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BAB I 

PliNDAHULUAN

I . £janiiaagaa t a

Pada dewasa ini perkembangan ilmu pengetanuan dan 

teknologi sangat pesat sekali, hal ini juga mempengaruhi 

pada dunia usaha. Keadaan tersebut dapat dilihat dengan 

tiinbulnya perusahaan baru yang sangat banyak sekali, 

baik perusahaan industri, dagang atau jasa. Selain itu 

perusahaan-perusahaan yang telah ada juga semakin ber- 

kembang, yaitu dengan jalan memperluas atau memperbesar 

usahanya sejalan dengan perkembangan pada dunia usaha. 

Dengan adanya hal tersebut masaiah yang dihadapi oleh 

pimpinan dalam pengelolaannya semakin kompleks dan 

banyak s e k a l i .

Akibat dari semua hal tersebut, pimpinan dituntut 

mempunyai kemampuan yang lebih banyak dalam mengelola 

dan mengendalikan aktivitas-aktivitas yang ada di per

usahaan demi kelangsungan hidup dan tercapainya tujuan 

perusahaannya. Untuk perusahaan yang kecil dengan akti

vitas usaha yang sedikit, maka pemilik masih mampu mena

ngani aktivitas-aktivitas perusahaannya dengan meng- 

gunakar\ tenaga orang lain yang sedikit jumlahnya. Tetapi 

untuk perusahaan yang aktivitasnya banyak at-au perusa

haan yang besar maka pemilik tidak mungkin lagi dapat

1
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mengatasi sendiri semua masalah dalam menangani, perusa- 

haannya karena adanya keterbatasan-keterbatasan baik 

waktu maupun kemampuannya. Oleh karena itu ia memerlukan 

bantuan orang lain dalam mengelola, mengawasi dan meng- 

endalikan aktivitas perusahaannya, dan bahkan mungkin 

melimpahkan seluruh wewenang pengelolaan perusahaannya 

kepada orang lain, sehingga terdapat pemisahan antara 

pemilik perusahaan dan manajemen atau pengelola perusa

haan tersebut.

Dengan ada atau tidaknya pemisahan antara pemilik 

dengan pengelola perusahaan, pemimpin atau pengelola 

suatu perusahaan tetap dituntut kemampuannya untuk me- 

ngelola dan mengendalikan aktivitas yang ada di perusa

haannya, baik pemimpin itu sebagai pemiliknya sendiri 

maupun sebagai pengelola yang harus mempertanggungjawab- 

kan kepada pemilik. Semakin banyak aktivitas usaha suatu 

perusahaan maka semakin banyak tenaga kerja yang diper- 

lukan, sehingga semakin diperlukan pengendalian terhadap 

aktivitas perusahaan. Hal ini sehubungan dengan semakin 

besarnya kemungkinan terjadinya kesalahan, kecurangan 

dan penyelewengan serta pemborosan yang akan dihadapi 

perusahaan.

Salah satu cara untuk dapat mengendalikan aktivi

tas perusahaan, adalah tersedianya sistem informasi a- 

kuntansi yang dapat mempersiapkan dan roengolah data-data 

agar dapat menghasilkan informasi yang relevan, tepat
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waktu dan berguna bagi pimpinan untuk dapat mengendali

kan aktivitas perusahaannya, Sistem informasi akuntansi 

yang ada di perusahaan dapat dikatakan baik bila dapat 

menghasilkan informasi yang tepat waktu, mudah dibaca,
*

jelas, mudah dipahami dan disampaikan dalam bentuk yang 

ringkas tetapi padat, juga memperhatikan manfaat dan 

biaya untuk memperoleh informasi tersebut dan informasi 

tersebut harus relevan atau berhubungan dengan keputusan 

yang diambil oleh pimpinan sehingga pengendalian aktivi

tas dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik. Diha- 

rapkan dengan adanya pengendalian aktivitas perusahaan 

yang baik, aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh 

perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Salah satu aktivitas perusahaan yang penting 

adalah pengadaan atau pembelian. Pengendalian untuk 

pengadaan dalam suatu perusahaan diperlukan, terutama 

untuk perusahaan industri seperti halnya pada perusahaan 

“x" di Surabaya yang menjadi obyek dari skripsi ini, 

dimana pengadaan atau pembeliannya meliputi pembelian 

peralatan atau mesin-mesin, bahan pembantu, bahan baku 

dan sebagainya. Disini terutama untuk pembelian atau 

pengadaan bahan baku yang masih memerlukan proses pengo- 

lahan lebih lanjut untuk menjadi barang jadi, lalu di- 

jual, maka sudah dapat dapat dipastikan pengendalian 

untuk pengadaan bahan baku sangat penting sekali untuk

3.
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perusahaan tersebut. Dimana pengadaan bahan baku baik 

dalam jumlah, kwalitas, harga dan saatnya akan mempenga

ruhi proses produksi, kemudian penjualannya dan yang 

terakhir adalah mempengaruhi tujuan perusahaan, yaitu 

tidak dapat tercapainya tujuan perusahaan yang telah 

d itetapkan.

Kebutuhan akan pengendalian pengadaan bahan baku 

itu akan dipenuhi dengan adanya suatu sistem informasi 

akuntansi yang baik, yang dapat memberikan informasi 

yang akurat, cepat dan tepat kepada pimpinan untuk meng

awasi dan mengendalikan pengadaan bahan baku sehingga 

perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

dalam operasinya untuk mencapai tujuan perusahaan.

Dengan demikian jelaslah sudah tentang perlunya 

menerapkan sistem informasi akuntansi untuk pengendalian 

pengadaan bahan baku di perusahaan .industri, khususnya 

pada perusahaan "x" di Surabaya dalam rangka meningkat

kan efisiensi dan efektivitas, sebagai hal yang menjadi 

topik pembahasan dalam skripsi ini.

2 .  P.,end ft l a s  a n  l u d n l

Judul skripsi ini adalah :

"Pengendalian dalam bidang Pengadaan melalui Sistem 

Informasi Akuntansi untuk Meningkatkan Efisiensi dan
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Efektivitas pada Perusahaan "X" di Surabaya".

Untuk mencegah adanya penafsiran yang berbeda 

dari yang dimaksudkan, maka penulis akan memberikan 

pengertian kata demi kata yang tertulis dalam judul 

skripsi tersebut sebagai berikut :

P_engendaljan adalah pengekangan atau pencegahan/pen j a- 

gaan agar tidak terjadi sesuatu yang dilakukan secara 

sewenang-wenang di luar atau menyimpang dari ketentuan 

yang ada,

Pengadaan adalah aktivitas untuk mendapatkan barang atau 

jasa tertentu dengan mengorbankan biaya yang dapat 

diukur dengan satuan mata uang.

S-istem adalah suatu rangkaian prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan dan saling mempengaruhi yang disusun 

secara terpadu untuk melaksanakan kegiatan atau fungsi 

utama dari perusahaan.

Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang diper- 

oleh dan disusun dan berguna bagi orang yang membutuh- 

k a n n y a .

Akuntansi adalah keseluruhan pengetahuan dan fungsi yang 

berhubungan dengan penciptaan, pengesahan, pencatatan, 

pengelompokan, pengolahan, penyimpulan, penganalisaan, 

penafsiran dan penyajian informasi yang dapat dipercaya,
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6 .

secara sistimatis mengenai transaksi finansiil dalam 

suatu organisasi.

sumber-sumber modal di dalam suatu organisasi yang ber- 

tanggung jawab untuk penyiapan informasi keuangan dan 

juga informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan peng- 

olahan data transaksi.

Meningkatkan adalah membuat suatu hal tertentu menjadi 

lebih baik dibandingkan dengan yang dahulu.

Efisiensj. adalah cermat, tidak membuang waktu maupun 

energi atau dapat dikatakan sebagai suatu cara kerja 

yang paling tepat dan sesuai untuk mencapai tujuan 

dengan hasil maksitnum dan biaya minimum.

dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan atau dengan perkataan lain dapat mencapai 

tujuan perusahaan.

Perusahaan & i  Surabaya adalah merupakan suatu per

usahaan industri, tempat dimana penulis melakukan pene- 

litian untuk menjadi obyek pembahasan dalam skripsi ini.

mempunyai mftksud membnhas tentang sistem informasi akun

tansi yang berperan sebagni alat bantu untuk melakukan

adalah suatu cara kerja yang paling tepat

Dari judul skripsi tersebut secara keseluruhan,
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pengendalian dalam bidang pengadaan, dengan melalui 

sistem informasi akuntansi yang baik yang meliputi. pro

sedur pengelolaan bahan baku mulai dari pembelian, pene

rimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pencatatan yang 

memadai serta adanya perencanaan pengadaan atau pembe

lian bahan baku., maka pembelian atau pengadaan bahan 

baku dapat dilakukan dengan tepat baik dalam .jumlah, 

waktu pembelian, mutu serta suplier yang dipilih sehing

ga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada 

perusahaan "x" di Surabaya khususnya dan pada perusahaan 

lain pada umumnya.

3. Alasan EsMUJhsji. ludul

Aktivitas pengadaan atau pembelian pada suatu 

perusahaan adalah penting sekali dalam siklus operasi 

perusahaan, sebagaimana halnya pada perusahaan "x" di 

Surabaya aktivitas pengadaan memegang peranan penting 

sekali, dan mempengaruhi keadaan perusahaan, mengingat 

bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan industri 

yang akan mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Se

lain itu a,ktivitas pengadaan atau pembelian berhubungan 

langsung dengan pengadaan dana dan persediaan baik per

sediaan bahan baku dan barang jadi, sehingga dengan 

tidak adanya pengelolaan dan pengendalian pengadaan 

bahan baku yang baik, akan menimbulkan kekurangan atau
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8.

berkelebihan persediaan bahan baku yang menimbulkan 

dampak yang negatif seperti kemacetan dalam proses pro

duksi, biaya pesanan dan penyimpanan yang besar, keru- 

gian bunga akibat tertimbunnya persediaan dan sebagai- 

n y a .

Seringkali kita jumpai pada perusahaan-perusahaan 

baik perusahaan dagang maupun industri, aktivitas 

pengadaan tidak begitu diperhatikan, sebab perhatian 

seringkali lebih dicurahkan pada aktivitas penjualan dan 

pengelola perusahaan sudah cukup tnerasa puas bila 

usahanya mendapat keuntungan. Tetapi seperti yang telah 

dikemukakan di atas aktivitas pengadaan adalah penting 

sekali dan diperkirakan dengan diterapkannya sistem 

informasi akuntansi yang baik, dapat menyediakan 

informasi yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk 

melakukan pengendalian pengadaan guna meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas perusahaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis merasa 

tertarik untuk memilih judul dan isi skripsi ini.

4. Xuiiiaa E^nvustinan Skripsi

Dengan alasan pemilihan judul yang telah dikemu

kakan serta adanya permasalahan yang sedang dihadapi 

oleh perusahaan "x" di Surabaya, penulis berusaha untuk 

membahas masalah-masalah tersebut dengan menerapkan
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9.

semua teori-teori yang penulis pelajari selama ini, 

untuk mengemukakan penyebab dan jalan keluar untuk meme- 

cahkannya secara sistematis dan praktis.

Selain itu penulis juga berharap agar skripsi ini 

bermanfaat bagi pimpinan perusahaan "x" di Surabaya 

dalam menghindari/meminimalisir timbulnya hal-hal yang 

merugikan perusahaan tersebut dan perusahaan sejenis 

juga perusahaan lainnya serta para pembaca pada umumnya, 

terutama sebagai pedoman dalam memecahkan masalah yang 

serupa maupun sebagai bahan perbandingan» dengan mengam- 

bil keseluruhanrtya maupun dasar dan inti pokoknya saja, 

sekaligus untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian di 

dalam diri para pembaca tentang arti pentingnya sistem 

informasi akuntansi dalam melakukan pengendalian 

khususnya dalam bidang pengadaan atau pembelian.

Disamping itu penyusunan skripsi ini berguna 

bagi penulis sendiri sebagai suatu ujian mengenai kemam

puannya dalam menerapkan pengetahuan yang didapatkan 

selama ini untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam 

praktek nyata, guna menghadapi dan menyelesaikan masalah 

lain di kemudian hari.

Untuk memudahkan mengikuti pembahasan skripsi 

ini, sistematika skripsi diuraikan dengan urut-urutan 

sebagai berikut
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BAB

BAB

BAB

BAB

I . Pendahuluan.

Bab ini berisi pandangan umum yang merauat ide 

dasar penulisan skripsi ini secara keselu- 

ruhari, penjelasan judul, alasan pemilihan 

judul, tujuan penyusunan skripsi, sistematika 

skripsi, metodologi yang mencakup : perma- 

salahan, hipotesa kerja, ruang lingkup ana- 

lisa yang merupakan suatu pembatasan atas ru

ang lingkup pembahasan, serta prosedur penguin- 

pulan dan pengolahan data.

II. Pengendalian dalam bidang pengadaan melalui 

sistem akuntansi untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas. Dalam bab ini diuraikan pem- 

bahasan teoritis berdasarkan literatur-lite- 

ratur yang dapat menunjang skripsi ini untuk 

pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

III. Keadaan perusahaan "x" di Surabaya.

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum 

perusahaan, yang mencakup sejarah singkat 

perusahaan serta masaiah yang dihadapi dalam 

aktivitas pengadaan atau pembelian, yang men

jadi pokok pembicaraan dalam skripsi ini.

IV. Pemecahan masaiah dan pengujian hipotesa.

Dalam bab ini dilakukan pembahasan tentang
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pemecahan dari permasalahan dan pengujian 

terhadap hipotesa kerja skripsi ini.

BAB V. Kesimpulan dan saran.

