daftar - 

pertanyaan dan mengadakan wawancara - 

serta meminta formulir yang digunakan- 

Perusahaan Pengolahan Coklat PT " X 

Cabang Surabaya.

1.6.4.4. Pengolahan Data.

Dari data yang telah didapat dan te - 

lah dikumpulkan diatas, kemudian di - 

susun, dicari hubungannya antara yang 

satu dengan yang lain, diadakan peng- 

golongan-penggolongan sehingga diper- 

oleh suatu gambaran yang jelas secara 

menyeluruh dan sistimatis.

1.6*4*5* Analisa Data.

Hasil pengolahan data ini dianalisa - 

dan dibandingkan antara teori-teori - 

dan prakteknya untuk selanjutnya di - 

tarik suatu kesimpulan dari analisa - 

tersebut.

*****

M  I L I K 
p e r p u m a k a a n  

UNIV*  RMTAS A 1 R L A N G O A '  

S U R A B A Y A
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LANDASAN TEOHITIS MENGENAI PENGENDALIAN INTERN 

ATAS PENGENDALIAN PERSEDIAAN

2.1. Pengertian Pengendalian Secara Umum

Dengan semakin berkembangnya dunia usaha dewasa ini 

maka persainganpun menjadi semakin besar. Untuk mencapai - 

tujuan perusahaan yaitu maksimum laba, adalah tidak mudah. 

Untuk dapat bersaing dalam arti kata masih dapat diperoleh 

laba yang diperlukan untuk memelihara kelangsungan hidup - 

perusahaan, maka harus ada suatu effisiensi usaha serta - 

perlindungan terhadap harta kekayaan perusahaan dari kece- 

robohan penggunaan bahan-bahan baik bahan baku maupun ba - 

han pembantu, pembelian bahan baku maupun bahan pembantu - 

yang terlalu tinggi, ketidak effisienan bekerja, kecurang- 

an dan lain sebagainya. Untuk dapat melakukan semua itu' - 

diperlukan suatu pengendalian terhadap semua aktivitas 

yang dilakukan dalam perusahaan itu.

Adapun arti Pengendalian itu adalah segala tindakan 

pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksa- 

naan sudah sesuai dengan rencana* Dengan adanya suatu 

pengendalian, maka penyimpangan-penyimpangan yang terjadi- 

dapat segera diketahui, sehingga dapat segera dilakukan - 

tindakan perbaikkan setelah mengetahui sebab-sebab terjadi 

nya penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Pengendalian dapat dilaksanakan oleh individu- in -

13
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dividu dalam perusahaan sendiri, yang disebut Pengendalian 

Intern, maupun oleh tenaga Akuntan Swasta dari luar yang - 

disebut Pengendalian Extern*

Pengaw&san yang dilakukan oleh Akuntan Swasta dari- 

luar adalah pengawasan terhadap transaksi-transaksi sete - 

lah terjadinya, sehingga apabila organisasi perusahaan men 

jadi semakin luas, maka akan sukar bagi Akuntan Swasta ter 

sebut untuk melakukan pengawasan. Oleh sebab itu, selain - 

diadakannya pengawasan yang dilakukan oleh Akuntan Swasta- 

dari luar, sebaiknya dan terlebih penting adalah dicipta - 

kannya suatu sistim dalam perusahaan yang didalamnya sudah 

terkandung sifat pengawasannya. Sistim pengawasan seperti- 

ini disebut Sistim Pengendalian Intern.

Menurut Prof. Dr. Hadibroto, Ak dalam bukunya Masa- 

lah Akuntan menyatakan :

1. Pengawasan dapat bersifat langsung oleh pribadi 
pribadi atau pihak luar (biasanya oleh seorang akun 
tan swasta). Apabila organisasi perusahaan telah - 
menjadi sangat luas maka pengawasan langsung ini - 
adalah sukar dilaksanakan oleh seorang Akuntan
,Swasta karena pengawasannya akan bersifat pengawas
an setelah terjadinya transaksi-transaksi (repre - 
sif).

2. Pengawasan intern (internal control).
Pengawasan pengawasan dapat pula melalui sistim 
yang disebut pengawasan intern.3

^S.Hadibroto, Ak, Masalah Akuntansi, Lembaga Pener- 
bit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1977, hal, 18.
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Jadi dari kedua cara tersebut, pengendalian intern merupa- 

kan cara yang tidak langsung dirasakan bagi mereka yang di 

awasi karena didalamnya sudah terkandung cara-cara kontrol 

atau pengendalian*

2.2. Pengertian Sistim Pengendalian Intern

Dalam skripsi ini penulis menggunakan istilah peng

endalian intern sebagai terjemahan dari internal control - 

dalam bahasa Xnggris atau interne controle dalam bahasa - 

Belanda.

Pengendalian atau control merupakan salah satu dari 

fungsi roenejemen yang berhubungan dengan usaha penyelamat- 

an jalannya operasi perusahaan kearah tujuan yang telah - 

direncanakan, dengan jalan membandingkan antara perencana- 

an dengan pelaksanaannya.

Dengan demikian diharapkan agar segala aktifitas perusaha

an dilaksanakan sesuai rencana, sehingga penyelewengan dan 

kerugisn lainnya dapat dicegah atau ditekan sekecil mung - 

kin.

Selanjutnya penulis akan merobahas pengertian peng - 

endalian intern itu sendiri, yang umumnya dibedakan antara 

pengertian sistim pengendalian intern dalam arti luas dan- 

sempit.

Pengertian pengendalian secara sempit, sering digunakan - 

istilah internal check.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas maka penulis -
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kutipkan pendapat Soeraarjo Tjitrosidojo sebagai berikut :

..♦suatu alat dalam bidang pembukuan, dimana diusa- 
hakan supaya diperoleh kebenaran angka/ ketelitian- 
angka dengan mienggunakan dua atau beberapa orang - 
yang berlainan yang sama-sama meraperoleh hasil yang 
saraa atau secara independent memperoleh hasil yang- 
sama.4

Selanjutnya pendapat Hadori Yunus sebagai berikut :

...merupakan suatu sistim dan prosedur yang secara- 
otomatis dapat saling memeriksa pencatatan data 
akuntansi yang dilakukan oleh satu bagian dengan - 
hasil pencatatan dari bagian lainnya didalam suatu- 
organisasi perusahaan.5

Dari pengertian diatas terdapat suatu mekanisme sa

ling uji antara beberapa petugas, disini sistim pengenda - 

lian intern disamakan dengan internal check.

Sedangkan pengertian pengendalian intern dalam arti 

luas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Internal control comprises the plan of organization 
and all of the coordinate methods and measures adop 
ted within a business to safeguard its assets, 
check the accuracy and reliability of its accounting 
data, promote operational efficiency, and encourage 
adherence to prescribed managerial policies. 6

4
Soemarjo Tjitrosidojo, Diktat Accounting System I,

hal. 74.

^Hadori Yunus, Sistim Akuntansi. Lembaga penerbit - 
Fakultas Ekonomi Universitas kajah Mada, Yogyakarta(t.th), 
hal. 9.

^Cecil Gillespie, Accounting System Procedures and 
methods. Third edition, Prentice Hall, Ind. finglewood “ 
CIITTsTN.J, hal. 188.
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Disamplng itu penulis kutipkan dalam buku “Norma -

Pemeriksaan Akuntan", yang menyebutkan sebagai berikut :

...meliputi rencana organisasi serta semua metode - 
dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinir yang di - 
anut dalam perusahaan untuk raelindungi harta milik- 
nya, memeriksa kecermatan (accuracy) dan seberapa - 
jauh data accounting dapat dipercaya, meningkatkan- 
effisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijak - 
sanaan perusahaan yang telah digariskan.7

Demikian pula dengan definisi yang dibuat oleh 

Arthur W. Holmes dalam bukunya Auditing Standards and Pro

cedures, yang pada dasamya mempunyai pengertian dan mak - 

sud yang sama, yaitu :

Internal control constitutes the methods followed - 
by a company (1 ) to protect assets, (2 ) to protect- 
the improper assets disbursements, (3 ) to protect - 
againat the imcurence of improper liabilities, (4)- 
to assure the accuracy and dependability of all fi
nancial and operating information, (5 ) to judge 
operating efficiency, (6) to measure adherence to - 
company established policies. 8

B'erdagarkan pengertian Sistim Pengendalian Intern - 

seperti yang telah disebutkan diatas, adalah bahwa Sistim- 

Pengendalian Intern merupakan suatu metode dalam suatu pe

rusahaan untuk melindungi harta kekayaan perusahaan, men -

7
Ikatan Akuntan Indonesia, Norma Pemeriksaan Akun - 

tan, PI. Ichtiar Bfcru Van Hoeve, Jakarta 197^, hai. 22.

^Arthur W. Holmes, Wayne S. Overmyer, Auditing Stan 
flard and Procedures, eight edition, D. Irwing, Inc, Homes- 
wood, Ullinois, 1975, hal. 112.
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jamin tentang kebenaran inforaasi keuangan dan operas!f - 

menilai effisiensi dari berbagai tindakan perusahaan dan - 

mengukur ketaatan terhadap kebijaksanaan (policy) perusa - 

haan.

Selanjutnya pengertian pengendalian intern tadi da- 

pat dibagi dua bagian, yaitu pengendalian akuntansi dan - 

pengendalian administrasi yang dalam buku "Nonna Pemeriksa 

an Akuntan", disebutkan sebagai berikut :

a. Pengawasan accounting (accounting control) meli- 
puti rencana organisasi dan semua cara dan pro - 
sedur yang terutama menyangkut dan berhubungan - 
langsung dengan pengamanan harta milik dan dapat 
dipercayainya catatan keuangan. Pada umumnya 
pengawasan accounting meliputi sistim. pemberian- 
wewenang (authorization) dan sistim persetujuan- 
(approval), pemisahan antara tugas operasionil - 
atau tugas yang berhubungan dengan penyimpanan - 
harta kekayaan dan tugas pencatatan, pengawasan- 
phisik atas kekayaan dan pengawasan intern.

b. Adrainistratip (administrative control) meliputi- 
rencana organisasi dan semua cara dan prosedur - 
yang terutama menyangkut effisiensi usaha dan - 
ketaatan terhadap kebijaksanaan pirapinan perusa
haan dan pada umumnya tidak langsung berhubungan 
dengan catatan^catatan keuangan.
Tang termasuk dalam pengawasan ini pada umumnya- 
ialah analisa statistik, time and motion study,- 
laporan-laporan kegiatan, program latihan pega - 
wai dan pengawasan mutu.9

Dari penjelasan diatas dengan singkat dapat disimpulkan -

behwa yang diartikan dengan sistim pengendalian intern ada

lah merupakan alat yang baik dalam. merabantu menejemen da -

lam. mengamankan harta perusahaan, membantu efisiensi kerja

dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan menejemen.

^Ikatan Akuntan Indonesia, op citt Norma Pemeriksa- 
an Akuntan, hal, 23.
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Oleh karena itu sistim pengendalian intern diperlukan da - 

lam setiap kegiatan usaha. Namun, walaupun demikian sistim 

pengendalian intern bukan berarti dimaksudkan untuk menia- 

dakan semua kemungkinan terjadinya penyelewengan dan keru- 

gian* Sistim pengendalian intern yang memadai akan dapat - 

menekan terjadinya penyelewengan dan kerugian dalam batas- 

bataa biaya yang layak.

Sistim pengendalian intern dalam pelaksanaannya pada peru

sahaan harus ditinjau secara obyektif berdasarkan hasil - 

hasil yang diperoleh dari padanya, jadi disini harus mem - 

pertimbangkan biaya dan kegunaannya atau manfaat yang di - 

perolehnya.

2.3. Ciri-ciri Sistim Pengendalian Intern Yang Memuaskan

Pada kenyataannya suatu sistim pengendalian intern- 

yang memuaskan untuk suatu perusahaan belum tentu bisa di- 

pakai bagi perusahaan lain dan belum tentu berhasil sama - 

baik bila diterapkan pada perusahaan lain.