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari

hasil pengujian hipotesa kerja dan dari

pengamatan penulis terhadap permasalahan yang 

ada pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran

perbaikan untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi oleh perusahaan "x" di Surabaya.

Hal-hal yang dipakai sebagai alat penyusunan skripsi 

ini adalah :

6.1. Permasalahan

Adapun pokok permasalahan yang dihadapi perusahaan 

adalah dalam bidang pembelian atau pengadaan, dalam 

aktivitas pengadaan atau pembeliannya sekarang ini, 

pimpinan perusahaan masih belum raemperoleh informasi 

yang tepat, cepat dan akurat tentang jumlah, jenis dan 

saat bahan baku dibeli, sehingga akibatnya perusahaan 

sering mengalami kehabisan atau kelebihan persediaan 

bahan baku. Hal tersebut disebabkan lemahnya pengenda

lian yang dimiliki oleh perusahaan karena tidak terse- 

dianya sistem informasi akuntansi yang baik yaitu dalam 

prosedur pengelolaan bahan baku tidak dilakukan pen-
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catatan yang memadai sehingga informasi mengenai bahan 

baku tidak diketahui secara tepat. Selain itu perusahaan 

belum pernah membuat rencana pembelian atau pengadaan 

bahan baku juga tidak terdapatnya persediaan pengaman 

dalam pengelolaan atau pengadaan bahan baku.

Hal tersebut di atas tentunya akan merugikan perusa

haan karena dengan habisnya persediaan bahan baku maka 

perusahaan mengalami kemacetan proses produksi dan biaya 

peraesanan mungkiri lebih mahal dari biasanya, begitu juga 

dengan adanya persediaan bahan baku yang berkelebihan 

maka menimbulkan biaya penyimpanan yang besar dan 

perusahaan juga akan mengalami kerugian bunga akibat 

tertimbunnya persediaan bahan baku. Atau dengan perka- 

taan lain semua hal di atas tersebut mempengaruhi efi

siensi dan efektivitas perusahaan.

6.2. Hipotesa Kerja

Untuk menjamin agar pengendalian pengadaan atau 

pembelian dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka 

diperlukan suatu sistem informasi akuntansi yang baik 

dan memadai dalam perusahaan yang bersangkutan. Selain 

itu perusahaan harus menyusun rencana pembelian serta 

perhitungan secara ilmiah guna menentukan tingkat perse

diaan yang efisien.

Apabila sistem informasi akuntansi telah diterapkan 

dengan baik dan rencana pembelian atau budget juga dite-

M I L J K

PERPUSTAKAAN 
" 0 n i v e r $i t a s  a IRLANGOA*  

s U R a B a Y a
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rapkan atau dibuat, maka dijamin akan adanya informasi 

yang benar tentang jumlah, jenis, saat bahan baku dibe- 

li. Sehingga hal-hal yang merugikan perusahaan dapat 

ditekan bahkan dihindari.

6.3. Ruang Lingkup Analisa

Aktivitas pengadaan atau pembelian pada perusahaan 

industri, khususnya di perusahaan “x" di Surabaya, meli- 

puti bermacam-macam barang yang dibeli seperti pembelian 

raesin dan alat-alat instalasi pabrik, pembelian bahan 

baku untuk pembuatan hasil produksi, pembelian alat-alat 

kantor. Oleh karena luasnya ruang lingkup aktivitas 

pengadaan atau pembelian, maka pembatasan skripsi ini 

akan dibatasi hanya dalam pembelian atau pengadaan bahan 

baku. Dalam pembahasan skripsi ini, penulis juga memba- 

tasi pada prosedur pengelolaan persediaan bahan baku 

yang meliputi :

- prosedur pesanan dan pembelian bahan baku

- prosedur penerimaan dan penyimpanan bahan baku

- prosedur pengeluaran bahan baku

- prosedur pencatatan yang memadai

Selain itu juga perencanaan pengadaan dan analisa per

sediaan bahan baku melalui perhitungan-perhitungan il- 

miah untuk melakukan aktivitas pengadaan bahan baku.
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Alasan pembatasan tersebut adalah karena dengan 

data-data tersebut, dapat diolah menjadi informasi yang 

memadai untuk melakukan pengendalian pengadaan bahan 

baku, sedangkan penekanannya pada aktivitas pengadaan 

atau pembelian bahan baku, karena pada perusahaan "x" 

ini yang merupakan perusahaan industri, aktivitas ter

sebut memegang peranan penting yaitu mendukung efisiensi 

dan efektivitas jalannya atau operasinya perusahaan.

6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk menyusun skripsi ini, cara yang ditempuh oleh 

penulis dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

a. Melakukan penelitian lapangan pendahuluan untuk mem- 

peroleh data guna mencari dan menemukan permasalahan 

yang dihadapi oleh perusahaan '‘x“, yang merupakan 

bahan pembahasan dalam skripsi ini.

b. Melakukan penelitian kepustakaan untuk raemperoleh 

data teoritis yang berhubungan dengan isi skripsi 

ini, sebagai landasan teori untuk raenerangkan hi

potesa kerja serta meletakkan kerangka pembuktiannya.

c. Melakukan penelitian lapangan yang teliti untuk 

mengumpulkan data guna memperoleh bukti yang berguna 

untuk pengujian hipotesa yang telah dikemukakan dan 

berdasarkan bukti tersebut akhirnya ditarik kesim

pulan atas hasil pengujian hipotesa itu.
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Metode*metode pengumpulan data yang dipergunakan

adalah :

a. Melakukan tanya jawab dengan pimpinan, staf dan 

karyawan perusahaan.

b. Melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

gejala yang diselidiki.

c. Mengurapulkan data yang sudah siap pakai, seperti 

formulir atau dokumen yang dipergunakan perusahaan.

Sedangkan prosedur pengolahan datanya dilakukan

melalui beberapa taraf, yaitu :

a. Mengumpulkan data.

b. Meniadakan sebagian data^yang tidak cocok.

c. Memilih data yang berhubungan satu sama lain.

d. Memadukan d^ta yang saling berhubungan.

e. Mengajukan kesimpulan yang logis.
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BAB II

PENGENDALIAN DALAM BIDANG PENGADAAN 

MELALUI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UNTUK MENINGKATKAN 

EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

Sebagai landasan teoritis, di bawah ini dikerauka- 

kan teori-teori yang berhubungan erat serta yang me- 

nunjang materi pembahasan di dalam skripsi ini.

1- • Si.sts.m Akuntansi

Seperti yang kita ketahui sistem akuntansi meru

pakan salah satu alat yang digunakan oleh pimpinan per

usahaan untuk mengadakan pengawasan dan mengetahui kema- 

juan yang dicapai oleh bawahannya. Untuk hal itu perusa

haan, harus merencanakan sistem akuntansinya yang baik. 

Dalam teori terdapat beberapa definisi yang diberikan 

oleh para ahli, tetapi selain itu para ahli juga membe

rikan definisi tentang sistem dan juga prosedur yang 

mempunyai atau ada hubungannya dengan sistem akuntansi. 

Diantara pengertian sistem itu dinyatakan oleh Richard 

F. Neuschel sebagai berikut :

"A system is a network of related procedures 

developed according to one integrated scheme for 

performing a major activity of the business"1

J-Ceail Gillespie, • SysLems^ Pro.c.fldu£&s.
and Me.thQda, Third Edition, Prentice Hall of India Pri
vate Limited, New Delhi, 1981, hal 2.

16 .
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Selain itu M. J. Alexander juga mendefinisikan sistem 

sebagai berikut :

"A system is a group of elements, either physical 

or non physical in nature, that exhibit a set of 

interrelations among themselves and interact 

together toward one or more goals, objectives or 

ends" . 2

Sedangkan prosedur diartikan oleh Richard F. Neuschel 

sebagai berikut :

"A procedure ... is a sequence of clerical opera

tions, usually involving several people in one or 

more departmens, established to ensure uniform

handling of a recurring transactions of the busi-
3

n e s s " .

Dari definisi yang telah disebutkan di atas kita dapat 

menarik kesimpulan bahwa sistem merupakan sejumlah pro

sedur yang berkaitan satu dengan yang lain untuk melak- 

sanakan aktivitas perusahaan. Dapat kita lihat disini 

bahwa prosedur mempunyai kaitan dengan sistem, yaitu

2Frederick H . W u , 
Theory and Practice, Me. 
of America, ltfb3, hal 5.

Accounting. Laf^txmaiion 
Graw Hill Inc., United States

aCecil Gillespie,Lq£. OIL
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kaitannya bahwa prosedur merupakan bagian dari sistem 

(sub sistem), biasanya dalam suatu sistem terdiri dari 

beberapa prosedur.

Berdasarkan pengertian di atas, dapatlah dipahami

definisi sistem akuntansi yang dikemukakan oleh Howard

F. Stettler :

Sistem akuntansi adalah formu1ir-formulir, buku- 
buku catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat 
yang digunakan untuk menghasilkan umpan balik 
dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh 
manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi 
fihak-fihak lain yang berkepentingan seperti 
pemegang saham, kreditur dan lembaga pemerintah 
untuk menilai hasil operasi perusahaan.4

Sedangkan menurut Hadori Yunus adalah sebagai berikut :

Suatu alat yang dipakai untuk mengorganisir atau 
menyusun, mengumpulkan atau mengikhtisarkan, ke- 
terangan-*keterangan yang menyangkut seluruh tran- 
saksi-transaksi perusahaan, dimana para pegawai, 
kegiatan-kegiatan, bahan-bahan dan mesin-mesin 
dapat disatupadukan sedemikian rupa sehingga 
pengawasan (baik oleh pimpinan perusahaan 
langsung maupun fihak-fihak lain yang berkepen
tingan secara tidak langsung) dapat dijalankan 
sebaik-baiknya.s

Dari definisi itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa 

sebenarnya sistem akuntansi merupakan suatu bentuk sis~

+7n\<\ Baridwan.Sis.tem. Akun.taosi^ Es.nxuJ3un.aiu_ Pro-, 
sedur cL&a H e t o d e . Edisi Kedua, Bagian Penerbitan Akademi 
Akuntansi Y K P N , Yogyakarta, 1981, hal 1-2.

° Hu d o r i  Y u n us ,  S.islfim  A lu m t ^ a a i  dan. EjeuigaHasan, 
Bagian Penorbitan Fakultas Ekonomi Univorsitas Gujah 
Mada, Yogynakarts, 1973, hal 12.
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tern yang menampung informasi-informasi yang mempunyai 

pengaruh terhadap perusahaan dan lingkungan yang mempe- 

ngaruhinya.

Ruang lingkup sistem akuntansi tergantung bentuk, 

jenis dan besar kecilnya perusahaan dan juga tujuan 

perusahaan.

Menurut Soemardjo Tjitrosidojo, sistem akuntansi yang 

dapat kita adakan dalam perusahaan :

1. Sistem pembukuan (Accounting System Proper) 
Yaitu sistem pembukuan dalam arti sempit. 
Disini dikerjakan buku harian, buku besar dan 
lain-lain. Dalam arti luas, keseluruhan sistem 
nomor satu sampai lima di bawah ini juga di- 
sebut sistem akuntansi (sistem tata-usaha).

2. Sistem penjualan dan penerimaan uang (Sales 
and Cash Collecting System)
Mengandung segala prosedur yang diperlukan 
untuk pengolahan penjualan, termasuk perbuatan 
laporan penjualan, pembukuan piutang, dan 
penagihan piutang.

3. Sistem pembelian dan pembayaran (Purchase and 
Payment System)
Mengandung segala prosedur yang diperlukan 
untuk membuat pesanan pembelian barang, pene
rimaan barang, pembukuan utang dan pembayaran 
u t a n g .

4. Sistem pencatatan waktu dan pembayaran upah 
(Timekeeping and Payroll System)
Mengandung segala prosedur yang diperlukan 
untuk pengangkatan pegawai, pencatatan waktu 
para pekerja, pembayaran gaji dan upah. Ter- 
utama dalam perusahaan industri diperlukan 
pencatatan waktu untuk mencegah kemalasan, 
inefisiensi dan untuk menyediakan informasi 
tentang biaya tenaga kerja untuk penetapan 
harga pokok.
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5. Sistem produksi dan tata-usaha biaya (Product
ion and Cost System)
Mengandung segala prosedur yang diperlukan 
untuk proses produksi, pengendalian perse
diaan, dan tata usaha biaya. 6

Selain itu dalam pembentukan sistem akuntansi, kita 

harus mempertimbangkan tujuan sistem akuntansi yaitu 

memperbaiki mutu informasi, meningkatkan accounting 

control dan internal check serta menurunkan biaya tulis 

menulis. Ketiga tujuan berkaitan satu dengan yang lain. 

Hal ini berarti bahwa peningkatan salah satu tujuan 

tidak boleh tanpa mempertimbangkan kedua tujuan yang 

lain .

2. Pengertian Data ser-ta Informasi

Dalam mengelola suatu perusahaan yang besar atau 

luas, tentunya pimpinan perusahaan tidak dapat menangani 

dan mengawasi semua kegiatan yang ada di perusahaan. 

Karena adanya hal tersebut maka diperlukan adanya infor- 

masi yang tepat, cepat dan akurat agar aktivitas-aktivi- 

tas yang dijalankan perusahaan dapat berjalan secara 

efektif dan efisien. Sedangkan untuk memperoleh informa

si itu sendiri, diperlukan adanya data-data.