Demgan perkataan lain sistim pengendalian intern itu tidak 

sama pada setiap perusahaan, sekalipun ukuran serta jenis- 

usaha adalah sama. Hal ini disebabkan karena keahlian, ke- 

percayaan menejemen terhadap para pelaksana atau kebijak - 

sanaan pada kedua perusahaan tersebut berbeda.

Dalam Norma pemeriksaan Akuntan disebutkan bahwa ciri-ciri 

sistim pengendalian intern yang memuaskan adalah sebagai -
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berikut :

a. Satu bagan organisasi dimana terdapat pemisahan- 
fungsi secara tepat.

b. Sistim pemberian wewenang serta prosedur penca - 
tatan yang layak agar tercapai pengawasan acco - 
unting yang cukup atas aktiva, utang-utang, pen- 
dapatan dan biaya.

c. Praktek-praktek yang sehat harus diikuti dalam - 
melaksanakan tugas dan fungsi setiap bagian or - 
ganisasi, dan

d. Pegawai yang kwalitasnya seimbang dengan tang - 
gung jawabnya.10

Masing-masing unsur diatas same pentingnya, dimana- 

merupakan dasar tiap sistim pengendalian intern yang baik, 

sehingga apabila terdapat kelemahan atau kekurangan dari - 

salah satu unsur tersebut akan mengharabat keberhasilan sis 

tira pengendalian intern itu.

Untuk lebih Jelasnya setiap ciri-clri diatas akan diurai - 

kan dibawah ini*

a. Satu bagan organisasi dimana terdapat pemlsahan fungsi 

secara tepat.

Agar suatu Sistim Pengendalian Intern dapat berja - 

lan dengan baik dalam suatu perusahaan, faktor utama yang- 

penting, yang harus ada dalam suatu perusahaan adalah ter- 

dapatnya suatu struktur organisasi, dimana terdapat pemi - 

sahan fungsi serta pendelegasian tanggung Jawab dan wewe - 

nang.

^Ikatan Akuntan Indonesia, op* cit., hal. 24.
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Suatu struktur organisasi yang memuaskan harus se - 

derhflna dan secara ekonomis menguntungkan# Struktur orga - 

nisasi harus fleksibel dalam arti bila perusahaan diperlu

kan atau ada perubahan keadaan tidak akan mengganggu bagan 

organisasi yang ada.

Salah satu syarat organisasi untuk adanya pengendalian in

tern ialah perlu adanya pemisahan fungsi yang tegas antara 

fungsi operasional, penyimpanan dan pencatatan dimana seti 

ap individu tidak diperbolehkan sepenuhnya memegang kekua- 

saan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan setiap fase ke - 

giatan perusahaan dari awal sampai akhir.

Dengan adanya pemisahan fungsi ini maka tiap bagian akan - 

mempunyai kedudukan yang independen dalam melaksanakan 

fungsi tadi.

Pemisahan yang tepat dalam suatu struktur organisa

si perusahaan dimaksudkan untuk menjaga kebenaran transak- 

si serta pencatatan pembukuan serta terciptanya mekanisme- 

saling uji diantara bagian-bagian yang ada dalam perusaha

an, selain itu pemisahan fungsi juga dimaksudkan untuk me- 

ningkatkan efisiensi kerja serta distribusi beban pekerja- 

an sehingga setiap pegawai tidak mendapatkan beban peker - 

jaan yang terlalu berat.

SetelBh adanya pemisahan fungsi yang tepat, selan - 

jutnya perlu ditetapkan tanggung jawab di dalam bagian-ba

gian itu.

Didalanr penetapan tanggung jawab ini harus pula di-
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ikuti dengan penyerahan wewenang yang sesuai dengan tang - 

gung jawabnya.

Untuk tanggung jawab dan pelimpahan wewenang ini harus di- 

berikan batasan yang tegas, dan bila memungkinkan sebaik - 

nya dibuatkan bagan organisasi serta adanya job discripti- 

on yang tertulis.

b. Sistim. pemberian wewenang serta prosedur pencatatan 

yang layak agar tercapai pengawasan accounting yang 

cukup atas aktiva, utang-utang. pendapatan dan biaya.

Sistim wewenang dan prosedur pembukuan dalam suatu- 

perusahaan merupakan alat bagi pimpinan untuk mengendali - 

kan pencatatan kegiatan usaha yang terjadi dan mempermudah 

pengkla$ifikasian data akuntansi kedalam bagan perkiraan - 

yang berlaku, Biasanya satu bagan perkiraan dilengkapi de

ngan pedoman pemakaiannya, agar keseragaman dalam pencatat 

an transaksi-transaksi yang terjadi dapat tercapai*

Untuk mengendalikan kegiatan usaha diperlukan suatu 

penyusunan formulir dan bentuk pencatatan yang tepat. 

Adapun bentuk formulir serta petunjuk mengenai jalannya - 

prosedur pencatatan, seringkali dimasukkan kedalam pedoman 

prosedur (procedure manual),

Dengan demikian pengawasan accounting dapat tercapai.

c. Praktek-praktek yanft sehat harus diikuti dalam melaksa- 

nakan tugas dan fungsi setiap bagian organisasi.

Langkah-langkah yang terangkum dalam pedoman prose 

dur hanya akan tercapai bila dalam pelaksanaannya dilaku-
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kan dengan penuh tanggung jawab dan kerja sama yang sehat.

Oleh sebab itu harus selalu dilakukan pemeriksaan - 

terhadap pelaksanaan tugas secara periodik, sehingga pe - 

nyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik disengaja mau - 

pun tidak disengaja, dapat segera diketahui dan dikembali- 

kan pada keadaan sebagaimana mestinya.

d. Pegawai-peja;awai yang kwalitasnya seimbang dengan tang - 

gung jawabnya.

Sera.ua rencana organisasi yang diatur dalam suatu - 

sistim dimana didalamnya sudah tercakup Sistim Pengendali

an Internnya, tidaklah dapat dilaksanakan dengan baik tan- 

pa adanya pelaksana yang mempunyai keahlian dan kemampuan- 

serta watak yang jujur, yang sesuai dengan tugas dan tang

gung jawabnya, Karena pada dasarnya, suatu sistim dalam - 

suatu perusahaan tergantung pada individu-individu dalam - 

perusahaan tersebut.

Oleh sebab itu, untuk dapat memperoleh pelaksana - 

yang cakap, dalam peneriraaan pegawai sebaiknya diadakan - 

seleksi lebih dulu sehingga setiap bagian yang ada dapat - 

diisi oleh pelaksana yang mempunyai kemampuan yang memadai.

Selanjutnya para pelaksana diberikan training-trai

ning sehingga kecakapan para pelaksana tersebut dapat di - 

tingkatkan sesuai perkembangan perusahaan.

Walaupun telah mempunyai pegawai-pegawai yang jujur 

tanpa adanya suatu Sistim Pengendalian Intern yang effek - 

tif akan memberi kesempatan kepada para pelaksana untuk -
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melakukan penyimpangan-penyimpangan, karena harus selalu - 

diingat bahwa pegawai-pegawai teraabut Juga manusia biasa, 

yang lengkap dengan segala kebaikan, kemampuan-kemampuan - 

dan kelemahan-kelemflhannya sebagai manusia,

Sistim pengendalian intern yang memuaskan dalam su

atu perusahaan adalah sistim yang dapat mempergunakan ke - 

mampuan-kemampuanf mengenai kebaikan-kebaikan dan dapat - 

mengengkang kelemahan-kelemahan dari orang-orang yang ter- 

libat didalamnya,

Disamping Itu, sistim Pengendalian Intern yang memuaskan - 

juga memerlukan pegawai-pegawai yang jujur dan mempunyai - 

rasa memiliki (sense of belonging) yang tinggi sehingga ke 

berhasilan atau kegagalan perusahaan dirasakan sebagai ke- 

berhasilan atau kegagalan dirinya sendiri.

2.4* Batas-Batas Sistim Pengendalian Intern

Pada umumnya Pimpinan perusahaan menghendaki adanya 

suatu sistim pengendalian Intern yang memadai dalam peru - 

sahaan yang dikelolanya karena dengan adanya sistim peng - 

endalian intern yang memuaskan berarti :

- Harta milik perusahaan dapat terlindungi dari kerugi 

an-kerugian akibat kecurangan, ke tidak effisienan,- 

kelalaian dan sebagainya,

- Dapat diperoleh kepastian mengenai ketelitian dan - 

dapat dipercayainya data-data akuntansi.

- Effisiensi dapat ditingkatkan.
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- Dapat membantu dalam menetapkan kebijaksanaan-kebi - 

jaksanaan perusahaan dan ketaatan terhadap kebijak - 

sanaan tersebut*

Hamun demikian dalam pelaksanaannya sistim pengendalian in 

tern mempunyai batasan-batasan yang tidak dapat dihindari- 

nya,

Untuk ini penulis kutipkan pendapat dari Theodorus. M.

Tuanakota sebagai berikut :

..•sistim pengendalian intern bukan dimaksudkan un
tuk meniadakan semua kemungkinan terjadinya kesalah 
an atau penyelewengan. Sistim pengendalian intern - 
yang baik akan memekan terjadinya kesalahan dan pe
nyelewengan dalam batas-batas biaya yang layak dan- 
kalaupun kesalahan dan penyelewengan terjadi hal - 
ini dapat diketahui dan diatasi dengan cepat.11

Dari pernyataan tersebut diatas dapat disirapulkan bahwa -

suatu sistim. pengendalian intern yang lemah mempunyai ke *

mungkinan yang lebih besar untuk timbulnya kecurangan dan-

kerugian, tetapi tidak berarti sistim pengendalian intern-

yang memuaskan dapat menjamin tidak terjadinya kecurangan-

dan kerugian.

11
Theodorus M. Tuanakota, Auditing petun.juk pemerik 

saan akuntan publik, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi - 
Universltas Indonesia, Jakarta, 1977, hal. SO.
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Adapun batasan-batasan seperti disebutkan diatas - 

adalah sebagai berikut :

a. Persekongkolaft *

Pemisahan fungsi yang diatur dalam Sistim Pengenda

lian Intern yang bagaimanapun baiknya, akan menjadi 

tidak berarti bila terjadi persekongkolan.

Untuk menghindari terjadinya persekongkolan, maka - 

diadakan ketentuan-ketentuan, misalnya suatu keha - 

rusan untuk melakukan tugas secara bergilir, larang 

an untuk melakukan tugas yang bertentangan bagi me- 

reka yang mempunyai hubungan kekeluargaan, keharus- 

an untuk mengambil cuti. Ditambahkan pula, bahwa - 

apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dilaksa- 

nakan maka akan dikenakan sanksi yang berat. Keten

tuan-ketentuan tersebut harus dibuat sedemikian ru- 

pa sehingga ntemperkecil kemungkinan terjadinya per

sekongkolan.

b. Blaya

Effisiensi merupakan salah satu tujuan daripada su

atu Sistim Pengendalian Intern yang memuaskan, arti 

nya dengan biaya yang sekecil raungkin tercapai ha - 

sil yang memuaskan. Jadi, apabila dalam melaksana - 

kan suatu Sistim Pengendalian Intern ternyata man - 

faat yang diperoleh tidak sesuai dengan besarnya - 

biaya yang harus dikeluarkan untuk itu, maka sesuai
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dengan tujuan dari Sistim Pengendalian Intern yang- 

memuaskan, yaitu effisiensi usaha, Sistim Pengenda

lian Intern yang demikian tidak perlu dilaksanakan. 

c* Kelemahan Manusla

Selalu kita diingatkan kembali bahwa yang menjalan- 

kan Sistim Pengendalian Intern tersebut adalah raa - 

nusia yang lfingkap dengan kelebihan-kelebihan, ke - 

ahlian-keahliannya dan Juga kelemahan-kelemahannya. 