°Soenmrdjo Tj i t r os i d o j o ,A&&0UU ting 2y_ateJU, Jilid
L'ertama, 19ft4 , halaman 2.
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Selanjutnya di bawah ini akan diberikan penger

tian mengenai definisi informasi dan data yang dikemuka- 

kan oleh para ahli, yang juga tnengungkapkan perbedaan 

serta hubungan antara keduanya. Henurut Barry E. Cushing 

yang telah diterjemahkan oleh Ruchyat Kosasih, menge- 

mukakan bahwa :

‘'Data dapat dianggap bahwa terdiri dari se- 
kumpulan karakter yang diterima sebagai input 
terhadap suatu sistem informasi dan disimpan 
serta diolah. Informasi diartikan sebagai 
output pengolahan data yang diorganisir dan 
berguna bagi orang yang menerimanya".7

Selain itu John G. Burch Jr, Felix R. Strater dan 

Garry Grudnitski, memberikan pengertian sebagai berikut:

"Data are language, mathematical or other sym- 
bolic-surrogates which are generally agreed 
upon to represent people, objects, event, and 
concept. Information is the result of mo-^ 
delling, formatting, organizing or converting 
data in a way that increases the levels of 
knowledge for its recipient".8

7Barry E . Cushing , IjlLaoi&sl AJmntaosi.
dan Qlfi.an.ifi a Sl ILeruaiiiigLS.a, Diter jemahkan oleh Drs, 
Ruchyat Kosasih, Edisi Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakar
ta, 1983, halaman 1,1.

eJohn G. Burch Jr, Felix R. Strater, Garry 
Grudnitski, I n L o x m L i a a  System ■_ Theory and P r a c t i c e . 
Second Edition, Willy Publishing, Th 1979, ha] 4.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGENDALIAN DALAM BIDANG ... LILY WIDJOJO



22.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua penger- 

tian di atas adalah data merupakan bahan mentah atau 

input sedangkan informasi merupakan outputnya. Jadi 

dengan kata lain informasi itu sendiri merupakan data 

yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berarti dan 

bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Hubungan antara 

data dan informasi dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar : 1

Siklus Pengolahan Data

Informasi

Jadi suatu sistem pengolahan informasi akan mengolah 

data menjadi informasi.

Data yang merupakan bahan baku atau input dari 

informasi dibagi menurut jenis, sifat dan sumbernya.

Henurut jenisnya, data dibagi atas :

- Data hitunfi (enumeration data)

Merupakan hasil perhiturigari atau jumlah 

ter te n t u .
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- Data ukur (measurement data)

Merupakan data yang menunjukkan ukuran dari 

nilai sesuatu.

Menurut sifatnya, data dibagi atas :

- Data kuantitatif

- Data kualitatif

Menurut surabernya, data dibagi atas :

- Data internal

- Data external

Semua jenis data tersebut akan diolah sehingga 

menghasilkan informasi yang berguna baik pimpinan per

usahaan itu sendiri maupun bagi pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. Keakuratan dari informasi tergantung 

dari aata/inputnya dan juga proses pengolahan datn itu 

s e n d i r i .

Informasi dalam suatu organisasi perusahaan dapat 

dikategorikan menjadi empat kategori utama, yaitu :

- Informasi Keuangan

Informasi ini merupakan informasi arus uang 

dalam organisasi dimana dari informasi ini 

akan tercermin sesuatu aktivitas di dalam suatu 

organ isasi.

- In formasi LotfisLik

Inf'orniasii ini merupakan informasi arus fisik 

1 j m h n n - bahan melalui suatu organisasi
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- Informasi Kepegawaian

Informasi ini merupakan informasi penggunaan 

sumber-sumber manusia dalam suatu organisasi

- Informasi Pemasaran

Informasi ini merupakan pasar-pasar untuk 

hasil produksi organisasi dan alat-alat untuk 

melayani pasar-pasar tersebut.

3 .  S i s t e m  I n f o r m  a  s i .  A l w n i a a s j L

3.1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Definisi dari sistem informasi akuntansi banyak 

ditulis oleh para ahli di dalam buku mereka masing- 

masing. Salah; satunya ditulis oleh Barry E. Cushing, 

yang telah diterjemahkan oleh Ruchyat Kosasih, yang 

memberi pengertian sebagai berikut :

Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan m a 
nusia dan sumber-sumber modal di dalam suatu 
organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan 
informasi keuangan dan juga informasi yang di- 
peroleh dari pengumpulan dan pengolahan data 
transaksi.0

Disamping itu Frederick H. Wu juga memberikan pengertian 

sebagai berikut :

An accounting information system is an entity or

°I3arry K. Cushing, oq, cJJ... hal 17
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a component with in an organization that pro

cesses financial transactions to provide score- 

keeping, attention-directing and decision making 

information to information users.10

Dari kedua definisi yang telah disebutkan di 

atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa informasi yang 

disajikan melalui sistem informasi akuntansi mempunyai 

dua sumber yaitu :

- sumber dari luar : langganan, pemerintah, kre- 

ditur, pemegang saham, leveransir, karyawan, 

lingkungan yang mempengaruhi perusahaan.

- sumber dari dalam perusahaan.

Sistem Informasi Akuntansi memanfaatkan jenis sumber- 

sumber di atas dan mempunyai siklus pengolahan data yang 

menghasilkan informasi untuk perencanaan dan pengenda

lian mana j e m e n .

Sistem informasi akuntansi hanya mencakup jenis 

data dan informasi tertentu, sedangkan secara keseluruh- 

an pada sistem informasi manajemen yang meliputi semua 

data yang masuk organisasi, segala aktivitas pengolahan

j o I’'rode r i ck H. W u . qp_ oik., ha] 7 - 0.
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di dalam organisasi dan semua informasi yang diperguna- 

kan oleh orang-orang dalam organisasi. Jadi sistem in- 

formasi akuntansi merupakan suatu sub sistem dari sistem 

informasi manaj e m e n .

Sistem informasi akuntansi lebih banyak terlibat pada 

informasi keuangan dan informasi yang timbul dari peng

olahan data transaksi. Sistem informasi akuntansi meru

pakan sub sistem informasi yang paling meluas dan paling 

besar dalam organisasi perusahaan.

3.2. Peranan sistem informasi akuntansi.

Dalam suatu organisasi perusahaan yang modern 

biasanya tersedia sistem informasi akuntansi, yang ber- 

peran dalam merencanakan, mengkoordinasi, menguasai dan 

mengontrol aktivitas yang dijalankan di perusahaan 

dengan cara menyediakan atau menghasilkan informasi yang 

berhubungan dengan hal tersebut.

Informasi yang disajikan oleh sistem informasi 

akuntansi akan digunakan oleh dua golongan pemakai yaitu 

oleh pihak ekstern (luar) dari organisasi perusahaan 

yang terdiri dari pegawai, leveransir, pemegang saham, 

pemberi pinjaman, pemerintah, langganan, lingkungan, 

selain itu pihak intern organisasi perusahaan (manaje- 

m e n ) juga memer1ukan informasi akuntansi.

Seperti yang kita ketahui, fungsi utama manajemen 

adalah perencoriHan dan pengenda 1 ian/Rontrol . Perencanaan
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meliputi banyak aktivitas, misalnya penentuan tujuan, 

penetapan kebijaksanaan, pembuatan keputusan dan seba- 

gainya, sedangkan untuk pengendalian menyangkut pelaksa

naan kebijaksanaan, evaluasi pelaksanaan bawahan, peng- 

ambilan tindakan koreksi pelaksanaan yang berada di 

bawah standar. Oleh manajemen informasi yang berbagai 

jenis digunakan untuk hal-hal seperti di atas.

Dengan demikian sistem informasi akuntansi akan 

menyediakan/menyajikan informasi yang akurat, tepat dan 

cepat yang berguna bagi manajemen/pimpinan untuk dapat 

mengelola dan mengendalikan aktivitas-aktivitas yang ada 

di perusahaan. Oleh karena itu sistem informasi akuntan

si ini harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat 

meraenuhi kebutuhan informasi dengan efektif dan efisien. 

Jika informasi yang diterima pimpinan tidak lengkap dan 

reievan dengan keadaan yang dihadapi pimpinan, maka 

pelaksanaannya tidak tepat. Jadi sistem informasi meme- 

gang peranan yang penting di dalam akfcivitas-aktivitas 

perusahaan, yaitu menyediakan informasi yang akurat, 

cepat,dan tepat sehingga aktivitas-aktivitas yang dija- 

lankan oleh perusahaan dapat lebih efisien dan efektif.

4 . E e n jfcia d a lia n . l u t e x a

Pengertian dari pengendalian intern dapat mem- 

punyai arti sempit dan luas. Untuk dalam arti sempit 

hanya merupakan pengecokan penjumlahan, baik untuk
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crossfooting maupun untuk footing. Sedangkan dalam arti 

yang luas meliputi seraua alat-alat yang digunakan oleh 

manajemen untuk melakukan pengawasan.

Pengertian Pengendalian Intern dalam arti yang luas

menurut AICPA adalah :

Pengendalian intern itu meliputi struktur 
organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat 
yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam 
perusahaan dengan tujuan untuk menjaga 
keamanan harta milik perusahaan. trimmer iksa 
ketelitian dan kebenaran data akuntansi, 
memajukan efisiensi di dalam operasi, dan 
membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan 
manajemen yang telah ditetapkan lebih 
dahulu .11

Dalam definisi tersebut di atas mengandung dua 

macam kontrol yang merupakan kegunaan atau tujuan dari 

sistem pengendalian intern itu adalah :

- Accounting control yang mempunyai tujuan untuk 

menjaga keamanan harta milik suatu perusahaan, 

dan memeriksa ketelitian dan kebenaran data 

akuntansi.

- Administrative control yang mempunyai tujuan 

untuk ,memajukan efisiensi dalam operasi dan 

membantu menjaga ditaatinya kebijaksanaan pim

pinan yang telah ditetapkan.

i:LZalu Uaridwan, OP. hal 7
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Suatu sistem pengendalian intern yang memuaskan 

atau yang baik harus meliputi atau mempunyai ciri-ciri 

pokok sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung 

jawab fungsional secara tepat.

Organisasi harus menunjukkan garis wewenang 

dan tanggung jawab yang jelas. Untuk dapat 

memenuhi syarat adanya pengawasan yang baik 

maka dalam struktur organisasi perusahaan 

harus ada pemisahan fungsi operasional, otori- 

sasi, penyimpanan dan pencatatan.

2. Adanya sistem wewenang dan prosedur pembukuan 

yang baik, yang berguna untuk melakukan penga

wasan akuntansi yang cukup terhadap harta 

milik, hutang, pendapatan dan biaya. Sistem 

wewenang dan prosedur pembukuan dalam perusa

haan merupakan alat bagi pimpinan untuk meng- 

adakan pengawasan terhadap operasi dan tran

saksi yang ada dan juga untuk mengklasifikasi- 

kan data akuntansi dengan tepat, di dalam buku 

b e s a r .

3. Praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di 

dalam melakukan tugas dan fungsi pada setiap 

bagi an ila I liin organ isas i .

Uni turssfibufc mompunyas intiksud bahwa agar so-
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tiap pegawai melakukan tugasnya sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan. Praktek yang 

sehat ini berlaku untuk seluruh prosedur yang 

ada sehingga terdapat internal check dimana 

pencatatan yang dilakukan oleh dua orang yang 

berbeda dari sumber yang sama akan menghasil- 

kan sesuatu yang sama, hal ini memerlukan 

suatu kondisi tidak ada satu bagianpun dalam 

perusahaan yang mengerjakan suatu transaksi 

dari awal hingga akhir.

4. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai 

dengan tanggung jawabnya. Hal ini akan mem- 

pengaruhi sukses tidaknya suatu sistem pengen

dalian intern. Meskipun struktur organisasi 

perusahaan sudah baik dan begitu juga dengan 

proeedur-prosedur yang ada tetapi bila pegawai 

yang melakukan tidak cakap, maka sistem 

pengendalian intern juga tidak akan berhasil 

dengan baik.

Selain ciri-ciri pokok tersebut di atas masih 

diperlukan pungawasan tambahan untuk menjamin pengeri- 

dalian intern yang baik, yang terdiri dari laporan- 

laporan yang merupakan alat bagi suatu bagian dalam 

perusahaan untuk memper tanggung j awabkan tugas-tugas rue - 

rek a , budget yang d igunnkan sebagai. alat untuk mengukur
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realisasi sehingga dapat diketahui penyimpangan-penyim- 

pangan yang terjadi dan manajemen dapat juga mengevalua- 

si efisiensi dan efektivitas dari perusahaan yang dike- 

lolanya, juga staff audit intern yang akan memeriksa 

pelaksanaan dari prosedur-prosedur yang telah ditetap- 

kan .

Pada setiap perusahaan, untuk perusahaan dagang 

dan industri, pasti melakukan aktivitas pembelian untuk 

jalannya perusahaan mereka. Aktivitas pembelian tersebut 

untuk menjamin kelancaran-kelancaran aktivitas-aktivitas 

yang lain dalain mencapai tujuan mereka. Dan terutama 

untuk perusahaan industri dimana aktivitas pembelian 

yaitu pembelian bahan baku akan mempengaruhi aktivitas 

produksi yang akan memproduksi bahan baku tersebut men

jadi barang jadi dan dan juga mempengaruhi aktivitas 

penjualan yang melakukan penjualan dari barang jadi atau 

hasil pengolahan bahan baku dan yang terakhir akan mem

pengaruhi tujuan dari perusahaan. Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa aktivitas pembelian merupakan awal dari 

seluruh aktivitas yang ada dalam perusahaan. Oleh karena 

itu bagian pembelian harus melakukan aktivitasnya dengan 

tepat, dalam kegiatan untuk melakukan pengadaan bahan 

baku, yaitu dengan biaya seminimal mungkin dan juga
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melakukan pembelian dalam jumlah, kwalitas yang tepat, 

memilih suplier yang baik untuk menunjang tercapainya 

tujuan perusahaan.