Kisalnya dalam membubuhkan tanda tangan yang bersi- 

fat rutin, sering petugas yang berwenang melakukan- 

hal tersebut secara otomatis, tanpa benan-benar me- 

lakukan pemeriksaan. Akibatnya, Sistim Pengendalian 

Intern yang telah dipersiapkan secara memuaskan men 

jadi kurang dapat berfungsi sebagaimana yang diha - 

rapkan, Kelalaian dari petugas yang berwewenang, - 

inilah yang seringkali membuka kesempatan dan di - 

manfaatkan oleh petugas-petugas yang lainnya untuk- 

melakukan kecurangan-kecurangan,

2.5* Pengertian Persediaan dan Sistim Pengendalian Intern 

Atas Persediaan

Secara umum pengertian persediaan adalah barang/ - 

bahan yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan - 

untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual.

Pada perusahaan dagang, persediaan barang/ bahan dibeli - 

dengan tujuan akan dijual kembali, sedangkan pada perusa-
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haan industri, persediaan dibeli untuk diproses lebih lan- 

jut yang terdiri dari beberapa jenis persediaan.

Selanjutnya Ikatan Akuntan Indonesia, dalam bukunya 

Prinsip Akuntansi Indonesia, menyatakan :

.barang-barang yang nyata diadakan untuk dijual - 
kembali (melalui proses produksi atau secara lang - 
sung) dalam periode siklus normal dari perusahaan - 
(termaauk pula barang dalam proses produksi atau - 
yang menunggu untuk digunakan) .12

Adapun pengertian persediaan ini dapat dijelaskan -

lebih lanjut sebagai berikut :

Istilah persediaan digunakan untuk menyatakan suatu 
juailah barang yang berujud, yaitu :
a. Dimiliki untuk dijual, dalam kegiatan perdagang- 

an sehari-hari (barang dagang/ barang jadi).
b. Ada dalam proses produksi untuk diselesaikan, ke 

mudian dijual (barang dalam pengerjaan/ pengola- 
han).

c. Akan dipakai sendiri dalam produksi barang-ba - 
rang jadi atau jasa yang akan dijual (bahan ba - 
ku )*13

Sedangkan Sistim Pengendalian Intern atas Persedia

an adalah sebagai berikut :

Pengendalian persediaan sangat penting bagi perusahaan, - 

karena dengan adanya persediaan yang memadai baik kwalitas 

maupun kwantitasnya akan memperlancar operas! perusahaan.

A 9
Ikatan Akuntan Indonesia, Prinsip Akuntansi Indo

nesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1974, hal.55.

^Ikatan Akuntan Indonesia, op. cit., hal. 57.
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Agar sistim pengendalian intern atas persediaan da

pat berjalan baik, maka harus diadakan pemisahan tugas an- 

tara :

- yang menyimpan (mencatat dalam kartu gudang).
- yang mencatat dalam administrasi persediaan (sebuah- 

buku tambahan yang terdapat di kantor).
- yang memerlukannya (harus menandatangani bon penge - 

luaran)*14

Dalam perusahaan industri ataupun perusahaan dagang 

persediaan tidak terlepas dari tahap-tahap penerimaan, pe- 

nyimpanan dan pengeluaran, karena tahapan-tahapan tersebut 

memang harus dilalui oleh persediaan-persediaan tersebut. 

Dalam hubungannya dengan perlindungan dan pengamanan atas- 

persediaan dirasakan perlunya suatu sistim pengendalian in 

tern atas tahapan-tahapan diatas.

Dalam sub-bab ini akan diuraikan mengenai sistim pengenda

lian intern atas tahapan tersebut diatas.

2.5.1* Sistim Pengendalian Intern atas Penerimaan Bahan - 

Baku dan Bahan Pembantu.

Sebelum melakukan penerimaan bahan, baik bahan baku 

maupun bahan pembantu, perusahaan akan raengadakan kegiatan 

pembelian atau pengadaan bahan baku atau bahan pembantu, - 

yang dilakukan oleh bagian khusus yaitu bagian pembelian.

1 U
D. Hartanto, Akuntansi Untuk Usahawan, Edisi Ke - 

tiga, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indo - 
nesia, 1977# hal. 60,
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Adapun prosedur pembelian ini adalah sebagai beri - 

kut: setelah menerima formulir permintaan pembelian dari - 

bagian yang membutuhkan, maka bagian pembelian akan meng - 

hubungi para supplier dapat melalui telepon atau datang - 

langsung ketempat supplier.

Bahan baku atau bahan pembantu yang akan dibeli melalui - 

supplier tersebut harus memenuhi syarat, yang antara lain: 

harga murah., kwalitas baik, sistim pembayaran cukup meng - 

untungkan perusahaan serta pengirimannya sesuai dengan 

yang dikehendaki perusahaan.

Kemudian bagian pembelian membuat pesanan pembelian 

pada formulir pesanan pembelian, dimana formulir pesanan - 

tersebut banyaknya leobar berbeda antara perusahaan yang - 

satu dengan lainnya, tergantung pada kebutuhan perusahaan- 

itu sendiri.

Pada umumnya dibuat rangkap 4 (empat), yang akan didistri- 

busikan sebagai berikut :

- lembar pertama (asli) untuk supplier.

- lembar kedua (copy) untuk bagian penerimaan, yang - 

akan digunakan untuk mengecek penerimaan barang.

- lembar ketiga (copy) untuk bagian yang meminta atau- 

yang memerlukan, untuk memberitahukan bahwa sudah - 

dilakukan pemesanan atas barang yang diminta.

- lembar keempat (copy) disimpan bagian pembelian.
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Sistim pengendalian intern yang memuaskan atas pem

belian barang, akan meliputi:

1. Diadakan pemisahan fungsi yang jelas untuk pihak - 
pihak yang :
a. Meminta pembelian.
b. Kelakukan pembelian.
c. Menerima barang.
d. Menyiarpan barang.
e. Mencatat terjadinya pembelian dan timbulnya hu - 

tang.
f. Meng.eluarkan uang untuk aembayar pembelian (hu - 

tang).
2. Setiap pembelian harus didasarkan pada permintaan - 

pembelian dan dengan harga yang bersaing serta kwan 
titas yang optimal. “

3* Bagian pembelian harus mengikuti pengiriman barang- 
dari penjual untuk memastikan ketepatan waktunya.

4. Baran^barang hanya akan diterima apabila sesuai - 
dengan spesifikasi dalam order pembelian.

5. Faktur pembelian diperiksa kebenarannya sebelum di- 
setujui untuk dibayar.

6. Distribusi debit dari barang-barang atau jasa yang- 
dibeli harus dilakukan dengan benar sehingga lapo - 
ran-laporan untuk pimpinan datanya dapat dipercaya. 
15

Setelah ditutupnya kontrak pembelian, maka aktifi - 

tas selanjutnya adalah penerimaan bahan-bahan yang telah - 

dibeli. Dalam hal penerimaan ini, untuk supaya diperoleh - 

suatu pengendalian intern yang memuaskan, maka penanganan- 

nya harus dipegang oleh satu bagian sajaf sehingga hanya - 

ada satu bagian saja yang bertanggung jawab atas semua pe- 

nerimaan bahan, baik bahan baku maupun bahan pembantu, dan

^Zaki Baridwan, Sistim Akuntansi Penyusunan Prose- 
dur dan Metode, Edisi Kedua, Bagian Penerbitan Akademi Ak
untansi YKtN, Yogyakarta, 1981, hal. 106 dan 10?.
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hanya ada satu cara pembuktian saja untuk laporan peneri - 

maan barang. Dengan demikian kemungkinan terjadinya penyim 

pangan yang berlanjut, dapat lebih diperkecil karena lebih, 

cepat dapat dideteksi.

Untuk ini. pemisahan wewenang (kekuasaan) adalah 

sangat penting dan merupakan suatu keharusan dalam hampir- 

setiap keadaan.

Dalam hal penerimaan ini Bradfors Cadmus dan Arthur J*E. -

Child menyatakan :

Pokok yang paling penting dalam kontrol intern ter- 
hadap penerimaan-penerimaan bahan ialah, syarat bah 
wa semua bahan-bahan yang masuk harus sedapat mung- 
kin melalui tempat-tempat penerimaan yang terbatas- 
banyaknya, kecuali untuk usaha-usaha yang sangat - 
besar, umumnya diusahakan agar hanya satu bagian - 
penerimaan dan satu cara pembuktian untuk laporan - 
pemasukan barang-barang.15

Selanjutnya prosedur penerimaan barang adalah se - 

bagai berikut: waktu barang yang dipesan datang, bagian - 

penerimaan akan oenghitung, mengukur atau menimbang, dan - 

niemeriksa kwalitasnya, sesuai surat jalan dari supplier.

Bagian penerimaan akan mendapat copy pesanan pembe

lian dari bagian pembelian, untuk mengetahui tentang macam 

dan jumlah barang/ bahan yang akan diterimanya. Selain itu 

copy pesanan pembelian dapat dipakai sebagai bukti pada -

Bradford Cadmus dan Arthur JJE* Child, Internal - 
Control Against Fraud and Wasted, terjemahan Gunadl Niti - 
miharja, P^T.lchtiar tiaru, Van koeve, Jakarta, 1977, hal.-

53.
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waktu penerimaan barang/ bahan yang telah dipesan oleh pe

rusahaan.

Namun adakalanya bagian pembelian tidak memberikan- 

copy pesanan pembelian kepada bagian penerimaan, dengan - 

roaksud mendorong bagian ini untuk benar-benar menghitung - 

dan memeriksa barang yang akan diterimanya,

Dengan maksud demikian juga mengandung kelemahan, dimana - 

ada kenrungkinan bahwa barang/ bahan yang diterima tidak se 

suai kwalitasnya dengan yang dipesan perusahaan.

Setelah barang,/ bahan diterima dengan baik, maka ba 

gian penerimaan akan membuat laporan dalam bentuk formulir 

Laporan Penerimaan .Barang rangkap 3 disesuaikan dengan ke- 

butuhan.

Kemudian formulir Laporan Penerimaan Barang terse - 

but diserahkan kepada :

- lembar pertama (asli) untuk bagian pembelian,

- lembar kedua (copy) untuk bagian pembukuan.

- lembar ketiga (copy) untuk arsip bagian gudang.

Selanjutnya barang/ bahan tersebut bersama copy La

poran Penerimaan Barang dikirim ke gudang.

Penyerahan formulir ini sangat penting, sehingga - 

bagian pembelian dan bagian pembukuan dapat mencocokkan - 

dengan arsip Pesanan Pembelian, selanjutnya berguna untuk- 

kontrol penagihan oleh supplier serta pencatatan pada kar- 

tu persediaan,

M  1 LI K.
PF RPC^rAfCAA N 

' U M V l R ^ H a S a i r l a n g o a '  
S U R A B A Y A
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Pada umumnya diperusahaan-perusahaan, bagian gudang

merangkap bagian penerimaan, untuk hal ini Ramlie R. Marta

wijaya menyatakan sebagai berikut;

Adapun fungsi bagian penerimaan tersebut bisa di - 
rangkap oleh bagian gudang, atau dengan kata lain - 
yang melaksanakan tugas penerimaan adalah bagian - 
gudang,17

Disamping itu penulis kutipkan pendapat dari

Bradford Cadmus dan Arthur J.E ..Child, sebagai berikut:

Kadang-kadang bagian gudang juga dapat bertindak se 
bagai bagian penerimaan,dari sudut kontrol hal ini- 
tidak menimbulkan keberatan, asal jumlah yang menu- 
rut laporan telah diterima itu diroasukkan kedalam - 
bukii persediaan harian.18

Ditinjau dari segi pengendalian intern, maka peker- 

jaan penerimaan oleh bagian gudang masih efektip bilamana- 

volume barang tidak terlalu besar.

Bila jumlah dan macamnya besar maka pekerjaan penerimaan - 

sebaiknya dilakukan oleh bagian tersendiri, yang terlepas- 

dari bagian gudang*

Sistim Pengendalian Intern atas Penerimaan Barang/- 

Bahan meliputi :

a. Pengawasan atas kebenaran kwantitas dan kwalitas - 

barang/ bahan yang diterima.

^Ramlie R. Martawidjaya, Berbagal Pengendalian In- 
tern dan Scema Arus Dldalam PerusahaanT ^enerolt Angkasa,-
Etendung7 19S0» hal. 65.

1®Bradford Cadmus dan Arthur J.E.Child, op.clt., - 
hal. 59*
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b. Pengawasan atas kebenaran barang/ bahan yang elite - 

rima, apakah telah sesuai dengan pesanan pembelian. 

c* Pengawasan atas kebenaran jumlah persediaan sete - 

lab adanya penerimaan.

Dengan demikian tugas pokok bagian penerimaan ada - 

lah DQlapor dengan benar apa yang telah diterima, bagai - 

taana keadaannya pada waktu penerimaan.

2,5.2. Sistim Pengendalian Intern atas Penyimpanan Bahan - 

Baku dan Bahan Penbantu.

Setelah penerimaan barang, aktifitas selanjutnya - 

adalah penyiarpanan yang merupakan tanggung Jawab bagian - 

gudang karena gudang merupakan tempat penyimpanan persedia 

an baham-bahani, jadi bagian gudang selain menerima bahan - 

bahan dan mengeluarkan bahan-bahan tersebut atas perintah- 

dari yang berwenang, Juga bertanggung jawab terhadap ke - 

amanan persediaan bahan-bahan yang disimpan dalam gudang,- 

maka salato satu syarat pengendalian/ kontrol adalah lapo - 

ran yang tepat tentang apa yang diterima dan apa yang di - 

keluarkan.

Kadang-kadang bagian gudang juga dapat bertindak - 

sebagai bagian penerimaan. Dari sudut pengendalian intem- 

yang memuaskan hal seperti ini tidaklah memberatkan bila - 

bagian gudang mencatat jumlah yang diterima itu dalam kar- 

tu gudang dan rcembuat laporan penerimaan bahan.
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Yang perlu diperhatikan dalam pengendalian intern -

atas penyimpanan adalah ruangan tempat penyimpanan bahan.

Hal ini seperti yang dinyatakan Bradford Cadmus dan Arthur

J.E..Child dibawah ini :

Kontrol dimulai terlebih dulu dengan mengatur kedu- 
dukan dan cara kerja dalam tempat penyimpanan itu - 
sendiri, sedapat dan sepantas mungkin gudang harus- 
tertutup dan terkunci sehingga hanya staff penye - 
lenggara gudang ini saja yang dapat masuk.19

Pemyataan diatas dapat diartikan lebih luas yaitu-

persediaan yang disimpan dalam gudang harus diatur sedemi-

kian rupa sehingga terhindar dari kecurangan dan kerusakan

fflemrperinudah pencarian dan pengambilan bahan yang dibutuh -

kan, mempermudah pemeriksaan kwantitas dan kwalitas, serta

aeraberikan perlindungan terhadap keamanan bahan-bahan dari

kerusakan dan kecurangan,

Untuk mencegah atau raelindungi persediaan dari ke -

curangan atas fungsi penerimaan dan penyimpanan, Bradford-

Cadmus dan Arthur J*E„Child, menyatakan :

1. menjamin bahwa apa yang harus dibayar itu benar-be- 
nar telah diterima.

2. mengusahakan tempat penyimpanan yang cukup dan pega 
wai yang tepat untuk tugas ini.

3. mengharuskan adanya persetujuan yang sah atas peng- 
ambilan-pengambilan untuk pemakaian.

4. mengusahakan adanya perbandingan yang sebaik-baik - 
nya antara jumlah yang digiinakan dengan jumlah yang 
diproduksi berupa hasil selesai atau jasa-jasa.

^Bradford Cadmus dan Arthur J.E.Child, op.clt.t 
hal. 58.
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5. men-test kebenaran catatan-catatan persediaan deng
an inventarisasi berkala.20

Dengan demikian fungsi penyimpanan ini harus dike - 

lola dengan baik, karena bertanggung jawab langsung terha- 

dap keamanan persediaan milik perusahaan. Karena itu per - 

sediaan yang ada di gudang harus dipelihara dengan hati - 

hati, agar tujuan effisiensi dapat tercapai.

2.5*3. Sistim Pengendalian Intern atas Pengeluaran Bahan - 

Baku dan Bahan Pembantu.

SelanJutnya, setelah bahan-bahan masuk gudang, apa-

bila ada bagian yang membutuhkannya maka hanya bagian gu -

danglah yang berwenang mengeluarkannya, Sedangkan prosedur

pengeluaran bahan yang lazira digunakan adalah dimulal dari

dikeluarkannya bukti permintaan bahan (B.P.B.) dari bagian

yang membutuhkannya, biasanya bagian produksi.

Tanpa adanya formulir ini bagian gudang tidak boleh menge-

luarkan bahan yang ada dalam tanggung jawabnya dan bagian-

gudangpun tidak boleh mengeluarkan bahan-bahan dalara gu -

dang atas inisiatipnya sendiri.

Hal ini seperti dinyatakan oleh J.Van Nimwegen se -

bagai berikut :

Dengan alasan apapun barang-barang harus dikeluar - 
kan dari gudang, inisiatipnya tidak pernah boleh -

^Bradford Cadmus dan Arthur J.E.Child, op.cit., - 
hal. 61.
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datang dari kepala gudang sendiri.21

Selanjutnya ditegaskan pula oleh Bradford Cadmus -

dan Arthur J..E ..Child sebagai berikut :

Permintaan-permintaan bahan harus selalu dilakukan- 
dan disetujui oleh pegawai-pegawai diluar gudang, - 
hanya dengan cara ini para staff gudang dapat meme- 
nuhi fungsi kerja mereka dengan penuh tanggung ja - 
wab atas pemasukkan dan pengeluaran#seperti seorang 
kasir loket di bank. Hfenya dengan cara ini mereka - 
dapat dimintakan tanggung jawabnya atas keselamatan 
kekayaan yang terdapat dibawah pengawasan mereka.22

Bukti Permintaan Bahan tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) -

dan dibuat pranomor, serta didistribusikan kepada :

- lembar pertama ke bagian gudang.

- lembar kedua ke bagian pembukuan.

- lembar ketiga ke bagian produksi untuk arsip. 

Sebelum diadakan distribusi atas formulir-formulir-

ini Bukti Permintaan Bahan(BJ)*B.) harus mendapat perse - 

tujuan dari kepala bagian produksi. Setelah mendapat per - 

setujuan BPB dikirim ke bagian gudang seluruhnya (tiga lem 

bar).

?1
J.Van Nimwegen, Oronslagen Van De Administrasi - 

ve Organlsatie, saduran Drs. R.HTBuniaran, Ak.t Penerbit - 
Virgo, Surabayaf 1974, hal. 116.

^Bradford Cadmus dan Arthur J^E.Child, op.cit., - 
h a l .  5 9 *
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Prosedur selanjutnya, setelah bagian gudang (kepala 

gudang) menerima Bukti Permintaan Bahan (B*P*B.)t kepala - 

gudang memeriksa tanda tangan / parap yang berwenang, je - 

nis bahan yang diminta, jurolah, nomor kode dan spesifikasi 

lainnya. Setelah bahan-bahan diserahkan kepada pembawa BFB 

penerima barang memberi tanda tangan / parapnya pada ke - 

tiga lembar BPB tersebut, demikian juga kepala gudang se - 

bagai tanda menyetujui pengeluaran bahan tersebut. Satu - 

lembar BPB diserahkan kembali ke bagian produksi (lembar - 

ketiga), lembar kedua didistribusikan pada bagian pembuku- 

an dan lembar pertama disimpan sebagai arsip bagian gudang 

Berdasarkan BPB yang disimpannya tersebut bagian gudang - 

langsung membukukan pengeluaran bahan tersebut dalam kartu 

gudang dan kartu barang yang diletakkan pada / tergantung- 

pada barang yang bersangkutan.

Pencatatan pada kartu gudang diletakkan pada sisi kredit - 

sesuai dengan jumlah dan jenis yang dikeluarkan.

Sedangkan pada kartu barang dipatat jumlah dan ditulis pa

rapnya .

Selanjutnya bagian pembukuan berdasar BPB- yang di - 

terimanya mencatat juralah dan nilai bahan yang sudah di - 

konsumsi dalam kartu persediaan,

Dengan demikian setiap perubahan yang terjadi pada- 

persediaan dapat diikuti setiap saat dan akhirnya saldo - 

persediaan yang ada pada gudang dapat diketahui setiap 

saat.
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2.5.4. Pencatatan Atas Persediaan Bahan Baku dan Bahan Pem 

bantu.

Untuk mengetahui berapa jumlah persediaan yang ada- 

dalara gudang secara tepat, maka perlu diadakan administra- 

oi pencatatan persediaan.

Pencatatan persediaan dapat dibagi atas 2 kelompok yaitu :

a, Pencatatan yang dilakukan di kantor pada bagian Akuntan 

si.

Mutasi persediaan yang ada, dicatat pada kartu-kar

tu persediaan dan dioasukkan dalam Buku Besar pada perkira 

an Persediaan secara garis besarnya. Sedang yang bertang - 

gung Jawab atas terselenggaranya pencatatan persediaan ini 

secara seksama dan tepat waktu adalah tugas bagian Akuntan 

si ini. (Bagian Administrasi Persediaan).

b. Pencatatan yang dilakukan di gudang.

Mutasi persediaan yang ada dicatat dalam kartu-kar- 

tu persediaan gudang oleh petugas gudang sebagai pertang - 

gung jawabannya atas kebenaran jumlah persediaan yang ada- 

dalam gudang.

Untuk tujuan suatu Sistim Pengendalian Intern atas- 

penyelenggaraan pencatatan persediaan tersebut, maka ada - 

beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. TUgas dan tanggung jawab Bagian Pembukuan Harus di- 

pi sahkan dari tugas dan tanggung jawab Bagian .Pen - 

jagaan Gudang secara organisatoris.

2. Bagian Akuntansi harus dapat merancang suatu ben -

40

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROSES PENGENDALIAN PERSEDIAAN ... KOESWINDARTI



41

tuk pembukuan yang sederhana namun lengkap, serta - 

jelas sehingga petugas pembukuan dapat melakukan - 

pencatatan secara lengkap dan tepat. Dengan jalan - 

demikian maka akan dapat terlihat secara jelas se - 

mua tanggung jawab dan hasil-hasil yang diperoleh.

3. Pencatatan transaksi-transaksi yang dilakukan harus 

selalu up to date, artinya setiap transaksi yang - 

terjadi harus segera dibukukan hingga selesai, se - 

hingga tidak memberi kesempatan bagi petugas untuk- 

melakukan penyelewengan. Misalnya pada saat Bagian- 

Gudang menerima bahan baku, maka harus segera dica- 

tat dalam Kartu Persediaan Gudang, sehingga petugas 

gudang tidak memberi peluang untuk melakukan penye

lewengan / pencurian.

4. Petugas pencatatan pada tiap bagian dalam pabrik - 

harus bertanggung jawab sepenuhnya atas terseleng - 

garanya pencatatan tersebut, Misalnya jika Pimpinan 

Bagian Produksi ikut menentukan / mengatur pencatat 

an dalam bagiannya, maka kecurangan dan kesalahan - 

dapat mudah disembunyikan.

Jadi jika syarat-syarat tersebut dapat terpenuhi, maka da- 

patlah dilakukan pengawasan terhadap jumlah persediaan 

yang ada dalam gudang dengan jalan saling uji antara jum - 

lah persediaan menurut Administrasi Persediaan Kantor dan- 

jumlah menurut Administrasi Persediaan Gudang. Selain itu- 

juga bermanfaat bagi petugas gudang untuk mencocokkan jum-
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Bilamana jumlah dan macam barang / bahan yang ada - 

cukup banyak, maka metode buku lebih tepat dibandingkan - 

metode phisik untuk mencatatnya.