Agar kita; dapat melakukan pembelian atau peng

adaan bahan baku dengan baik, diperlukan suatu hubungan 

kerja sama yang baik antara bagian pembelian dengan 

bagian-bagian lain yang ada di perusahaan, juga adanya 

hubungan dengan perusahaan yang menjual bahan baku ter

sebut dan mengetahui suplier-suplier mana yang menjual 

dengan harga murah, jangka waktu pembayaran yang panjang 

dan juga kwalitas dari barang yang dijualnya baik, atau 

dengan perkataan lain syarat-syarat penjualannya baik.

Dalam melakukan pembelian ada beberapa hal yang 

perlu dipertimbangkan atau diperhatikan, antara lain :

1. Barang yang akan dibeli.

Hal ini harus ada permintaan dari bagian yang 

membutuhkan, yaitu bagian gudang, Administrasi 

Persediaan Kantor atau bagian produksi.

2. Jumlah barang yang akan dibeli.

Hal ini juga merupakan permintaan dari bagian 

yang membutuhkan, tetapi bila diperkirakan 

ada kenaikan harga, bagian pembelian dapat 

melakukan pembelian dalam jumlah yang melebihi 

kebuUihan dontfan persetujuan dari pimpi n a n .
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3. Penetapan waktu atau saat pembelian.

Biasanya ditetapkan oleh bagian pembelian 

tetapi harus dengan memperhatikan informasi 

dari bagian yang lain.

4. Penentuan harga yang harus dibayar dari barang 

yang dibeli.

Untuk hal ini bagian pembelian harus mempunyai 

data atau informasi mengenai harga pada setiap 

waktu dan melakukan persetujuan mengenai harga 

dengan suplier yang akan kita beli barangnya.

5. Pemili.han suplier yang akan kita tuju.

Bagian pembelian harus mengetahui suplier- 

suplier tnana yang menjual barang dengan harga 

yang rendah dan kwalitas yang baik dan syarat- 

syarat penjualan yang memuaskan.

Seperti yang telah diutarakan di atas, dapat kita 

lihat bahwa aktivitas pembelian dilakukan oleh bagian 

pembelian sendiri, tetapi aktivitas tersebut sangat erat 

hubungannya dengan bagian-bagian lain di perusahaan, 

oleh karena itu pimpinan perusahaan sangat perlu sekali 

untuk dapat memperoleh informasi-informasi yang ber

hubungan dengan pembelian dan baginri-bag ian lainnya 

untuk dapat. mengundii 1 iksn uktivites-aktivi tus tersebut 

agar nosuni atau dapat mnneapai tujuan perurmhaan yanj* 

telah ditetapkan.
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6. Prjaasdux Ejgjiĝ .lo.laan. Persediafln Bahan ELakix

6.1. Prosedur pesanan pembelian bahan baku

Dalam melakukan pembelian bahan baku, semua per

mintaan atau inisiatif pembelian harus berasal dari luar 

bagian pembelian yaitu bagian yang membutuhkan atau yang 

mengetahui posisi persediaan, antara lain bagian gudang, 

bagian Administrasi Persediaan Kantor (APK) atau bagian 

produksi/PPC. Jadi bagian pembelian hanya merupakan 

pelaksana pembelian.

Bagian mana yang melakukan permintaan pembelian, 

pada suatu perusahaan akan berbeda tergantung kepada 

kebijaksanaan dalam perusahaan tersebut. Akan tetapi 

bila bagian gudang atau APG yang melakukan permintaan 

pembelian, kurang tepat sebab bagian gudang hanya menge

tahui persediaan secara fisik saja. Jadi lebih tepat 

bila yang melakukan permintaan pembelian adalah Adminis

trasi Persediaan Kantor (APK) yang mempunyai catatan 

tentang persediaan ekonomis, hal ini untuk perusahaan 

industri yang memproduksi secara masa atau mass pro

duction dan batch production yang sederhana. Sedangkan 

untuk .job order production dan batch production yang 

specif ik/complicated, permintaan pembeiiannya dari b a 

gian produksi/PPC.!
r,

Pcrmintunn ^pembelian ini hnrus dilakukan secara 

tertulis sebanywk dua ranr?kup, dimann pormintann pembe-
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1 ian/purchase requisition yang lembar pertama diserahkan 

kepada bagian pembelian, sedangkan lembar kedua disimpan 

oleh bagian yang membuatnya sebagai arsip.

Atas dasar ini atau permintaan pembelian lembar pertama 

barulah bagian pembelian setelah mencek atau memeriksa 

bahwa kebutuhan itu merupakan kebutuhan yang sebenarnya 

barulah dia melaksanakan upaya pembelian.

Setelah diperiksa dan ternyata merupakan kebu

tuhan yang sebenarnya/riil maka bagian pembelian akan 

meminta penawaran barang secara tertulis yang dirainta 

kepada beberapa suplier. Atas dasar ini para suplier 

akan membuat penawaran harga secara tertulis. Oleh kepa

la pembelian, hal ini dicatat pada suatu catatan yang 

namanya "Register Pembelian Barang", yang berisi antara 

lain :

1. tanggal pengirimari penawaran barang kepada 

suplier.

^2. nomor dari surat penawaran barang.

3. nama dari suplier-suplier.

4. tanggal penerimaan penawaran harga dari 

suplier.

5. harga penawaran dari barang.

6. syarat-syarat penyerahan, dapat frangko gudang
i

penjual atau frangko gudang pembeli.
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Dan apabila ternyata pada penawaran harga dari para 

suplier terdapat penawaran dalam harga yang sama, kwali- 

tas dan kondite yang sama, maka ada tindakan lanjutan 

dari perusahaan untuk menawar barang dengan harga lebih 

rendah, dan hal itu juga harus dicatat pada register 

pembelian barang dan yang terakhir pemutusan suplier 

mana yang akan dipilih untuk dibeli barangnya, hal ini 

juga dicatat pada catatan tersebut dan juga harus terda

pat tanda tangan atau paraf dari yang berwenang dapat 

kepala pembelian atau direktur/pimpinan perusahaan, bila 

diparaf oleh kepala pembelian harus terdapat tingkat 

kontrol yang cukup oleh direktur bersama tim evaluasi 

harga untuk menghindari penyelewengan. Kalau pada per

usahaan terdapat pembelian bermacam-macam jenis, maka 

dibuat register pembelian barang tersebut untuk ber- 

macam-macam barang.

Setelah diketahui suplier yang dituju, bagian 

pembelian mengadakan pesanan pembelian secara tertulis 

kepada suplier yang dituju. Didalam pesanan pembelian 

dicantumkan : tanggal, suplier siapa, jumlah barang, 

jenis dan kwalitas barang, waktu penyerahan, syarat 

p en y e r a h a n .

Pesanan pembelian atau purchase order terdiri dari 

beberapa rangkap, tergantung pada kebutuhannya, tetapi 

secara umum aduJah sebagai berikut; :
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a. Lembar pertama atau yang asli. diberikan kepada 

suplier sebagai pernyataan atau bukti pesanan pembe- 

1 ian .

b. Lembar kedua disimpan oleh bagian pembelian, tetapi 

sebelumnya dikirim kepada suplier untuk ditanda

tangani oleh pihak suplier di atas materei, hal ini 

untuk adanya bukti autentik bila terjadi wan presta- 

si .

c. Lembar ketiga diberikan kepada bagian hutang untuk 

disimpan dan digunakan sebagai pencatatan hutang 

apabila sudah menerima laporan penerimaan barang, dan 

mencocokkan pesanan pembelian tersebut dengan laporan 

penerimaan barang yang diterimanya. Jumlah hutang 

yang dicatat dengan melihat jumlah barang yang sudah 

diterima pada laporan penerimaan barang dikalikan 

dengan harga perbarang yang tercantum pada pesanan 

pembe l i a n .

d. Lembar keernpat diberikan kepada bagian penerimaan 

barang sebaga^i pember itahuan untuk mempersiapkan 

proses penerimaan barang selain itu bila pada waktu 

barang datang dia dapat mengecek kebenaran pengi- 

riman barang tersebut baik dalam jumlah, kwalitas, 

jenis don waktu pentfiriman.
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e. Lembar kelima diberikan kepada bagian Administrasi 

Persediaan Kantor untuk memberitahukan bahwa telah 

dilakukan pesanan pembelian untuk mengetahui perse

diaan e k o nomis.

f. Lembar keenam disimpan oleh bagian pembelian untuk 

pengawasan dan memonitor penyerahari oleh suplier 

terhadap pesanan yang telah dilakukan.

Dengan adanya pesanan pembelian sudah terdapat 

keterikatan kita sebagai pembeli dengan suplier sebagai 

penjual. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk 

dilakukan pengawasan, tetapi dengan adanya prosedur 

pesanan pembelian yang baik, berarti sudah dilakukan 

sistem informasi akuntansi, yang ditunjukkan adanya 

informasi pada bagian-bagian yang ada dan berhubungan 

dengan aktivitas pembelian, sehingga akhirnya dapat 

dilakukan pengendalian oleh pimpinan.

6.2. Prosedur penerimaan dan penyimpanan bahan baku

Bila bahan baku atau barang yang dipesan sudah 

dikirim dan tiba da perusahaan, maka bagian penerimaan 

yang harus meneripia, kemudian bagian penerimaan barang 

mengadakan penilaian atau pemeriksaan yang independent 

antara bukt.i pesnnan yang diinilikinya dengan barang yang 

d iter itnanyu , apakah sudah sesuai baik dari aegi kwali-
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tasnya, jumlah, jenis dan saat pengirimannya.

Pada saat mengirimkan barang atau bahan baku, 

umumnya suplier menyertakan surat jalan sebanyak dua 

lembar, dimana lembar yang pertama setelah ditanda 

tangani dari petugas yang berwenang dalam perusahaan, 

dimi.nta kembali oleh petugas suplier, hal ini digunakan 

sebagai bukti bahwa barang yang bersangkutan telah dite

rima oleh perusahaan tersebut. Untuk yang lembar kedua 

surat jalan itu, harus segera diserahkan kepada bagian 

Administrasi Persediaan Kantor sambil menunggu laporan 

penerimaan barang untuk dicatat sebagai penambahan per

sediaan. Alasan untuk surat jalan tidak boleh diterima 

oleh bagian penerimaan sendiri, karena dikhawatirkan 

dalam pembuatan laporan penerimaan oleh bagian peneri

maan hanya dilakukan dengan cara menyalin dari surat 

jalannya saja.

Sebab kalau barang pembelian sudah diterima dan laporan 

penerimaan atau receiving report sudah dibuat dan ditan

datangani efeknya besar, karena dengan adanya hal ter

sebut merupakan suatu pertanggungjawaban penerimaan 

sekaligus pengambil alihan resiko yang terdapat pada 

barang atau bahan baku tersebut.

Setelah mejla.kukan pemeriksaan dan pencocokkan, 

bagitin putiur imuun membuat laporan penerimaan barnng 

sebanyak tigs lomhar :
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a. Lembar pertama atau yang asli diberikan ke Bagian 

Pembelian sebagai informasi mengenai jumlah barang 

atau bahan baku yang dipesan sudah diterima atau 

dengan perkataan lain untuk memonitor pengiriman dari 

suplier sudah seberapa jauh dibandingkan dengan 

jumlah pembelian seluruhnya yang tercantum pada pe

sanan pembelian lembar keenam yang disimpan.

b. Lembar kedua diserahkan ke gudang bersama bahan baku 

atau barang yang diterima untuk dilakukan pengecekan 

sekali lagi oleh bagian gudang, jadi ada internal 

control antara bagian penerimaan dengan gudang dan 

setelah ditandatangani oleh kepala gudang dan dicatat 

pada kartu gudang diteruskan kebagian hutang untuk 

dicocokkan dengan pesanan pembelian lembar ketiga 

yang disimpan oleh bagian hutang dan kemudian menca

tat sebagai timbulnya hutang.

c. Lembar ketiga diberikan kepada Bagian Administrasi 

Persediaan Kantor, untuk dicocokkan dengan surat 

jalan dan pesanan pembeliannya lembar kelima, lalu 

dicatat sebagai penambahan persediaan.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa 

lembar kedua dari laporan penerimaan diberikan ke gudang 

beserta dengan barang atau bahari baku yang diterima. 

Jadi disini terdapat internal control antara bagian 

purior iiuuHii dotitfari gudang sebnh barang itu setelah
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diperiksa oleh bagian penerimaan baik dari segi kwali

tas, jumlah, jenis dan saat pengiriman, lalu dituangkan 

pada laporan penerimaan dan kemudiaan barang dan laporan 

penerimaan itu diperiksa atau dicocokkan lagi oleh b a 

gian gudang apakah memang sudah betul. Kalau sudah 

betul baru ditandatangani oleh bagian gudang, sebab 

dengan adanya tanda tangan tersebut ada perpindahan 

tanggung jawab atas bahan baku atau barang tersebut pada 

bagian gudang.

Supaya bagian gudang dapat melakukan kewajibannya 

dengan baik, maka keadaan gudang juga harus baik, 

sehingga barang atau bahan baku yang disimpan aman dari 

kerusakan dan kecurian. Selain itu akan lebih baik 

bila tiap jenis bahan baku atau barang yang ada di 

gudang diberi tanda pengenal berupa kode-kode tertentu 

untuk memudahkan pencarian identitas barang.

6.3. Prosedur pengeluaran persediaan bahan baku

Sama halnya dengan prosedur pembelian, inisiatif 

atau permintaan pembelian tidak boleh berasal dari ba

gian pembelian sendiri, demikian juga untuk prosedur ! 

pengeluaran persediaan juga tidak boleh atas inisiatif 

bagian gudang sendiri, tetapi harus berasal dari inisia

tif atau permintpan bagian lain yang diberi wewenang 

untuk itu. Dengan adanya hal tersebut dapat dimiritakan 

Inngguutf jnwub dari banian gudanfl terhadap keamanan.
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keutuhan dari persediaan bahan baku dari segala kehi- 

langan.