Adapun dasar utama untuk mencatat nilai persediaan- 

ini, adalah harga perolehan yang secara umum dirumuskan se 

bagai harga yang dibayar atau dipertimbangkan untuk raemper 

oleh persediaan tersebut.

Sedangkan harga perolehan itu sendiri, penilaiannya 

dapat didasarkan :

1. Average Cost

2. First In First Out (f.i.f.o.)

3. Last In First Out (l.i.f.o.)

Cara penilaian mana yang akan dipilih perusahaan, tergan - 

tung pada kebijaksanaan pimpinan perusahaan dengan memper- 

timbangkan keadaan ekonomi, khususnya keadaan harga umum. 

Dengan demikian, pada waktu harga cenderung terus naik, - 

maka metode l.i.f.o. akan lebih tepat, sebaliknya bila her 

ga cenderung turun terus, maka metode f.i.f.o. akan lebih- 

sesuai.

Jadi pencatatan persediaan harus diselenggarakan - 

dengan seksama, supaya dapat mencerminkan efisiensi yang - 

mendukung kearah tercapainya tujuan perusahaan.

*****
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lah persediaan secara fisik dengan pencatatan yang dilaku- 

kannya, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan menjadi- 

lebih kecil.

Adapun untuk penyelenggaraan pencatatan persediaan- 

ini, dapat digunakan dua metode :

1. Metode Phisik.
2. Metode Buku.23

Yang dimaksud dengan Metode Phisik adalah metode - 

pencatatan yang tidak mengikuti mutasi persediaan, sehing

ga untuk mengikuti jumlah persediaan pada saat tertentu - 

harus diadakan perhitungan phisik.

Karena tidak ada catatan tentang mutasi persediaan yang - 

sudah terjadi, maka saldo persediaan tidak dapat diketahui 

sewaktu-waktu.

Sedangkan Metode Buku (Perpetual) adalah metode 

pencatatan yang mengikuti setiap terjadinya mutasi perse - 

diaan balk kwantitasnya maupun nilai rupiahnya.

Dengan cara ini, maka jumlah dan nilai persediaan yang ada 

dapat diketahui dengan cepat setiap saat, sehingga dapat - 

digunakan untuk mengawasi persediaan yang ada dalam gudang 

perusahaan*

^Zaki Baridwan, Intermediate Accounting, Edlsl Ke- 
tiga, Bagian Penerbitan Fakultas bkonomi Universitas Gajah 
Mada, Yogyakarta, 1982, hal. 114.
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B A B  III 

GAMBARAN UMUM DARI PERUSAHAAN PENGOLA 

HAN COKLAT PT « X " CABANG SURABAYA.

3.1. Sejarah Singkat

Menurut sejarah pabrik coklat ini adalah milik se - 

orang warga negara Yunani yaitu George Tsounas yang beris- 

trikan seorang warga negara Belanda. Kira-kira tahun 1947- 

mereka mendirikan pabrik coklat ini masih dalam bentuk 

home industri. Dengan peralatan yang sangat sederhana.

Tahun 1948 usahanya mengalami kemajuan dan mereka - 

bermaksud memperluas usahanya. Karena kekurangan modal, ma 

ka mereka mengadakan kerja sama dengan N,.V.Jacobson Vender 

Berg & Co milik seorang warga negara Belanda yang memberi- 

kan modal sebesar 50 % dari modal seluruhnya.

Pada tahun 1951 George Tsounas memindahkan usahanya 

ke lokasi yang ditempati sampai saat ini. Dan bentuk badan 

usahanya menjadi N„V. Industrieele Handel Maatschappy.

pada tahun 1957 Pemerintah mengeluarkan UU no. 86 - 

tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan mi

lik Belanda di Indonesia. Sehingga bentuk perusahaan bera- 

lih menjadi PN. " TB " dan perusahaan ini berdiri di dalam 

lingkungan Departement Perdagangan RI. Adapun bidang usaha 

nya masih tetap seperti semula.

44
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Dengan berlakunya PP. no, 74 tahun 1961 maka perusahaan-pe 

rusahaan milik Belanda yang antara lain: JB, GB, PB, P, T, 

dan PN. " TB; " dilebur menjadi satu yaitu menjadi PN." FB" 

Kemudian dengan berlakunya PP, no, 30 tahun 1964 disusul - 

pula dengan PP, no. 32 tahun 1965 tentang pendirian perusa 

haan niaga negara dimana PN " FB " terbagi menjadi 3 buah- 

perusahaan negara yaitu :

1. PN. ” SN 11 (ex induk PN, " FB ")

2. PN." KC " (ex devisi produksi PN, " FB ")

3. PN.. " PNs " (ex devisi perdagangan buku)

Akhirnya dengan akte notaris Mohammad All di Jakarta no,4- 

tertanggal 28-12-1971 pengesahan Kementrian Kehakiraan sesu 

ai dengan daftar penetapan Mentri Kehakiman tertanggal 29- 

1-197*1 no,J,A,5/ 6/ II (Berita Negara no. 78 tahun 1971 - 

'Eambahan Berita Negara RI tertanggal 12-2-1971 no. 13) 

yang berdasarkan UU, no. 9 tahun 1969 dan PP. no. 31 tahun 

1970 maka perusahaan dengan nama Perseroan Terbatas ( PT ) 

" X 11 dimana kantor pusatnya berkedudukan di Jakarta de - 

ngan cabang-cabang yang berlokasi di Jakarta, Bandung, Se- 

marang dan Surabaya,

Adapun usahanya diperluas dengan bidang percetakan, 

penerbitan buku, pengolahan coklat dan kertas, perdagangan 

export / import serta pertokoan sedangkan untuk bidang pe

ngolahan coklat hanya terdapat di Surabaya,
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3.2. Struktur Organisasi Perusahaan dan Job Dlscriptlon

Perusahaan pengolahan coklat PT " X 11 Cabang Sura - 

baya didalam menjalankan operasinya dipimpin oleh seorang- 

Kepala Cabang.

Kepala Cabang ini membawahi:

- kepala bagian produksi, perencanaan dan pengenda

lian

- kepala bagian keuangan / akuntansi

- kepala bagian umum / sekretaris 

Kepala bagian produksi membawahi:

- sie cacao, conventure, cetak, kemasan

- sie persiapan produksi / gudang

- sie tehnik dan perawatan / servis 

Kepala bagian keuangan / akuntansi membawahi:

- sie penjualan, servis, distribusi

- sie pengadaan / logistik 

Kepala bagian umum / sekretaris membawahi:

- sie personalia

- sie angkutan 

Tugas Kepala Cabang:

1, Memegang kebijaksanaan umum perusahaan dan ber - 

tanggung jawab baik keluar maupun kedalam. Kelu- 

ar adalah kepada pihak-pihak ketiga dan kedalam- 

adalah ke kantor pusat Jakarta.

2. Membawahi langsung ketiga staffnya yaitu asisten 

Kepala Cabang raaksudnya supaya Kepala Cabang da-

he
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pat mengontrol langsung ketiga bagian tersebut - 

dengan cepat dapat raengatasi kesulitan yang tim- 

bul.

3. Merumuskan kebijaksanaan apa yang akan diambil.

4. Bertanggung jawab atas jalannya aktivitas peru - 

sahaan pada Pirapinan Pusat.

Tugas Kepala bagian produksi:

1, Menyusun rencana produksi disesuaikan dengan ren 

cana penjualan.

2* Bertanggung jawab atas kelancaran jalannya pro - 

ses produksi dan kwalitas hasil produksi.

Tugas Kepala bagian keuangan / akuntansi:

1* Menyelenggarakan administrasi keuangan dalam 

rangka pengendalian dan pengamanan keuangan pe - 

rusahaan.

2* Menyimpan dokumen-dokumen keuangan antara lain:

- menyimpan faktur-faktur asli sebelum diuangkan 

atau ditagih

- menyimpan bukti kas

- menyimpan bukti-bukti inkaso

- menyimpan buktirbukti giro / cheque mundur

- menyimpan salinan rekening koran bank

3. Membuat-anggaran kas.

4. Membuat laporan realisasi dan anggaran kas*

5. Mengadakan pengawasan utang / piutang.
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Tugas Kepala bagian umum / sekretaris:

1. Menyusun rencana kerja / anggaran perusahaan se

suai dengan policy Kepala Cabang.

2. Mengatur dan mengkoordinir penyelenggaraan admi

nistrasi perusahaan,

3* Mengatur dan mengawasi penyimpanan dan pengaman- 

an harta benda perusahaan termasuk bahan-bahan - 

baku, pembungkus, embalase di gudang,

4, Bertanggung jawab atas kelancaran pengiriman ba

rang- barang jadi dan pergudangan.

5, Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pencair 

an-pencairan piutang yang sudah jatuh tempo dan- 

meminta pertanggung jawaban, Kepada petugas inka 

so terhadap piutang yang jatuh temponya sudah la 

ma tetapi belum ada penyelesaiannya.

Tugas Sie cacao* conventure, cetak, kemasan:

- Mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas :

a. kelancaran produksi conventure

b. kwslitas conventure

c. pengawasan dalam mesin goreng/ mesin kipas

d. pengawasan dalam pembuatan cacao butter

e. pengawasan dalam kamar mesin 

Tugas Sie persiflpan produksi / gudang ;

- Mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas

a, kelancaran produksi cacao

b, kwalitas bubuk coklat
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c* pengawasan dalam kamar cetak

d. pengawasan dalara kamar pendingin

e. pengawasan dalam kamar bungkus dan bungkus 

coklat

Tugas Sie tehnik dan perawatan / servis :

- Mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas

a, kelancaran mesin-mesin dan mesin pendingin

b. keutuhan mesin-mesin ad 5

c. jalannya mesin-mesin dan mesin pendingin

d. pemeliharaan / kebersihan mesin-mesin

e, kelancaran seluruh tenaga listrik dan diesel

f, keutuhan gedung-gedung 

Tugas Sie penjualan, servis, distribusi :

1. Menyusun rencana penjualan sesuai dengan anggaran

2, Bertanggung jawab sepenuhnya atas penjualan ba - 

rang jadi, canvas tennasuk mencari order dan pe - 

nawaran barang, reklame dengan memperhatikan po - 

tensi pasar dan kemungkinan-kemungkinan perkem - 

bangan pasar yang dapat diramalkan*

Tugas Sie pengadaan / pembelian :

1♦ Membantu Kepala Cabang dalam melaksanakan pembe - 

lian yang telah direncanakan.

2. Dalam pelaksanaan pembelian tersebut berusaha 

mendapatkan harga-harga yang serendah mungkin 

atau harga yang reasonable.
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3* Meraberikan laporan secara kontinue kepada Kepala- 

Cabang mengenai perkembangan harga-harga barang - 

yang diperlukan untuk perusahaan dalam melaksana- 

kan kegiatan usahanya.

4. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya melakukan kerja 

sama yang baik dan harmonis dengan Kepala Cabang- 

atau seksi yang lain, Guna kelancaran usaha peru

sahaan serta bertanggung jawab penuh kepada Kepa

la Cabang.

Tugas Sie personalia:

1, Membantu Kepala Cabang dalam melaksanakan policy- 

dibidang personil management.