Untuk mencegah terjadinya penyelewengan 

permintaan pengeluaran bahan baku, perusahaan terlebih 

dahulu harus menentukan bagian mana saja yang melakukan 

permintaan dan menyetujui pengeluaran bahan baku atau 

barang tersebut, biasanya pada perusahaan industri yang 

melakukan permintaan pengeluaran bahan baku adalah 

bagian produksi, yang akan mengolah bahan baku tersebut 

dalam proses produksi.

Permintaan pengeluaran tersebut harus dilakukan 

secara tertulis, sehingga dapat lebih jelas diketahui 

mengenai saat, jumlah serta jenis yang diminta. Selain 

itu permintaan tertulis itu harus ditandatangani oleh 

petugas yang menerima barang dan petugas gudang sendiri 

sebab dapat digunakan sebagai bukti adanya pengeluaran 

bahan baku dari gudang dan bagian gudang dapat 

menunjukkan bukti itu untuk mempertanggung jawabkan 

tugasnya.

6.4. Prosedur pencatatan persediaan bahan baku.

Perlu sekali adanya pencatatan secara terus me- 

nerus untuk setiap mutasi terhadap persediaan yang ada, 

sebab pimpinan tidak dapat mengawasi setiap mutasi yang 

terjadi, dan dengan adanya pencatatan yang akurat dan 

dapat dipercaya, dapat digunakan oleh pimpinan untuk

42.
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mengawasi dan mengendalikan jumlah persediaan bahan baku 

yang ada di gudang. Agar supaya pencatatan itu dapat 

dipercaya dan akurat di dalam penggunaan sebagai alat 

pengendalian, maka pencatatan itu harus dilakukan oleh 

bagian Administrasi Persediaan Kantor, bagian gudang dan 

pada buku besar perusahaan.

Bagian Administrasi Persediaan Kantor harus mela

kukan pencatatan terhadap setiap keluar masuknya tiap- 

tiap jenis bahan baku di dalam kartu persediaan masing- 

masing, pencatatan ini juga harus dilakukan oleh bagian 

gudang di dalam kartu-kartu persediaan gudang, tetapi 

diantara kartu persediaan kantor dan gudang ada perbe- 

daannya, pada kartu persediaan kantor selain dicantumkan 

jumlah unitnya juga dicantumkan mengenai harganya, teta

pi pada kartu persediaan gudang hanya jumlah unitnya 

saja. Selain itu seperti yang telah disebutkan di atas 

bahwa terdapat buku besar yang mencatat persediaan yang 

ada di perusahaan, tetapi pada buku besar pencatatannya 

secara keseluruhan tidak herdasarkan tiap-tiap jenis 

persediaan bahan baku.

Dalam melakukan pencatatan setiap mutasi perse

diaan bahan baku dalam kartu Administrasi Persediaan 

Kantor dan kartu persediaan gudang dan juga pada buku 

besar harus menggunakan dokumen pendukung yang berupa 

bukti tor I. u I is dari bagian lain yang berwennng sebngai 

dah'nr pencntnl.au. Untuk mencatat. penambahari persediaan
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harus berdasarkan laporan penerimaan barang dengan 

didukung bukti pesanan pembelian dan surat jalan. Se- 

dangkan untuk mencatat pengeluaran persediaan bahan baku 

didasarkan pada bukti permintaan dan pengeluaran barang 

dari bagian produksi.

juga bertanggung jawab untuk penyimpanan bahan baku 

selain melakukan pencatatan atas bahan baku tersebut. 

Sebab bagian gudang yang juga mempunyai tugas untuk 

menyimpan bahan baku, maka setiap dokumen yang ditujukan 

ke gudang baik yang digunakan sebagai bukti untuk penam- 

bahan atau permintaan bahan baku/pengurangan yang di- 

gunakan sebagai dasar pencatatan tidak boleh dicantumkan 

harga bahan baku yang dimaksudkan dalam dokumen ter

sebut. Hal ini mempunyai tujuan agar bagian gudang tidak 

mengetahui harga-harga dari bahan baku yang disimpannya, 

untuk menjaga kemungkinan kecurangan/penyelewengan yang 

dapat d ilakukannya:.

bahan baku oleh Bagian Administrasi Persediaan Kantor, 

bagian gudang, dan buku besar diharapkan dapat memberi

kan informasi yang akurat mengenai keadaan/tingkat per

sediaan bahan baku, yang digunakan oleh pimpinan untuk 

dapat mengendalikannya. Selain itu juga harus diadakan 

perhituugan phisik persediaan bshon baku yang ado di

Seperti yang kita ketahui bahwa bagian gudang

Dengan dilakukan pencatatan terhadap persediaan
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cocjokknn dengan pencatatan yang dilnknkan oleh Adminis

trasi Persediaan Kantor dan gudang apakah hasilnya sama, 

apabila seluruhnya memberikan informasi mengenai jumlah 

persediaan bahan baku yang sama, maka informasi itu me- 

mang sudah benar dan dapat dipercaya. Tetapi kita masih 

dapat menambah keakuratan dari informasi tersebut yaitu 

dengan mencocokkan saldo pada buku besar persediaan 

bahan baku dengan jumlah seluruh persediaan bahan baku 

yang ada pada seluruh kartu persediaan kantor.

Selain itu pada tiap kartu persediaan bahan baku, 

hendaknya ditetapkan besarnya persediaan pengaman atau 

persediaan minimum dan juga besarnya persediaan mak- 

simum. Hal ini sangat penting sekali agar perusahaan 

selalu mempunyai persediaan bahan baku yang dapat meme- 

nuhi kebutuhannya dalam berproduksi dan juga tidak me- 

nyebabkan biaya yang besar. Apabila jumlah persediaan 

kita sudah mendekati persediaan minimum, berarti kita 

harus segera melakukan pembelian atau melakukan permin

taan pembelian kepada bagian pembelian, sebab bila kita 

tidak segera melakukan permintaan pembelian sangat ris- 

kan sekali, karena antara saat pesanan pembelian sampai 

dikirimnya bahan baku yang dipesan memakan waktu bebera

pa hari. Bila bahan baku habis, maka perusahaan mengala

mi kemacetan dalam proses produksi dan biaya pesanan 

lebih besar karena, memesannya dengan cepat-cepat. Selain 

itu kita juga harus mempunyai persediaan maksimum se-

']!> .

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGENDALIAN DALAM BIDANG ... LILY WIDJOJO



lunijtfn persadi a&n ln\han baku yang ud» pacta porusahaan 

l.idnk berlebihan atau mcnnmpuk, knrona hi In hnl itu 

terjadi akan mempunyai pengaruh kepada perusahaan yaitu 

menyebabkan adanya biaya-biaya yang besar antara lain 

biaya penyimpanan, biaya bunga dan sebagainya. Dengan 

adanya batasan persediaan minimum dan maksimum, maka 

perusahaan kemungkinannya kecil sekaii untuk mengalami 

kehabisan persediaan dan adanya kelebihan persediaan.

7 .  B n r i E f i t a r x .  Q m t r & l  ^

Seperti. yang telah diutarakan sebelumnya bahwa 

suatu pengendalian intern yang baik adalah harus meng- 

adakan perencanaan atau membuat budget yang dapat di- 

gunakan untuk mengukur realisasi dan membandingkannya, 

atau dengan perkataan lain dapat digunakan pengendalian 

aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan, sehingga 

dapat dikatakan sebagai budget control.

Penerapan atau pembuatan budget pada suatu per

usahaan harus meliputi seluruh aktivitas atau kegiatan 

yang ada di perusahaan yaitu dalam bidang penjualan, 

produksi, pengadaan, keuangan dan sebagainya. Karena 

aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan itu satu 

dengan yang lain akan mempengaruhi di dalam mencapai tu- 

juan yang telah ditetapkan. Kegagalan pada suatu akti

vitas akan mempengaruhi aktivitas yang lainnya dan yang 

paling terakhir adalah menimbulkan tujuan perusahaan 

tidak dapat tercapai.

46.
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Biasanya pada perusahaan-perusahaan mempunyai 

tujuan untuk mendapatkan laba, salah satu hal yang 

sangat menentukan adanya laba adalah penjualan, pen

jualan merupakan aktivitas dari perusahaan yang paling 

akhir dalam menentukan laba . Aktivitas-aktivitas lain- 

nya akan dipengaruhi sukses atau tidaknya penjualan, 

oleh karena itu kita harus membuat perencanaan penjualan 

atau budget penjualan paling awal dan merupakan dasar 

bagi budget-budget yang lainnya.

7.1. Budget Penjualan.

Setiap perusahaan akan menentukan lebih dahulu 

berapa laba yang akan dicapai sebagai tujuan dari per

usahaan mereka. Setelah itu baru ditentukan atau diren- 

canakan berapa penjualan yang harus dilakukan untuk 

dapat mencapai laba tersebut. Maka kita harus membuat 

perencanaan atau budget penjualan lebih dahulu, baru 

setelah itu kita membuat budget untuk aktivitas lainnya 

yang menunjang aktivitas penjualan.

Budget penjualan yang dibuat oleh perusahaan 

memberikan proyeksi atau gambaran tentang «penjualan 

perusahaan yang akan dilakukan, untuk hal itu pada 

budget harus dicantumkan tentang jumlah atau volume 

penjualan dengan harga satuan untuk setiap jenis produk 

yang dijual pada masing-masing daerah penjualan. Dalam 

penyusunan budget penjualan tersebut kita harus memper-

4 7 .
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hatikan kemampuan penjualan perusahaan, daya beli dun 

selera konsumen serta perkembangan teknologi, dan juga 

saingan kita. Jadi di dalam pembuatan budget penjualan 

semua hal yang mempengaruhi penjualan kita harus kita 

perhatikan, karena kita tidak boleh membuatnya dengan 

ramalan penjualan yang sangat menyimpang dari kenyataan 

sebenarnya, sebab seperti yang kita ketahui budget pen

jualan ini yang menjadi dasar pembuatan budget selan- 

jutnya yaitu budget produksi.

7.2. Budget Produksi.

Setelah budget penjualan kita buat, maka untuk 

selanjutnya kita dapat menyusun budget produksi dengan 

dasarnya dari budget penjualan. Semua hal tersebut seba- 

gai tindakan dalam pengelolaan dan pengendalian perusa

haan. Budget produksi akan meliputi penentuan berapa 

jumlah unit yang harus diproduksi dari setiap jenis 

barang yang diproduksi. Jumlah yang direncanakan untuk 

diproduksi tersebut didasarkan untuk memenuhi rencana 

penjualan yang telah direncanakan, dan juga untuk m e 

menuhi persediaan barang jadi yang juga telah direncana

kan .

Di dalam perusahaan yang telah membuat budget 

prodtfksi biasanya akan menjabarkan budget produksi ke 

dalam budget-budget yang lebih mendetail yang ber- 

hubungan dengan pelaksanaan proses produksi yaitu budget
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bahan baku, budget tenaga. kerja longs»ung, budget factory 

overhead, ketiganya digunakan untuk menunjang proses 

produksi. Selain itu juga terdapat budget persediaan 

yaitu yang merupakan hasil dari proses produksi yang 

tidak dijual atau yang disimpan sebagai persediaan ba

rang jadi dari sebagian barang jadi yang dihasilkan atau 

dari sebagian seluruh budget produksi (jumlah yang harus 

diproduksi). Tetapi di dalam penulisan skripsi ini se- 

suai dengan masalah yang diambil maka hanya akan dibica- 

rakan budget bahan baku saja.

7.3. Budget Bahan Baku.

Budget bahan baku dilakukan atau dibuat adalah 

untuk pengendalian bahan baku baik untuk* penyediaan 

bahan baku dengan kwantitas dan kwalitas yang disyarat- 

k a n , dan pada waktu atau saat serta tempat yang diper- 

lukan dalam proses produksi. Hal ini berarti bahwa.bahan 

baku yang diperoleh tidak boleh berlebihan jumlahnya, 

dan harus dipertanggung jawabkan dan dipergunakan sesuai 

dengan yang dimaksudkan.

Budget bahan baku adalah memperkirakan berapa 

jumlah bahan baku yang dbutuhkan untuk menghasilkan 

barang jadi yang telah direncanakan dalam budget pro

duksi. Dalam hal ini kita harus mmeperkirakan berapa 

kebutuhan bahan baku, tingkat persediaan bahan baku 

serta pembelian atau pengadaan bahan baku yang harus
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diJakukan. Untuk Itu kita akan mombuat budget bahan baku 

yang meliputi. keti.ga. hal tersebut, antara lain :

1. Budget kebutuhan bahan baku.

Di dalam budget ini kita menetapkan perenca- 

naan tentang jumlah bahan baku yang dibutuhkan 

untuk memenuhi produksi yang telah direncana- 

kan nienurut waktu dan jenis produk. Dalam hal 

in.i kita harus memperhatikan sisa bahan baku 

yang masih dapat dipakai dan yang tidak dapat 

d ipakai.

2. Budget pembelian atau pengadaan bahan baku.

Di dalam budget ini ditetapkan bahan baku yang 

harus dibeli dan biaya yang terjadi sehubungan 

dengan pemesanan bahan baku tersebut.

3. Budget persediaan bahan baku.

Budget ini menunjukkan persediaan bahan baku 

yang direncanakan tersedia dalam perusahaan, 

dalam jumlahnya dan biaya yang berhubungan 

dengan proses penyimpanan bahan baku tersebut.

7.4. Perencanaan jumlah dan saat pengadaan bahan baku 

untuk mengatasi kelebihan atau kekurangan perse

diaan bahan baku.