2. Melaksanakan urusan kepegawaian, penggajian pega- 

wai, pengawasan atas kesehatan pegawai, menyele - 

saikan konflik, urusan dengan departemen tenaga - 

kerja,

Tugas Sie angkutan :

1. Mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab sepenuh 

nya atas :

a. pemasukkan barang-barang

b. pengeluaran barang-barang dalam gudang

c. pengamanan barang-barang dalam gudang

d. kartu-kartu barang dalam gudang
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3.3. Proses Produksi

Bahan baku yang dipergunakan perusahaan ini dalam - 

proses produksinya adalah ;

a. biji coklat 

jenisnya:

- biji coklat A (utuh yang masih mengan- 

dung kulit)

- biji coklat B (biji coklat yang pecah)

- biji coklat C (seperti biji coklat A - 

tidak bulat dan keriput)

- biji coklat dumping (utuh, kulitnya ke 

hitam-hitaman)

b. gula 

jenisnya;

- gula SHS

- kehalusannya seragam

- warna putih, kering tidak mengandung - 

air

susu bubuk 

jenisnya:

- susu full cream

- susu full skim 

Bahan pembantu yang dipergunakan :

- bahan kimia : bubuk fanili, lesitin, aroma (fla -

vour)

- embalase : plastik, kertas, etiket, kaleng
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- lain-lain : mente, biskuit

Produk yang dihasilkan perusahaan ini adalah :

1. Perroen coklat' 

ada 2 macam yaitu:

- permen coklat besar, pembungkusnya menggunakan 

mesin

- permen coklat kecil, pembungkusnya menggunakan 

tenaga manusia

2. Butir-butir coklat 

ada 2 macam yaitu:

- butir-butir coklat yang rasanya manis dengan - 

milk

- butir-butir coklat yang rasanya pahit tanpa - 

milk

3. Bubuk coklat

Selanjutnya proses produksi perusahaan dilaksanakan 

oelalui tahap-tahap sebagai berikut:

Proses pembuatan Cacao Butter 

Tahap I: Biji coklat yang ada kulitnya dikupas dalam mesin 

kupas (B1NNDBING). Setelah bersih dari kulitnya,- 

digoreng + 1 jam. Didalam mesin penggoreng (ROOS- 

TING). Biji coklat yang telah digoreng disebut - 

BITTER.

Untuk biji coklat yang tanpa kulit langsung digo-

MILIK. j
PERILS IAKAAN !

' U N I V f f t s i T A S  A I R L A N G O A '  

S U R A B AY  A j
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Tahap

Tahep

Tahap

reng dalam mesin penggoreng.

Setelah biji coklat digoreng, didinginkan dalam - 

mesin BROWLER. Kemudian setelah dingin dibawa ke- 

kamar bersih.

II:

Dikamar bersih, digiling didalam mesin giling bi- 

asa. Untuk menghaluskan digiling lagi dalam wales

3 rol (REFINER). Untuk memperoleh hasil yang le - 

bih halus lagi* dari wales 3 rol dimasukkan dalam 

wales 5 rol (REFINER)•

III:

Dari wales 5 rol, untuk memperbanyak pengeluaran- 

minyaknya diproses dalam mesin pencampuran dan - 

penghalusan (MC INTYRE) + 3-4 jam.

Dari tahap I - tahap III akan menghasilkan bahan- 

yang disebut BITTER MASAK.

IV:

Bitter masak dipres dalam mesin pres (MECHl'NE 

PRES) untuk diambil minyaknya, Sebelum dipres di- 

panasi +100 °C. Di dalam proses ini akan menge - 

luarkan minyak coklat dan bungkil coklat. Dimana- 

dalam proses selanjutnya minyak coklat (CACAO BUT 

TER) dipergunakan sebagai pembuatan permen coklat 

dan butir-butir coklat. Sedang bungkil coklat di

pergunakan sebagai pembuatan bubuk coklat.
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Proses pembuatan permen coklat:

Cacao Butter ditambah dengan milk, gula dan bitter- 

di mixer setelah di mixer dimasukkan dalam mesin wa 

les 5 rol (REFINER) untuk lebih menghaluskan, Sete

lah itu dimasukkan dalam mesin pencampuran dan pen£ 

halusan (MC INTYRE) + 18 jam. Didalam mesin ini di- 

campur dengan bubuk fanili, dan aroma (flavour). - 

proses ini akan menghasilkan bahan yang disebut : - 

CONVENTURE (pennen coklat yang siap untuk dicetak). 

Kalau segera dicetak, maka dari mesin ini langsung- 

dimasukkan ruang pendingin.

Proses pembuatan butir-butir coklat:

Cacao Butter ditambah dengan gula, cacao puyer, dan 

aroma khusus dimixer + £ jam, Kemudian dimasukkan - 

dalam wales 5 rol (REFINER). Setelah itu dimixer la 

gi + £ jam, Kemudian ditiriskan, dimasukkan kamar - 

pendingin supaya keras. Setelah keras dihancurkan - 

atau dipukul-pukul, kemudian dimasukkan mesin gi - 

ling butir-butir. Setelah itu dikeringkan dalam me- 

sin pendingin +10 jam. Setelah dingin dipotong-po- 

tong dengan ayakan, Proses terakhir masuk mesin po

les + % jam, keluarnya menjadi butir-butir coklat. 

Proses pembuatan bubuk coklat:

BUngkil coklat digiling / dihaluskan dalam mesin - 

penggiling (MELANGEUR), dicampur dengan aroma khu - 

sus. Didalam proses ini akan menghasilkan bubuk co-
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klat (CACAO HALUS).

3.4, Sistim Pengendalian Intern atas Penerimaan. Penyimpan- 

an dan Pengeluaran Bahan Baku dan Bahan Pembantu.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai- 

sistim pengendalian intern pada perusahaan inif maka pada - 

sub-bab ini akan dibahas secara terpisah mengenai :

1. Sistim pengendalian intern atas penerimaan bahan- 

baku dan bahan pembantu.

2. Sistim pengendalian intern atas penyimpanan bahan 

baku dan bahan pembantu,

3. Sistim pengendalian intern atas pengeluaran bahan 

baku dan bahan pembantu,

3.4.1. Sistim Pengendalian Intern atas Penerimaan Bahan Ba

ku dan Bahan Pembantu.

Sebelum dibahas mengenai prosedur penerimaan bahan - 

baku dan bahan pembantu, maka akan dibahas lebih dulu seca

ra singkat prosedur pembeliannya.

Pembelian baik bahan baku maupun bahan pembantu dilakukan - 

oleh bagian pembelian (Planning Purchasing) atas rencana - 

pembelian yang dibuatnya. Sedang rencana pembelian ini di - 

buat bilamana bagian-bagian yang ada dalam perusahaan mem - 

butuhkan suatu bahan baku atau bahan pembantu, mereka akan- 

mfimberitahukan kepada bagian pembelian per telpon, Hal ini- 

disebabkan karena tidak tersedianya formulir permintaan
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bahan baku atau bahan pembantunya dan mengantarkan supplier 

beserta surat pengantar dan bahan baku atau bahan pembantu

nya ke bagian gudang, Di bagian gudang, barang diturunkan - 

kemudian dihitung dan ditimbang untuk mengetahui jumlah ki

logram barang tersebut.

Selanjutnya bagian gudang akan membuat bukti peneri- 

maan yang dibuat rangkap tiga dan dibagikan kepada :

- lembar pertama untuk bagian pembelian.

- lembar kedua untuk bagian pembukuan.

- lembar ketiga untuk arsip bagian gudang bahan ba - 

ku dan bahan pembantu, yang juga merangkap sebagai 

bagian penerimaan.

3,4,2. Slatlm Pengendalian Intern atas Penyimpanan Bahan -

Baku dan Bahan Pembantu.

Setelah bahan baku dan bahan pembantu tersebut dite

rima dan telah dibuatkan bukti penerimaan barang, kemudian- 

oleh bagian gudang, bahan baku dan bahan pembantu tersebut- 

disimpan dalam gudang bahan baku dan bahan pembantu. 

Kemudian dibuatkan catatan tentang peraasukkan bahan baku - 

dan bahan pembantu tersebut dalam buku harian gudang. Demi- 

ki-an pula pada saat bahan baku atau bahan pembantu dikelu - 

arkan untuk diproses, maka setelah dibuatkan bon pengeluar- 

an barang yang ditanda tangani pleh kepala bagian gudang ba 

han baku dan bahan pembantu, kemudian pengeluaran bahan ba
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ku atau bahan pembantu tersebut dicatat dalam Buku Harian- 

Gudang. Buku Harian Gudang yang digunakan hanya berisi ca- 

tatan sederhana dan tidak menggambarkan pencatatan yang - 

sistimatis, sehingga jumlah bahan baku atau bahan pembantu 

yang ada dalam gudang bahan baku dan bahan pembantu tidak- 

dapat langsung diketahui, melainkan masih memerlukan waktu 

untuk menghitung jumlah pemasukkan dan pengeluaran yang - 

tercantum dalam Buku Harian Gudang tersebut, Demikian pula 

dengan pencatatan Persediaan Bahan Baku dan Bahan Pembantu 

yang dilakukan di kantor, karena bon-bon penerimaan maupun 

bon-bon pengeluaran barang dikirimkan ke kantor tidak te - 

pat pada saat setelah dilakukan kegiatan pemasukkan dan - 

pengeluaran bahan baku atau bahan pembantu tersebut, mela

inkan beberapa hari kemudian setelah kegiatan-kegiatan ter 

sebut terjadi, sehingga sukar untuk menentukan jumlah per

sediaan yang ada dalam gudang bahan baku dan bahan pemban

tu setiap saat diperlukan.

Kemudian baik bahan baku maupun bahan pembantu yang 

sudah masuk di gudang langsung ditumpuk dan dikelompokkan- 

menurut jenisnya, tanpa meraperhatikan penyusunan yang ter- 

atur dan rapi. Hal ini disebabkan karena tidak ada yang - 

mengatur dan bagian gudang juga merangkap sebagai bagian - 

penerimaan.

Sebagai akibat penyusunan bahan-bahan yang kurang - 

teratur ini# adalah inefisiensi waktu, tenaga dan biaya, -
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serta kurang dapat melancarkan pergerakan barang dalam gu

dang dan kesukaran pada waktu pengambilan barang serta ke- 

sulitan pada waktu diadakan penghitungan phisik dalam 

stock opname, serta tidak dapat dibedakannya antara stock- 

lama dan stock baru dimana hal ini sangat penting artinya- 

mengingat biji coklat semakin lama akan mengalami kerusak

an juga untuk baha kimia tertentu yang mempunyai jangka - 

waktu terbatas.

Disamping hal-hal tersebut diatas, bagian gudang - 

jarang sekali mengadakan pemeriksaan terhadap bahan-bahan- 

yang rusak untuk disisihkan, sehingga dengan adanya bahan- 

bahan rusak yang tidak dilaporkan oleh bagian gudang kepa

da bagian administrasi untuk dihapuskan dari kartu perse - 

diaan, menyebabkan informasi yang kurang akurat tentang - 

persediaan baik bahan baku maupun bahan pembantu yang be - 

nar-benar ada dalam keadaan baik di gudang, Hal ini akan - 

mempengaruhi kebijaksanaan pembeliannya serta akan merugi- 

kan perusahaan.

3.4.3. Sistim Pengendalian Intern ataa Pengeluaran Bahan -

Baku dan Bahan Pembantu.

Pengeluaran baik bahan baku maupun bahan pembantu - 

dari bagian gudang didasarkan atas permintaan dari bagian- 

produksi / pabrik yang dilakukan per telpon. Berdasarkan - 

permintaan tersebut bagian gudang membuat bon pengeluaran-
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barang yang ditanda tangani oleh kepala bagian produksi - 

yang merangkap sebagai kepala bagian gudang bahan baku dan 

bahan pembantu juga merangkap sebagai bagian penerimaan.

Baik bahan baku maupun bahan pembantu yang dikeluar 

kan dari gudang bahan baku dan bahan pembantu dicatat da - 

lam Buku Harian Gudang. Sedangkan bon pengeluaran barang - 

yang dibuat rangkap 2 , setelah terkumpul banyak baru yang 

lembar pertama diserahkan ke bagian Akuntansi, sedangkan - 

yang lembar kedua disimpan sebagai arsip di gudang bahan - 

baku dan bahan pembantu.

3.5. Pencatatan Atas Persediaan.

Seperti pada umumnya dalam setiap perusahaan, peru

sahaan ini mencatat perubahan yang terjadi pada persediaan 

dalam 2 bagian yaitu : Bagian Gudang di Pabrik dan Bagian- 

Akuntansi di Kantor.

Bagian Gudang di Pabrik melakukan pencatatan atas - 

persediaan untuk pertanggung jawabannya, atas pengelolaan- 

persediaan, Karena tidak adanya bagian penerimaan tersen - 

diri, maka pencatatan terhadap baik bahan baku maupun ba - 

han pembantu yang diterima, disimpan dan yang dikeluarkan- 

dilakukan oleh bagian gudang sendiri. Begitu banyaknya pe- 

kerjaan bagian gudang ini, yaitu menerima, memeriksa dan - 

menghitung dan sekaligus mencatat bahan baku dan bahan pem 

bantu yang datang, menyebabkan pencatatannya tidak dapat - 

dilakukan dengan cermat dan teratur. Selain itu pencatatan
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terhadap persediaan sering tertunda, mengingat mutasi atas 

persediaan yang terjadi cukup tinggi,

Untuk mencatat mutasi keluar dan masuknya baik ba - 

han baku maupun bahan pembantu digunakan Buku Harian Gu - 

dang yang sederhana dan tidak sistimatis.

Demikian pula dengan pencatatan persediaan yang di- 

laksanakan oleh Bagian Pembukuan di Kantor, dimana pada - 

kenyataannya tidak dilakukan secara rutin, karena bon-bon- 

penerimaan barang maupun bon-bon pengeluaran barang yang - 

diterima dari bagian gudang / pabrik, tidak setiap hari di 

kirimkan oleh bagian gudang / pabrik. Sedangkan buku yang- 

digunakan untuk mencatat persediaan belum sistimatis se - 

hingga buku tersebut tidak mencerminkan suatu informasi - 

yang tepat dan berguna bagi Pimpinan Perusahaan,

*****
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B A B  IV

ANALISA TERHADAP SISTIM PENGENDALIAN INTERN ATAS 

PENGELOLAAN PERSEDIAAN YANG ADA DALAM 

PERUSAHAAN

Pada dasamya sistim pengendalian intern dimaksud - 

kan untuk mencegah atau mengurangi kerugian-kerugian yang- 

mungkin terjadi baik yang disebabkan karena kerusakan mau

pun kecurangan.

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang peraecah 

an masalah pokok skripsi, serta pengujian hipotesa kerja - 

dengan membandingkan antara teori yang telah diuraikan pa

da Bab II dengan praktek pengendalian intern atas pengelo- 

laan persediaan yang ada dalam perusahaan coklat Surabaya- 

ini, yang telah penulis jelaskan pada Bab III dimuka,

Maksud mengadakan perbandingan tersebut adalah akan 

memberikan kesimpulan yang membuktikan bahwa hipotesa yang 

diajukan adalah benar atau tidak dan nantinya akan memberi 

kan saran yang berguna, khususnya bagi perusahaan ini,

Suatu Sistim Pengendalian Intern yang memuaskan se- 

perti telah diungkapkan dalam Bab II, harus mempunyai :

- Suatu bagan struktur organisasi, dimana terdapat - 

pemisahan fungsi.

- Sistim pemberian wewenang serta prosedur pencatatan.

- Praktek-praktek yang sehat.

63
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- Pegawai yang kwalitasnya seimbang dengan tanggung - 

jawabnya,

4.1. Struktur Organisasi dan Job Description

Struktur Organisasi yang ada tidak dilaksanakan de

ngan tegas dan konsekwen, karena belum adanya Job Descrip

tion yang jelas dan tertulis.

Misalnya bagian gudang juga menyelenggarakan fungsi peneri 

maan persediaan baik bahan baku maupun bahan pembantu yang 

ada di gudang, Disaraping itu bagian gudang juga merangkap- 

sebagai bagian produksi.

Hal ini jelas bertentangan dengan syarat pengendalian in - 

tern yang memuaskan, dimana satu diantaranya menekankan - 

adanya suatu struktur organisasi yang terdapat pemisahan - 

fungsi secara tepat, yaitu fungsi operas!, penyimpanan, - 

pencatatan dan pengawasan intern. Disamping itu adanya pe- 

netapan tanggung jawab dan pelimpahan wewenang, yang bila- 

perlu dibuatkan job description sesuai tugas masing-masing 

bagian.

Selain itu bagian gudang tugasnya sangat berat dan- 

kompleks, yakni menyelenggarakan pencatatan, penerimaan - 

dan penyimpanan bahan baku dan bahan pembantu serta meng - 

awasinya*

Hal ini akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan, yaitu - 

terjadinya kerusakkan bahan-bahan serta memberikan kesem -
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patan atau kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyele- 

wengan. Selain dapat menimbulkan penyelewengan-penyeleweng 

an, pekerjaan yang banyak yang dipegang oleh satu orang - 

saja, dapat mengakibatkan salah satu tugas jadi terbengka- 

lai.

Praktek-praktek yang sehat dalam perusahaan, hanya- 

dapat tercipta dalam bentuk control melalui pembagian tu - 

gasf baik pembagian diantara bagian maupun diantara petu - 

gas pelaksana. Dengan adanya pembagian tugas akan tercipta 

mekanisme saling uji diantara berbagai bagian dan petugas- 

pelaksana, sehingga kebenaran transaksi, operas! maupun - 

pembukuan akan lebih dapat dlyakini dan mudah diawasi.

4«2* Sistim Pengendalian Intern atas Penerimaan, Penyimpan 

an dan Pengeluaran Bahan Baku dan Bahan Pembantu,

4.2.1. Sistim Pengendalian Intern atas Penerimaan Bahan - 

Baku dan Bahan Pembantu,

Pada prosedur pembelian tidak menggunakan surat pe- 

nawaran dari para supplier, sehingga bagian pembelian da - 

pat mengadakan pilihan terhadap supplier tertentu menurut- 

inisiatipnya sendiri, Jadi bagian pembelian akan menghu - 

bungi para supplier baik bahan baku maupun bahan pembantu- 

yang dibutuhkan perusahaan, baik melalui telpon ataupun - 

datang langsung untuk mendapatkan informasi tentang harga- 

kwalitas dan syarat lainnya. Setelah semua disetujui, ma - 

ka dipilihlah supplier mana yang akan diadakan transaksi -

PtiLU L^tA-AAN .

’'UNP^RSrlAS MRLANOOA 
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pembelian.

Dengan cara ini obyektifitasnya kurang terjamin, serta da

pat mengarah pada terjadinya kecurangan dalam bentuk per - 

sekongkolan dengan supplier, yang akan merugikan perusaha

an, Dengan demikian pembelian yang dilaksanakan tanpa me - 

lalui surat penawaran, adalah kurang obyektif dan tidak - 

mencerrainkan efisiensi,

Disamping itu pembelian yang dilakukan tidak didu - 

kung surat permintaan yang sudah ditanda tangani kepala ba 

gian yang berwenang untuk itu,

Pembelian dilakukan hanya berdasarkan permintaan melalui - 

telpon, tanpa ada tanda tangan kepala bagian yang berwe - 

nang sehingga akan memperbesar kemungkinan terjadinya ke - 

curangan dan penyelewengan.

Untuk penerimaan ini dilakukan oleh bagian gudang - 

yang dalam hal ini tidak ada bagian penerimaan tersendiri, 

Untuk prosedur penerimaan yang ada di perusahaan ini ada - 

lah sebagai berikut :

Pada waktu bahan baku dan bahan pembantu datang, bagian - 

gudang yang berfungsi sebagai bagian penerimaan tidak men- 

dapatkan tembusan surat pesanan pembelian sehingga bagian- 

gudang tidak dapat mengetahui secara pasti apakah barang - 

yang dikirim ke pabrik tersebut benar-benar dipesan oleh - 

Bagian Pembelian,

Dengan pembuatan Surat Pesanan Pembelian, maka ba - 

gian gudang dapat mengetahui dengan pasti barang dan jum -
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lah yang dipesan, juga dapat melakukan suatu control atas- 

barang-barang yang diterima, yaitu apakah yang diterima se 

suai dengan yang dipesan, baik bagian gudang, Penerimaan,- 

Akuntansi maupun Bagian Pembelian itu sendiri.

Dengan control tersebut maka pada saat akan dilakukan pe - 

sanan pembelian, Bagian Pembelian dapat melakukan pengecek 

an terlebih dulu dengan Bagian Akuntansi.

*

4*2.2. Sistim Pengendalian Intern atas Penyimpanan Bahan -

Baku dan Bahan Pembantu.

Untuk prosedur penyimpanan ini dilakukan oleh Bagi

an Gudang, karena tidak adanya bagian khusus yang menangan 

i penerimaan bahan-bahan yang datang, maka bahan-bahan ter 

sebut hanya ditumpuk begitu saja menurut kelompoknya tanpa 

memperhatikan susunan yang baik dan teratur rapi.

Sebagai akibat cara penyimpanan yang demikian, akan menye- 

babkan kesulitan pengambilannya pada waktu dibutuhkan, 

sering rusaknya barang terutama biji coklat yang terlalu - 

lama tidak terpakai, juga tidak dibedakarmya antara sisa - 

stock lama dan yang baru dimana hal ini sangat penting ar- 

tinya mengingat ada bahan yang jangka waktunya terbatas, - 

serta sulitnya kontrol persediaan khususnya pada waktu di- 

adakan penghitungan phisik.

Hal yang penting dalam pengendalian intern atas pe

nyimpanan adalah tersedianya ruangan yang cukup, serta ca

ra penyimpanan yang baik, sehingga akan menunjang terwujud
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nya efisiensi.

Disamping itu untuk penerimaan dan pengeluaran ba - 

han di kantor harus dicatat dalam Kartu Persediaan Kantor, 

Karena itu Bon-Bon penerimaan Barang maupun Bon-Bon Penge

luaran Barang harus datang tepat pada waktunya di kantor,- 

yaitu 1 (satu) hari setelah terjadinya pekerjaan keluar ma 

suknya bahan-bahan tersebut. Jadi tidak boleh beberapa ha

ri setelah kejadian, seperti yang ada dalam perusahaan sa

at ini, karena hal ini akan dapat mengaburkan berapa jum - 

lah pemakaian bahan yang dilakukan oleh Bagian Produksi, - 

berapa banyak bahan yang diterima serta tidak dapat dike - 

tahuinya secara cepat dan tepat jumlah persediaan bahan - 

setiap harinya,

Dengan demikian kemungkinan terjadinya penyeleweng

an, kerusakan dan kerugian lainnya dapat ditekan sekecil - 

mungkin,

4,2,3. Sistim Pengendalian Intern atas Pengeluaran Bahan - 

Baku dan Bahan Pembantu.

Bon Pemakaian Bahan yang tidak dibuat, ditambah la- 

gi dengan pengolahan dalam proses produksi, ditangani oleh 

Bagian Penerimaan yang juga merangkap sebagai Bagian Gu - 

dang Bahan, baik bahan baku maupun bahan pembantu, menye - 

babkan sangat besar kemungkinan dilakukannya kecurangan - 

kecurangan.
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Untuk mengeluarkan bahan dari gudang, baik bahan - 

baku maupun bahan pembantu, harus digunakan Bon Pemakaian- 

Bahan yang dibuat oleh pihak diluar gudang, seperti telah- 

diutarakan dalam Bab II. Sedangkan pekerjaan pengolahan - 

proses produksi harus dipisahkan dari tugas penyimpanan, - 

yaitu Gudang.

Dengan demikian dapat tercegah terjadinya kecurang- 

an-kecurangan dan lebih dapat dipercayainya catatan-catat- 

an yang dibuat oleh bagian Gudang.

4.3. Pencatatan Atas Persediaan.

Pencatatan terhadap persediaan dalam rangka meng - 

adakan pengawasan, dilakukan oleh bagian gudang dan bagian 

pembukuan.