Setelah kita membuat budget-budget yang mendukung 

pelaksanaan aktivitas-aktivitas dalam pencapaian tujuan

50 -
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perusahaan, maka langkah selanjutnya kita dapat merenca- 

nakan atau menentukan jumlah dan saat pengadaan bahan 

baku dengan berdasarkan budget-budget yang telah kita 

buat. Perencanaan atau penentuan hal tersebut agar per

sediaan bahan baku tidak berkelebihan atau kekurangan 

sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak yang negatif 

sepertj. kemacetan dalam proses produksi maupun biaya- 

biaya yang terjadi seperti biaya pesanan, biaya penyim- 

panan yang besar, biaya kehabisan persediaan dan biaya 

kerugian karena interest akibat tertimbunnya persediaan 

bahan baku.

Oleh karena itu dalam menentukan jumlah dan saat 

pembelian bahan baku, biaya-biaya tersebut harus kita 

pertimbangkan, yaitu :

a. Biaya pesanan

Biaya ini meliputi biaya-biaya yang timbul sejak 

persiapan pesanan dilakukan, pengiriman pesanan sampai 

penyerahan bahan baku, termasuk di dalamnya biaya ad- 

ministrasi, biaya pengangkutan, biaya penerimaan dan 

biaya pemeriksaan dan lain-lain. Biaya ini berubah-ubah 

sesuai dengan frekwensi pengadaan pesanan itu dilakukan.

b. Biaya penyi.mpanan .

Yang termasuk dalam biaya ini adalah biaya yang 

timbul karena adanya pengelolaan persediaan yaitu adanya 

sejumlah persediaan bahan baku yang di.simpan oleh pe-
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rnsahaan. Vang masuk da,Lam kelompok biaya ini misalnya 

biaya sewa gudang, biaya asuransi, biaya gaji pengowas 

gudang dan biaya keausan atau kerusakan dan lain-lain. 

Sifat biaya ini berubah-ubah sesuai dengan besarnya 

persediaan bahan baku, biaya ini akan membesar bila 

jumlah persediaan makin banyak dan akan mengecil bila 

persediaaan makin sedikit.

c. Biaya karena kehabisan persediaan.

Yang termasuk dalam kelompok biaya ini adalah 

untuk biaya-biaya yang ada akibat karena kehabisan per

sediaan bahan baku pada saat dibutuhkan, misalnya biaya 

pesanan yang lebih mahal dari biasanya yang disebabkan 

pengiriman pesanan yang lebih cepat dari biasanya, pem- 

belian pada suplier lain yang bukan langganan kita 

dengan harga yang lebih mahal dari biasanya, dan seba

gainya. Biaya ini hanya akan timbul di perusahaan yang 

mengalami kehabisan persediaan.

d. Biaya karena tertimbunnya persediaan.

Biaya ini akan ada atau timbul dalam perusahaan 

bila perusahaan mengalami adanya persediaaan yang berle- 

bihan dibandingkan dengan kebutuhannya, yang termasuk 

dalam kelompok biaya ini adalah biaya penyimpanan yang 

terlalu besar, selain itu masih terdapat kerugian yang 

lain yaitu tertimbunnya dana kita pada persediaan se- 

hingga perusahaan mengalami kerugian bunga atas dana
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yang ada pada persediaan, sebab sebenarnya dana tersebut 

dapat digunakari untuk aktivitas yang lain.

Kita dapat menentukan jumlah pesanan yang optimal 

bila kita mempunyai anggapan bahwa pemakaian bahan baku 

cukup stabil sepanjang tahun. Jumlah pesanan optimal 

diartikan sebagai jumlah pesanan yang paling ekonomis, 

dimana terjadi biaya pesanan dan penyimpanan yang teren- 

dah. Untuk menghitung jumlah pesanan yang optimal di- 

gunakan rumus sebagai berikut :

/
\ / 2.R.S

E 0 Q = \ / ------------
C

R = Jumlah kebutuhan bahan dalam satuan unit 

perta h u n .

S = Biaya tiap kali pesanan dilaksanakan.

C = Biaya penyimpanan tiap unit.

Penentuan saat pesanan kembali juga harus d i l a 

kukan dimana hal itu merupakan saat dimana harus dila

kukan pesanan lagi agar pada saat penerimaan bahan baku 

yang dipesan, keadaan persediaan yang ada di atas jumlah 

persediaan pengaman adalah nol. Perusahaan harus meng- 

adakan persediaan pengaman atas persediaan bahan ba- 

kunya, hal ini dengan tujuan agar perusahaan tidak 

mengalami kehabisan persediaan bahan baku bila suatu 

ketika pengiriman bahan baku terlambat atau pemakaian
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bahan baku tiba-tiba meningkat, sebab bila persediaan 

bahan baku habis, proses produksi tidak dapat berjalan 

dan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan dan 

juga menimbulkan biaya yang b e s a r . Tetapi juga kita 

tidak boleh tnelakukan persediaan yang berlebihan se- 

hingga menimbulkan biaya yang lebih besar juga.

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan atau 

dipertimbangkan dalam menentukan saat pesanan kembali, 

yaitu :

a. Adanya perbedaan atau tenggang waktu yang cukup lama 

antara saat pesanan sampai bahan baku yang dipesan 

diterima, perbedaan waktu ini disebut lead time, 

dimana pada lead time tersebut juga membutuhkan bahan 

baku untuk dlgunakan. 

b Resarnya persediaan pengaman. seperti yang kita keta- 

hui kebutuhan serta jangka waktu lead time umumnya 

tidak dapat dipastikan, sehingga dibutuhkan perse

diaan pengaman untuk dapat menetralisir akibat keti- 

dak pastian tersebut.

Jadi saat pesanan kembali dapat ditentukan yaitu 

bila tingkat persediaan sudah mencapai

Titik pesanan kembali = (lead time x penggunaan per 

hari) + persediaan pengaman.

Untuk penentuan jumlah dan saat penentuan kembali 

dapat diberikan contoh sebagai berikut :
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Contoh : Pemakaian bahan di suatu perusahaan 175 unit 

tiap minggu, jadi setahun 9.100 unit (52 minggu x 175 u- 

nit). Harga satuan unit $0.50 sedangkan biaya pengelola- 

an persediaan 20% setahun dari rata-rata investasi per

sediaan (biaya investasi modal kerja 10%, asuransi 1,25% 

gudang 1,75%, penanganan 4,50%, kerusakan 2,50%), se

dangkan biaya pesanan $24.

EOQ atau Jumlah Pesanan Ekonomis =

/
\ / 2 x 9.100 x 24 
\ / -------------------  Z 2.090 unit.

20% x 0,50

Dalam perusahaan itu tenggang waktu yang normal 2 ming

gu, tetapi mungkin pula 3 minggu, selain itu pemakaian 

tidak dapat selalu tepat 175 unit/minggu, dan jika ting- 

kat pemakaian maksimum 200 unit/minggu, maka titik peme- 

sanan dan persediaan pengamannya adalah sebagai berikut1

Pemakaian normal untuk tenggang waktu normal 

selama 2 miiiggu ( 2 x 175 unit ) 350 unit

Persediaan Pengaman :

Pemakaian normal untuk selama 1 minggu 

( 1 x 175 unit ) 175 unit

Variasi Pemakaian

( 200 - 175 ) x 3 minggu 75 unit

250 unit

Titik Pemesanan 600 unit
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KEADAAN PERUSAHAAN "X' 

DI SURABAYA

l- £amt>sx&a llnmrn P erusahaan

Gambaran mengenai keadaan perusahaan “x" di Sura

baya secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1. Sejarah singkat perusahaan

Perusahaan "x” didirikan di Surabaya roerupakan 

pecahan dari perusahaan keluarga yang didirikan pada 

tahun 1954, dan kemudian setelah beberapa tahun, yaitu 

tahun 1964 perusahaan itu makin berkembang dan luas, 

dengan raendirikan suatu usaha sejenis di tempat lain 

tetapi juga berlokasi di Surabaya, dan baru dibuka tahun 

1970, dengan akte pendirian perusahaan tanggal 11 Sep

tember 1970 berdasarkan akte notaris dan perusahaan 

tersebut merupakan perusahaan " x " . Dan selang beberapa 

tahun perusahaan itu pecah menjadi berdiri sendiri- 

sendiri, salah satunya adalah perusahaan "x" tersebut 

sebagai perusahaan yang berdiri sendiri, bukan sebagai 

perusahaan bersama.

Perusahaan "x" tersebut merupakan perusahaan yang 

menghasilkan kaleng baik berukuran besar atau kecil. 

Pada mulanya perusahaan "x" hanya menghasilkan kaleng 

yang polos atau tidak ada warna atau gambarnya, misalnya

56.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGENDALIAN DALAM BIDANG ... LILY WIDJOJO



untuk kaleng minyak goreng. Dan mulai tahun 1980, per

usahaan "x" mulai merintis adanya usaha metal printing 

atau dilakukannya pemberian warna dan gambar pada kaleng 

yang diproduksi. Jadi mulai tahun tersebut perusahaan 

“x’“ mulai merintis untuk memperluas usahanya dengan 

jalan tidak hanya memproduksi kaleng polos saja tetapi 

juga kaleng yang bergambar dan berwarna. Dan pelaksanaan 

untuk memproduksi kaleng yang bergambar dan berwarna 

atau diadakannya proses metal printing yaitu pada tahun 

1981. Dan dengan diadakannya pelaksanaan dari proses 

metal printing, perusahaan "x" melakukan pengadaan 

mesin-mesin serta perbaikan atau pengaturan sistem 

kerja untuk mendukung proses metal printing tersebut.

Jadi dapat kita lihat bahwa perusahaan "xM dari 

mulai berdirinya sampai sekarang mengalami perkembangan 

yang cukup pesat, sehingga pada saat sekarang perusahaan 

"x" dapat melayani langganan atau konsumennya tidak 

hanya yang membutuhkan kaleng polos saja tetapi juga 

kaleng yang berwarna, dimana yang kaleng berwarna dan 

bergambar banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan 

lain, misalnya untuk perusahaan yang menghasilkan kue- 

kue kering, perusahaan atau pabrik cat dan sebagainya.

1.2. Ruang lingkup usaha perusahaan.

Aktivitas usahanya merupakan usaha industri. 

Aktivitas yang dilakukan perusahaan "x" adalah mengha-

b7 .
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silkan produk kaleng. Produk kaleng yang dihasilkan oleh 

perusahaan "x" meliputi kaleng dengan berbagai ukuran 

dan bentuk, selain itu ouga dibedakan antara kaleng 

polos yang tidak memerlukan proses metal printing dan 

kaleng yang bergambar dan berwarna yang memerlukan 

proses metal printing setelah kaleng tersebut terbentuk, 

keduanya dihasilkan oleh perusahaan”x" tersebut.

Sedangkan bahan baku yang digunakan untuk 

memproduksi kaleng adalah : tin plate.

1.3. Struktur organisasi

Perusahaan "x" mempunyai struktur organisasi 

seperti yang terlihat dalam bagan pada Gambar 2 di 

halaman 59.

Secara garis besar aktivitas pada masing-masing 

bagian adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan, kedudukan atau jabatan ini diduduki oleh 

pemilik perusahaan sendiri, yang mempunyai tugas 

antara lain :

a. merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan perusa

haan baik untuk jangka pendek maupun jangka 

panj a n g .

b. mengambil keputusan-keputusan penting.

2. Bagian Keuangan, aktivitasnya adalah mengawasi dan 

mengatur aliran dana di dalam perusahaan.

Bagian ini membawahi :

M I L I  K  

PERPUSTAKAAN 
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SKEMA STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN "x"

59.

GAMBAR : 2

Sujnber : Data Intern Perusahaan "x‘
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- Bag ion pcnibukunn, yang mompunyni tugns untuk 

mencatat atau membukukan kas, penjualan, pembe

lian, piutang, utang dan biaya-biaya perusa

haan .

3. Bagian Personalia, aktivitasnya adalah menangani dan 

mengawasi para pegawai perusahaan.

4. Bagian Penjualan, aktivitasnya adalah melakukan pen

jualan atau melayani para langganan yang melakukan 

pembelian barang.

5. Bagian Pembelian tugas atau aktivitasnya adalah meng- 

adakan pembelian atau pengadaan bahan baku serta 

bahan pembantu dari suplier dengan keputusan dari 

pitnpinan .

6. Bagian Produksi yang dipimpin oleh kepala pabrik 

mempunyai aktivitas untuk menangani, mengawasi serta 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses produk

si .

Bagian produksi atau kepala pabrik membawahi :

a. Bagian metal printing, pada bagian ini bahan 

baku yang akan dipakai dalam proses produksi 

untuk kaleng yang bergambar dan berwarna akan 

dipotong lebih dahulu pada tiap-tiap lembar 

bahan baku berapa lebar dan panjang dari tiap 

lembar bahan baku tersebut diperlukan, setelah 

itu baru diprinting sesuai dengan gambar dan 

warna yang telah ditentukan.
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b. Bagian pembuaton kaleng. lembnron bahon baku 

dari bagian metal printing dikirim ke bagian 

ini untuk dipotong menjadi beberapa buah, 

demikian juga untuk kaleng yang tidak berwar- 

na, bahan bakunya tanpa melalui bagian metal 

printing langsung dikirim ke bagian ini untuk 

dilakukannya proses pemotongan, lalu dibuat 

bentuk dasar dan juga tutup kaleng dipress 

menjadi kaleng baru atau disebut unit power 

press dan yang terakbir diassembling menjadi 

kaleng jadi.

c. Bagian gudang, tugasnya antara lain : meneri- 

ma> menghitung bahan baku yang diterima dari 

suplier dan barang jadi hasil produksi, kemu- 

dian menyimpannya, serta mengeluarkan bahan 

baku atas permintaan bagian produksi dan 

mengeluarkan barang jadi atas permintaan ba

gian lain.