Untuk pencatatan yang dilakukan oleh bagian gudang selalu- 

menggunakan Buku Harian Gudang, yang mana dilakukan tidak- 

teratur dan sering tertunda, menyebabkan mutasi persediaan 

yang terjadi tidak dapat diikuti dengan baik.

Buku Harian Gudang ini berfungsi sebagai alat pembantu Ke

pala Gudang dalam mengontrol persediaan yang disimpannya. 

Akibat dari pada pencatatan yang tidak teratur dan sering- 

tertunda ini adalah ketidak cocokkan antara jumlah menurut 

catatan Buku Harian Gudang dengan jumlah persediaan yang - 

ada sebenarnya. Hal ini diketahui pada waktu diadakan peng 

hitungan phisik yang diadakan setiap akhir tahun.
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Selain itu jumlah menurut catatan bagian gudang sering ber 

beda dengan jumlah menurut catatan bagian pembukuan, kare

na penundaan dan tidak teratumya pencatatan yang dilaku - 

kan.

Hal ini akan merugikan perusahaan, karena informasi 

yang dihasilkan mengenai persediaan yang benar-benar ada - 

tidak benar,

Selanjutnya untuk menghindari adanya informasi yang kurang 

cermat mengenai persediaan, maka harus diadakan pencatatan 

segera setelah adanya mutasi baik untuk bahan baku maupun- 

bahan pembantu, tanpa menunda serta menyelenggarakannya * 

dengan teratur dan rapi.

Selanjutnya pencatatan yang dilakukan oleh Bagian - 

Akuntansi tidak menggunakan Kartu-Kartu Persediaan Kantor, 

Disamping itu sering mengalami keterlambatan pengiriman - 

Bon-Bon Penerimaan Barang maupun Bon-Bon Pengeluaran Ba - 

rang ke Bagian Akuntansi. Akibatnya buku yang digunakan - 

untuk mencatat persediaan tersebut tidak mencerminkan su - 

atu informasi yang tepat dan berguna bagi Pimpinan Perusa

haan.

Agar persediaan yang ada dalam gudang dapat diketa- 

hui secara tepat dan cepat, maka pencatatan atas persedia

an harus dilakukan setiap hari secara rutin, baik didalam- 

gudang maupun di Bagian Administrasi Persediaan di Kantor. 

Agar pencatatan dapat sistimatis serta dapat menggambarkan
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arus keluar masuknya barang maka sebaiknya digunakan Kartu 

Kartu Persediaan baik di Kantor maupun di Gudang.

Dengan pencatatan yang sistimatis serta rutin di - 

laksanakan setiap hari, maka akan dapat diketahui juralah - 

persediaan secara cepat dan tepat, sehingga dapat memberi- 

kan informasi yang berguna bagi Pimpinan Perusahaan.

*****
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KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa terhadap pengendalian in

tern atas persediaan yang ada pada Perusahaan Pengolahan - 

Coklat PT M X M Cabang Surabaya ini pada Bab IV, yang me - 

rupakan perbandingan antara landasan teoritis pada Bab II- 

dengan gambaran praktis tentang penerapan pengendalian in

tern atas persediaan pada Bab III, dapatlah penulis sirapul 

kan bahwa hipotesa kerja yang telah disebutkan pada Bab I- 

temyata benar dan diharapkan dapat mengatasi permasalahan 

yang ada,

Dengan diterapkannya sistim pengendalian intern 

yang semestinya, akan dapat dihindari, ditekan dan dihi - 

langkan kerugian yang timbul akibat adanya kecurangan atau 

penyelewengan dan kerusakan bahan-bahan, sehingga akan ter 

capai efisiensi usaha yang akan menunjang kearah tercapai- 

nya tujuan perusahaan,

5.1. Keslmpulan.

Bferikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat - 

penulis tarik berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Suatu sistim pengendalian intern yang memuaskan, men - 

cakup 2 pengawasan, yaitu :

Accounting control meliputi rencana organisasi dan 

semua cara dan prosedur-prosedur yang berkaitan erat -

72
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dengan pengamanan harta kekayaan perusahaan dan dapat- 

dipercayainya catatan-catatan keuangan.

Administrative control raeliputi rencana organisasi ser 

ta semua cara dan prosedur yang terutama berkaitan de

ngan masalah efisiensi usaha dan ketaatan terhadap ke- 

bijakaanaan perusahaan yang telah digariskan,

2. Demikian pula untuk dapat mengelola persediaan secara- 

baik dan efisien, maka diperlukan suatu sistim yang - 

meliputi sistim akuntansi berupa pencatatan adminis - 

trasi dan juga prosedur pengaturan di gudang yang me - 

liputi prosedur penerimaan, penyimpanan dan pengeluar

an baik untuk bahan baku maupun bahan pembantu.

Jadi jelaslah bahwa antara administrasi dan pengaturan 

harus saling berhubungan, sehingga dapat menghasilkan- 

suatu sistim pengendalian intern yang memuaskan.

3. Unsur-unsur yang ada pada setiap sistim pengendalian - 

intern dilaksanakan dengan baik, sehingga penerapan - 

sistim pengendalian intern atas persediaan dapat men - 

capai tujuan yang diharapkan.

Unsur-unsur tersebut adalah :

a. Adanya satu bagan organisasi dimana terdapat pemi - 

sahan fungsi secara tepat,

Jadi batas-batas wewenang dan tanggung jawab masing 

masing bagian tergarabar dengan tegas dan jelas, se

hingga tidak terdapat perangkapan fungsi lagi.
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b. Sistim pemberian wewenang serta prosedur pencatatan 

yang layak agar tercapai pengawasan yang cukup*

c. Praktek-praktek yang sehat.

Praktek yang sehat ini dapat dicapai bila setiap - 

bagian dalam perusahaan raenjalankan tugas-tugasnya- 

sesuai dengan prosedur yang telah digariskan sehing 

ga tidak ada satu bagianpun dalam perusahaan yang - 

mempunyai kesempatan mengerjakan suatu transaksi - 

dari awal hingga akhir.

d. Pegawai yang kwalitasnya seimbang dengan tanggung - 

Jawabnya,

4. Dalam peneraparmya, sistim pengendalian intern yang - 

memuaskan, juga mempunyai batasan-batasan yang perlu - 

diperhatikan oleh perusahaan, yaitu adanya :

a. persekongkolan

b. biaya

c. kelemahan biaya

5. Pelaksanaan sistim pengendalian intern atas persediaan 

pada suatu perusahaan harus dinilai secara obyektif - 

dan rasional dimana perbedaan penerapan sistim pengen

dalian Intern dengan landasan teoritis yang telah la - 

zim harus ditelaah secara logis dengan jalan raeninjau- 

dari segi efisiensi dan efektifitas sistim pengendali

an intern tersebut.

6. Keteraturan dalam pencatatan persediaan akan mengaki -
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betkan dapat diketahuinya setiap saat :

a. Jumlah persediaan yang ada dalam gudang untuk ma - 

sing-masing jenis bahan serta nilainya.

b. Dengan diketahuinya jumlah serta nilai persediaan - 

setiap saat, akan memudahkan bagian penjualan untuk 

menganalisa dan mengadakan kontrak-kontrak penjual

an*

Oleh sebab itu, untuk menunjang sistim pencatatan maka 

diperlukan adanya bukti-bukti yang memadai dan saling- 

berhubungan antara bagian-bagian yang bersangkutan, ya 

itu antara Bagian Pembelian, Penerimaan, Gudang, Pro - 

duksi serta Bagian Penjualan.

7* Sistim pengendalian intern yang ada dalam perusahaan - 

belumlah sempuma, sehingga masih terdapat peluang un

tuk timbulnya kerugian-kerugian berupa kecurangan-ke - 

curangan dan kerugian-kerugian.

Kelemahan-kelemahan tersebut adalah :

a. Perangkapan fungsi yang ada dalam Bagian Gudang, 

baik gudang bahan baku maupun bahan pembantu.

b. Pada Bagian Akuntansi, pencatatan atas persediaan - 

belum terlaksana secara rutin dan baik, sehingga - 

sistim pengendalian intern atas persediaan belum - 

dapat terlaksana dengan baik.

c. Mekanisme saling uji dari berbagai bagian tidak da

pat dilaksanakan karena kurang memadainya formulir- 

formulir yang ada dalam perusahaan.
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d* Pengeluaran baik bahan baku maupun bahan pembantu - 

untuk proses produksi, tidak menggunakan Bon Pema - 

kaian Bahan*

e. Pembelian atas bahan baku maupun bahan pembantu ti

dak menggunakan. Surat Pesanan Pembelian maupun Bon- 

Permintaan Bahan secara tertulis. Sehingga bagian - 

gudang yang berfungsi sebagai bagian penerimaan ti

dak raengetahui apakah barang-barang tersebut benar- 

benar dipesan oleh Bagian Pembelian,

Demikian pula tanpa adanya Bon Permintaan Bahan. ma

ka dapat terjadi bahwa pesanan tersebut terlupakan- 

oleh Bagian Pembelian dan tidak dapat diketahuinya- 

siapa yang membutuhkan bahan tersebut.

8, Perbaikan pengaturan bahan baku dan bahan. pembantu da

lam gudang akan menyebabkan pemanfaatan penggunaan tem 

pat dengan sebaik-baiknya dan memperkecil resiko rusak 

nya bahan-bahan, dapat dibedakannya antara stock lama- 

dengan stock baru serta mempermudah pada waktu penghi- 

tungan phisik.

5.2. Saran.

Dengan memperhatikan kelemahan yang terdapat dalam- 

perusahaan ini, raaka penulis akan memberikan saran yang - 

penulis anggap perlu agar sistim pengendalian intern atas- 

persediaan pada perusahaan ini dapat berjalan sebagaimana-
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mestinya.

Adapun aeran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1, Didalam struktur organisasi perusahaan, pemisahan fung

si harus dilaksanakan secara tegas dan konsekwen. Bila- 

mana perlu dibuatkan Job discription secara tertulis, - 

agar masing-masing bagian yang ada mengetahui wewenang- 

dan tugasnya, untuk itu perlu diberikan wewenang yang - 

wajar kepada setiap bagian.

Dan untuk menghindari atau menanggulangi praktek yang - 

tidak sehat, maka perlu ditegakkan suatu disiplin kepa

da seluruh petugas.

2* Penicatatan-pencatatan yang dilakukan oleh masing-masing 

bagian hendaknya dilakukan secara teratur, sehingga da

pat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. 

Informasi-informasi tersebut hendaknya dibuat dalam su

atu laporan yang disajikan secara berkala dan teratur - 

pula, karena laporan-laporan yang terlambat berarti 

mengurangi nilai dan manfaat yang dapat diperoleh dari- 

laporan tersebut.

3. Pihak menejemen hendaknya memperhatikan informasi-in - 

formasi yang diberikan oleh masing-masing bagian, se - 

hingga dapat bermanfaat dalam mengambil keputusan.

4. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa perusahaan ini 

masih memerlukan suatu pedoman prosedur dan sistim akun 

tansi yang lengkap secara keseluruhan, Namun hal ini -
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harus diimbangi dengan pengadaan tenaga yang berkwalitas

dan beritikat baik, yang didukung kemauan untuk melaksa- 

nakannya,

Sebagai kata penutup penulis berharap semoga perusa

haan Pengolahan Coklat PT ,r X " Cabang Surabaya ini, menya- 

dari akan pentingnya pengendalian intern yang memadai, yang 

akan membantu mengaraankan dan melindungi harta perusahaan - 

khususnya persediaan, daripada kecurangan, kerusakan dan - 

kerugian lainnya serta meningkatkan efisiensi pengelolaan - 

persediaan.

*****
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LAMPIRAN 1

PT " X " 

Surabaya
KARTU GUDANG

NAMA BARANG: NO. KARTU:

TANGGAL KETERANGAN
PENERIMAAN

JMH. SATUAN

PENGELUARAN

JMH. SATUAN

SISA

JMH. SATUAN
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