6 1 .
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Pada perusahaan "x" prosedur pengelolaan bahan 

baku meliputi beberapa prosedur, antara lain adalah :

2.1. Prosedur pesanan pembelian bahan baku.

Pada perusahaan "x” proses pesanan pembelian 

dilakukan dengan atau bila ada permintaan pembelian dari
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bagian produksi. Hal. ini atau permintaan pembelian bahan 

baku akan dilakukan oleh bagian produksi, bila bagian 

produksi dalam kegiatan akan melakukan proses produksi 

lalu- minta bahan baku kepada bagian gudang yang menyim- 

pan bahan baku dan ternyata bahan baku tersebut sudah 

habis atau tidak memenuhi jumlah permintan dari bagian 

produksi. Di dalam gudang tempat menyimpan bahan baku 

tidak terdapat kartu-kartu persediaan bahan baku untuk 

mencatat mengenai jumlah bahan baku yang ada di gudang; 

demikian juga perusahaan juga tidak mempunyai bagian 

Administrasi Persediaan Kantor yang merupakan bagian 

yang melakukan pencatatan mengenai penambahan atau 

pengurangan persediaan bahan baku yang ada di perusa

haan. Jadi jumlah atau keadaan persediaan bahan baku 

yang ada di perusahaan hanya dapat diketahui dengan 

melihat secara fisik bahan baku yang ada di gudang. 

Setelah diketahui bahwa bahan baku yang ada di gudang 

jumlahnya tidak dapat memenuhi permintaan dari bagian 

produksi, bagian produksi akan melakukan permintaan 

pembelian secara lisan kepada bagian pembelian agar 

segera dilakukan pembelian bahan baku tersebut.

Bagian pembelian dalam usahanya memperoleh infor- 

masi harga dan keadaan atau contoh dari bahan baku yang 

akan dibeli akan menghubungi beberapa suplier yang sudah 

diketahui oleh perusahaan. Prosedur ini akan dilakukan

oleh bagian pembelian dengan secara lisan melalui tele-

1 M M I K 
PERP' aKAAN  
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pon . Dan sebatfai .iawabannya dari supl ier, suplier aknn 

mengirimkan surat atau daftar yang berisi tentang kete- 

rangan bahan baku yang ditawarkan oleh suplier yaitu 

tentang jenis, panjang, lebar, tebal dan kekerasannya, 

kemudian hal ini oleh bagian pembelian akan didiskusikan 

dengan bagian produksi untuk pemilihan bahan baku yang 

akan dibeli. Di tnana bahan baku yang akan dipilih dida 

sarkan atas persentase dari wastenya yang paling efektif 

dan efisien. Setelah ditetapkan bahan baku yang dibeli, 

bagian pembelian akan menghubungi suplier tersebut seca- 

ra lisan yaitu dengan melalui telepon bahwa perusahaan 

"x" akan membeli bahan baku tersebut, berapa harganya 

akan didiskusikan dan ditetapkan melalui telepon, atau 

dapat juga bagian pembelian langsung mendatangi suplier 

tersebut, lalu didiskusikan dan ditetapkan harga dari 

bahan baku tersebut. Setelah semuanya telah disetujui 

oleh kedua belah pihak, maka bagian pembelian tnengadakan 

perjanjian pembelian dengan secara lisan kepada suplier 

tersebut.

2.2. Prosedur penerimaan dan penyimpanan bahan baku.

Tugas penerimaan bahan baku yang dikirim oleh 

suplier tidak dilakukan oleh bagian khusus tersendiri, 

melainkan dilakukan oleh bagian gudang. Apabila ada 

penerimaan bahan baku, pertama-tama bagian gudang akan 

memeriksa kesesuaian antara surat jalan dari suplier

15 Li,
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dengan daftar yang berisi kelernngan tentang bahan baku 

yang diberikan oleh suplier kepada perusahaan atau 

kepada bagian pembelian sebelum pembelian dilaksanakan 

dan setelah dilaksanakan daftar tersebut diberikan kepa

da bagian gudang untuk melakukan pemeriksaan atau untuk 

memastikan bahws bahan baku yang datang adalah bahan 

baku yang dipesan oleh bagian pembelian juga mengenai 

ukuran-ukuran dari bahan baku tersebut telah sesuai, 

juga bahan baku yang dikirim dihitung jumlahnya. Berda- 

sarkan pemeriksaan tersebut bagian gudang akan mem- 

bubuhkan tanda tangannya pada dua lembar surat jalan 

dari suplier yang dikirim bersama bahan bakunya, ke- 

mudian yang lembar pertama atau yang asli dikembalikan 

kepada suplier atau langganan tersebut sebagai bukti 

bahwa kita telah menerima barang yang dikirim olehnya
*

dan kita atau perusahaan "x” mempunyai hutang kepada 

perusahaan mereka.

Setelah itu surat jalan lembar kedua diberikan 

kepada bagian pembelian serta laporan yang dibuat oleh 

bagian gudang bila pada pengiriman bahan baku tersebut 

terdapat ketidak sesuaian tentang jenis, ukurannya 

dengan daftar atau keterangan bahan baku yang ada atau 

juga bila jumlahnya kurang dan sebagainya, juga daftar 

atau keterangan dari suplier mengenai ukuran-ukuran 

bahan baku dikembalikan lagi kepada bagian pembelian. 

Bagian pembelian akan memeriksa lagi surat jalan dengan

I -M .
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daftar ukuran bahan baku tersebut dan bila semuanya 

telah sesuai dan beres., maka bagian pembelian akan mem- 

berikan surat jalan lembar kedua dari langganan dan 

daftar dari ukuran-ukuran bahan baku dari langganan 

kepada bagian pembukuan. Bagian pembukuan akan mencatat 

jumlah rupiah atau hutang perusahaan "x" kepada suplier 

atau langganan bertambah sebesar pembelian yang dila- 

kukan oleh perusahaan. Di sini bagian pembukuan hanya 

mencatat jumlah atau total hutangnya saja yaitu total 

seluruh bahan baku yang dibeli dikalikan dengan harga 

bahan baku itu per satuannya. Jadi tidak ada pencatatan 

bahwa persediaan bahan baku perusahaan "x“ tersebut 

bertambah dengan adanya penerimaan bahan baku yang dibe

li, hanya diketahui bahwa bahan baku yang dipesan oleh 

perusahaan "x" sekarang telah diterima dan persediaan 

bahan baku sudah bertambah.

Pada perusahaan "x” tersebut bahan baku dan 

barang jadi disimpan di gudang atau tempat yang sama, 

tidak ada pemisahan bahan baku disimpan sendiri dan 

barang jadi disimpan sendiri.

2.3. Prosedur pengeluaran persediaan bahan baku.

Pada perusahaan "x" pengeluaran persediaan bahan 

baku dilakukan oleh petugas gudang bila ada perintah 

dari bagian produksi atau kepala pabrik, seperti yang 

kita ketahui bagian gudang dari perusahaan “x" ini di
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bawah bagian produksi atau kepala pabrik. Bagian pro

duksi atau kepala pabrik akan memerintahkan petugas 

gudang mengeluarkan bahan baku dengan secara lisan bila 

bagian produksi akan memulai atau menyuruh bawahannya 

yaitu bagian metal printing untuk pembuatan kaleng yang 

berwarna dan bergambar, atau bagian pembuatan/produksi 

kaleng baik untuk yang polos maupun yang bergambar dan 

berwarna. Petugas gudang hanya mengetahui tadi ada 

pengeluaran bahan baku sebanyak sekian atas perintah 

bagian produksi tetapi tidak ada pencatatannya baik di 

gudang maupun di pembukuan atau Administrasi Persediaan 

K a n t o r .

2.4. Prosedur pencatatan persediaan bahan baku.

Pada perusahaan "x" di Surabaya dalam hal penca

tatan untuk persediaan bahan baku sama sekali tidak 

dilakukan, tidak ada satu catatan pun mengenai bahan 

baku yang dapat dipakai sebagai pengendalian intern 

untuk persediaan bahan baku yang dimiliki perusahaan "xM 

tersebut. Persediaan bahan baku yang dimiliki perusahaan 

hanya diketahui jumlahnya berdasarkan kira-kira dengan 

melihat keadaan fisiknya saja di gudang. Baik di gudang 

tidak diadakan kartu-kartu persediaan untuk mencantumkan 

nama jenis bahan baku yang ada berapa jumlahnya dan 

mutasi-mutasi yang terjadi atas bahan baku tersebut, 

demikian juga pada bagian pembukuan tidak terdapat kartu
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p e r s e d i a a n  u n t u k  A d m i n i s t r a s i  P e r s e d i a a n  Ka n t o r  yang

dapat mengetahui persediaan ekonomis perusahaan selain 

persediaan teknis.

3. Budgetary Control

Produksi pada perusahaan "x" di Surabaya untuk 

kaleng polos dilakukan atau diproduksi secara terus 

menerus baik ada pesanan atau tidak, sedangkan untuk 

yang berwarna dan bergambar dilakukan atau dibuat sesuai 

dengan pesanan dari para langganan sebab baik garobar dan 

warna tergantung dari pesanan, pesanan dari langganan 

yang satu berlainan dengan langganan lainnya, tetapi 

untuk langganan yang sudah lama dan tetap meskipun mere- 

ka memerlukan kaleng yang berwarna dan bergambar mereka 

tidak memesan tetapi perusahaan "x" akan memproduksi 

kaleng mereka dan tiap berapa hari sekali dikirim ke 

perusahaan langganan tersebut. Perusahaan "x" tidak 

membuat budget produksi dan budget-budget lain-lainnya 

sebab kadangkala karena sudah langganan lama maka 

perusahaan "x" dapat memproduksi untuk langganan ter

sebut lebih dahulu dengan menyela produksi yang sedang 

dijalankan. Jadi untuk pengadaan bahan baku dalam meme- 

nuhi penjualan dan produksi perusahaan "x" melakukan 

tanpa adanya perencanaan baik jumlah maupun saat 

pengadaan, sela.in itu juga tidak adanya persediaan 

pengaman untuk memenuhi produksi bila bahan baku belum 

datang di perusahaan.
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4 . E .eran aa. S_iatejn I o t & m a s i .  A.k.un£ajis_i.

Dalam hal pengadaan bahan baku, perusahaan "x" 

melakukan tanpa adanya informasi yang memadai dan tepat 

dalam waktu. Seperti yang telah diutarakan sebelumnya 

perusahaan ini tidak mempunyai catatan sama sekali untuk 

persediaan bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan dan 

juga tidak diadakannya perencanaan untuk pengadaan bahan 

baku yang berhubungan dalam pencapaian tujuan perusa

haan. Dengan tidak adanya pencatatan dalam pengelolaan 

bahan baku maka sangat berat sekali dalam penyediaan 

data untuk diolah menjadi informasi yang berguna bag! 

pengendalian pengadaan bahan baku pada perusahaan, juga 

tidak adanya perencanaan yang dapat digunakan sebagai 

informasi bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian 

dalam pengadaan bahan baku, atau dengan perkataan lain 

aktivitas pembelian yang dilakukan oleh bagian pembelian 

memang betul-betul harus dilaksanakan dan juga tepat 

baik dalam jumlah, saat pembelian dan juga suplier yang 

dituju .
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PEMECAHAN MASALAH DAN PENGUJIAN HIPOTESA

BAB IV

Berdasarkan keterangan atan urainn tentang pro

sedur pengelolaan bahan baku yang ada pada perusahaan 

"x" di Surabaya serta landasan teoritis yang telah di- 

uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka selanjutnya dalam 

bab ini akan dibahas mengenai pemecahan masalah, meneli- 

ti ada tidaknya penyimpangan-penyimpangan praktis dari 

teori, melihat sejauh mana penyimpangan itu cukup ber- 

pengaruh dan berusaha memecahkannya. Selain itu juga 

dibahas mengenai pengujian hipotesa di dalam bab ini.

Seperti yang telah kita lihat dalam bab sebe

lumnya bahwa perusahaan "x" di Surabaya mengalami dan 

menghadapi masalah dalam bidang pengadaan bahan baku 

yang akan digunakan dalam proses produksi dalam perusa

haan "x" tersebut. Hal ini cukup mempengaruhi keadaan 

perusahaan mengingat bahwa. perusahaan tersebut merupakan 

perusahaan industri, dimana bahan baku yang dibeli akan 

diolah menjadi barang jadi. Pada perusahaan industri 

pembelian atau pengadaan bahan baku memegang peranan 

penting. Di dalam perusahaan dalam pengadaan bahan baku 

tidak dilakukan prosedur pembelian bahan baku yang baik, 

tidak diadakan perencanaan pengadaan serta tidak adanya 

pencatatan yang memadai dan juga tidak tersedianya per

sediaaan pengaman sehingga pada perusahaan "x'‘ tersebut

69.
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tidak tersedia informasi yang tepat, cepat dan akurat 

untuk dapat melakukan pengadaan bahan baku dengan tepat, 

baik dalam jumlah, saat pengadaan. Atau dengan perkataan 

lain pada perusahaan "x" tersebut tidak tersedia infor- 

masi yang tepat, cepat dan akurat yang dapat digunakan 

untuk melakukan pengendalian dalam bidang pengadaan 

bahan baku sehingga bahan baku yang terdapat di perusa

haan "x" tidak mengalami kelebihan atau kekurangan, yang 

dapat menimbulkan dampak-dampak negatif yang mem- 

pengaruhi efisiensi dan cfektivitas perusahaan "x" ter

sebut .

Pada saat ini pengendalian dalam bidang pengadaan 

bahan baku belum dapat dilakukan karena tidak tersedia- 

nya informasi yang tepat, cepat dan akurat yang disebab- 

kan karena kurangnya data-data yang harus dihasilkan 

dalam prosedur pengelolaan dan pengadaan bahan baku. 

Untuk m e m p e r d e h  gambaran yang lebih jelas mengenai hal- 

hal yang menyebabkan adanya permasalahan tersebut, 

berikut ini akan diuraikan atau dijelaskan mengenai 

prosedur pengelolaan persediaan bahan baku beserta 

dengan pemecahan masalahnya.

1. Prosedur P.esanan Pembelian Bahan ELaim

Pada saat ini penerapan prosedur pesanan pembe

lian, dimulai dengan adanya permintaan pembelian bahan 

baku, dimana permintaan tersebut dilakukan oleh bagian
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produksi. Apabiio permintaan bahan baku oleh bagian 

produksi kepada bagian gudang tidak dapat dipenuhi baik 

seluruhnya maupun sebagian karena bahan baku yang ada di 

gudang tidak dapat memenuhi jumlah permintaan dari b a 

gian produksi. Keadaan bahan baku hanya dapat diketahui 

secara fisik saja, sebab perusahaan "x" tidak mempunyai 

catatan mengenai bahan baku baik APK maupun APG, selain 

itu setiap permintaan pembelian hanya dilakukan secara 

lisan oleh bagian produksi kepada bagian pembelian. 

Dengan adanya masalah tersebut perusahan "x" sering 

mengalami kehabisan persediaan bahan baku sehingga tidak 

dapat memproduksi, dan juga keadaan atau jumlah bahan 

baku yang ada tidak dapat diketahui secara benar.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka harus 

diadakan pencatatan mengenai persediaan bahan baku baik 

di gudang maupun bagian Administrasi Persediaan Kantor 

sehingga dapat diketahui dengan benar dan pasti mengenai 

jenis dan jumlah persediaan bahan baku yang terdapat di 

gudang perusahaan. Dengan itu permintaan pembelian tidak 

hanya melihat berdasarkan fisik saja yang seringkali 

tnenimbulkan masalah perusahaan tidak dapat berproduksi. 

Dengan adanya pencatatan itu dapat digunakan sebagai 

informasi untuk permintaan pembelian, tetapi selain 

pencatatan tersebut masih diperlukan informasi-informasi 

yang lain agar permintaan pembelian dapat dilakukan 

dalam jumlah dan_ saat yang tepat sehingga dapat memberi-

M I L I fC 
PEKPf sr^KAAN 

-U N i v e r s it a s  a i r l a n o o a - 

S U R A B A Y A
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kan jaminan bahwa perusahaan tidak akan mengalami keha- 

bisan bahan baku ketika bahan baku yang dipesan belum 

tiba.

Seperti yang telah diutarakan pada bab sebelumnya 

bahwa perusahaan "x" memproduksi kaleng polos tanpa 

adanya pesanan dan kaleng berwarna dan bergambar berda- 

sarkan pesanan dari konsumen, walaupun kaleng yang 

bergambar dan berwarna berbeda-beda tergantung dari 

pesanan konsumen demikian juga bentuknya, tetapi kon

sumen dari perusahaan '*xM kebanyakan merupakan lang- 

ganan, untuk langganan yang lama dan tetap, perusahaan 

"x" tiap beberapa. hari sekali inengirim ke langganan 

tersebut tanpa melalui pesanan tetapi kadang-kadang juga 

terdapat konsumen yang bukan langganan yang memesan pada 

perusahaan " x " .

Dengan melihat. kenyataan yang ada pada perusahaan 

"x" tersebut, maka sebaiknya dalam melakukan permintaan 

pembelian bahan baku terlebih dahulu harus dilakukan 

pengumpulan data-data yang relevan dan juga pengalaman- 

pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya untuk diolah 

melalui analisa-analisa dan perhitungan-perhitungan guna 

mengetahui bagaimana sebaiknya pesanan pembelian dila

kukan dan juga mengetahui jumlah pesanan optimal, besar- 

nya persediaan pengaman dan saat pesanan kembali. Untuk 

dapat memperoleh hasil yang memuaskan dari analisa dan 

perhitungan tersebut maka perlu adanya pembuatan secara
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bersama-sama ant air a bagian-bagian yang berhubungan 

dengan pengelolaan persediaan bahan baku yaitu bagian 

pembelian, produksi dan Administrasi Persediaan Kantor 

dan juga bagian penjualan. Dengan adanya data yang sudah 

diolah menjadi informasi tersebut diharapkan dapat mem- 

bantu pelakssnaan permintaan pembelian dengan lebih 

tepat. Selain itu juga dengan adanya informasi-informasi 

lain yang juga menunjang dapat kita gunakan, mengingat 

arti pentingnya fungsi persediaan dalam mendukung proses 

produksi. Informasi yang kita peroleh harus memperhati- 

kan ketepatan pemakaian bahan baku, jumlah pembelian 

bahan baku, Kebi.asaan jangka waktu suplier dalam menye- 

rahkan bahan baku yang dipesan serta biaya penyimpanan 

bahan baku serta biaya ekstra akibst kehabisan bahan 

baku. Informasi itu merupakan hasil pengolahan data-data 

hasil pengalaman pada waktu yang lalu dan juga data-data 

rencana dari masing-masing bagian yang berhubungan 

dengan pengelolaan bahan baku.

Maka dengan adanya informasi-informasi yang m e 

nunjang ketepatan pembelian bahan baku, serta pencatat

an -pencatatan mengenai persediaan bahan baku oleh Admi

nistrasi Persediaan Kantor dan bagian gudang dapat di- 

gunakan sebagai informasi untuk permintaan pembelian 

oleh bagian Administrasi Persediaan Kantor. Permintaan 

pembelian bahan baku harus dilakukan secara tertulis 

supaya terdapat bukti bahwa ada permintaan pembelian dan
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bagian mana yang melakukannya. lientuk formulir perminta

an pembelian bahan baku tampak seperti pada lampiran 1. 

Permintaan pembelian dibuat dua rangkap, dimana lembar 

pertama diserahkan kepada bagian pembelian untuk meme- 

riksa bahwa kebutuhan itu merupakan yang sebenarnya dan 

baru kemudiaan melaksanakan upaya pembelian, sedang 

lembar kedua disimpan oleh Administrasi Persediaan Kan- 

tor sebagai arsip.

Pada perusahaan "x" tersebut dalam melaksanakan 

upaya pembelian yaitu dalam kegiatan mendapatkan infor

masi harga dan keadaan bahan baku dari suplier atau 

pelaksanaan permintaan penawaran barang kepada suplier 

cukup baik, meskipun tidak dilakukan secara tertulis, 

akan tetapi suplier sudah membuat penawaran harga secara 

tertulis dan diuraikan dengan cukup lengkap. Untuk pemi- 

lihan perusahaan "x" juga telah melakukan prosedur yang 

cukup yaitu dengan jalan berdiskusi dengan bagian pro

duksi dengan dasar pemilihan bahan baku yaitu wastenya 

yang paling efektif dan efisien dan juga berdasarkan 

harga yang paling rendah atau sesuai dengan harga bahan 

baku tersebut.

Tetapi sebaiknya perusahaan "x" membuat catatan 

yang disebut register pembelian bahan baku, bentuk dari 

catatan tersebut lihat pada lampiran 2. Dengan adanya 

catatan tersebut pimpinan perusahaan dapat memantau 

hubungan suplier dengan pembelian, selain itu merupakan

74 .
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data-data nmngenai suplinr sehingga kita dapat mengnta- 

hui suplier mana yang memberikan harga yang sesuai dan 

juga pelayanan yang baik. Oleh karena itu paraf atau 

tandatangan dari catatan itu harus dilakukan oleh pim- 

pinan, hal ini dalam rangka menghindari penyelewengan 

atau peningkatan pengendalian.

Dalam melakukan pesanan pembelian kepada suplier 

yang telah dituju, sebaiknya dilakukan secara tertulis. 

Hal irvi sangat penting sekali sebab dengan adanya pesan

an pembelian berarti sudah ada keterikatan antara pembe- 

li dan penjual. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivi

tas pengendalian, baik dengan pihak luar perusahaan, 

juga dengan pihak intern perusahaan. Dengan adanya 

pesanan pembelian secara tertulis merupakan adanya pene- 

rapan sistem informasi akuntansi, sehingga pada masing- 

masing bagian yang berhubungan dengan aktivitas pembeli

an dapat mempunyai informasi yang dapat dipergunakan 

untuk pengendalian baik antar bagian tersebut dan juga 

.oleh pimpinan .

Bentuk dari pesanan pembelian lihat pada lam- 

piran 3, sedangkan pesanan pembelian terdiri dari bebe

rapa rangkap yang harus dibuat oleh bagian pembelian, 

yaitu antara lain :

a. Lembar yang pertama diberikan kepada suplier sebagai 

bukti adanya pesanan pembelian dari perusahaan.
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b. Lembar kedua disimpan oleh bagian pembelian sendiri, 

tetapi sebelumnya harus dikirimkan kepada suplier 

untuk ditandatangani di atas materai oleh suplier, 

hal ini sebagai bukti autentik bila ter.jadi wan pres- 

tasi dari pihak suplier terhadap perusahaan kita.

c. Lembar ketiga diberikan kepada bagian hutang untuk 

disimpan dan dipakai sebagai dasar pencatatan hutang 

apabila sudah menerima dan kemudian mencocokkan 

dengan laporan penerimaan barang yang diterimanya 

dari bagian gudang. Untuk pencatatan hutang tersebut 

dengan mengalikan jumlah barang yang diterima berda- 

sarkan laporan penerimaan barang pada saat itu dengan 

harga per barang yang ada pada pesanan pembelian 

lembar ketiga ini.

d. Lembar keempat diberikan kepada bagian penerimaan 

barang yang juga merupakan bagian gudang, lembar ini
4

digunakan sebagai informasi untuk mempersiapkan 

proses penerimaan barang dan bila barang yang dipesan 

datang bagian ini dapat mengecek kebenaran pengiriman 

barang tersebut dalam jumlah, jenis, waktu dan juga 

kwalitasnya, oleh karena itu bagian ini harus mem- 

punyai pengetahuan tentang jenis-jenis bahan baku 

tersebut.

e. Lembar kelima diberikan kepada bagian Administrasi 

Persediaan Kantor agar dapat diketahui persediaan 

ekonorais dari bahan baku tersebut.
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f. Lembar keenam disimpan oleh bagian pembelian sendiri 

untuk pengawasan dan memonitor penyerahan pesanan 

pembelian.

Seperti yang telah diutarakan di atas bahwa 

dengan pesanan pembelian secara tertulis yang dibuat 

beberapa rangkap untuk diberikan kepada bagian-bagian 

yang berhubungan dengan hal tersebut merupakan salah 

satu prosedur dalam sistem informasi akuntansi yang 

dapat memberikan informasi kepada bagian-bagian tersebut 

untuk dapat memeriksa atau mengontrol satu dengan yang 

lain sehingga pengendalian pada perusahaan dapat lebih 

menin g k a t .

2 . E x.oas.dux d m  Pjsnylm p-anan

Seperti yang telah disebutkan pada perusahaan ■'x“ 

penerimaan bahan baku dilakukan oleh bagian penerimaan 

barang yang juga merupakan bagian gudang yang bertugas 

menyimpan bahan baku tersebut. Hal ini tidak perlu 

dirubah dengan pemisahan antara kedua bagian itu, meng- 

in£at bahwa bahan baku atau tin plate tersebut hanya 

berbeda-beda dalam beberapa jenis, ukuran, tebal dan 

kekerasannya, dan mudah dilihat perbedaannya. Apabila 

dilakukan pemisahan tnemerlukan biaya untuk penambahan 

satu petugas lagi hal ini perlu dipertimbangkan karena 

kemungkinan dalam penyelewengan kecil sekali seperti 

yang telah dijelaskan di atas mengenai keadaan bahan
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baku tersebut, tnaka penerimaan bahan baku oleh bagian 

gudang tidak perlu dirubah lagi dan pertimbangan di atas 

dimana biaya yang dikeluarkan akan lebih besar bila 

kedua bagian itu dipisahkan, dibandingkan dengan biaya 

adanya penyelewengan yang kecil kemungkinan terjadinya, 

sehingga bila dipisahkan menyebabkan tidak efisien mes- 

kipun pengendalian intern meningkat dan hal ini berten- 

tangan dengan salah satu tujuan pengendalian intern 

untuk meningkatkan efisiensi.

Bila bahan baku yang dipesan diterima oleh p e 

rusahaan "x", harus dilakukan pengecekan terhadap bahan 

baku yang diterima apakah sudah benar sesuai dengan yang 

dipesan. Petugas penerimaan barang (petugas gudang) 

dalam melakukan pengecekan terhadap bahan baku yang 

diterima nntnk meyakinkannya bahwa barang atau bahan 

baku yang diterima merupakan bahan baku yang benar-benar 

dipesan oleh perusahaan, adalah dengan mencocokkan bahan 

baku tersebut dengan formulir pesanan pembelian lembar 

keempat. Oleh karena itu seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya bahwa bagian yang melakukan penerimaan harus 

mempunyai pengetahuan tentang jenis-jenis bahan baku 

yang dipesan, sehingga dalam pengecekan, bagian tersebut 

dapat mengetahui bahwa bahan baku yang diterima itu 

betul selain dalam jumlah, waktu, juga ukuran dan jenis- 

nya. Pencocokkan tersebut untuk menghindarkan kesalahan 

penerimaan bahan baku atau barang dan juga kita tidak
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terlalu percaya pada suplier atau ada peningkatan dalam 

pengendalian pada perusahaan kita. ' Jadi sebaiknya pada 

perusahaan "x" dalam melakukan pencocokkan tidak dengan 

daftar dari suplier saja, hal ini juga dalam peningkatan 

pengendalian untuk menghindari kecurangan-kecurangan.

Setelah pemeriksaan itu selesai bagian penerimaan 

harus membuat laporan penerimaan bahan baku, seperti 

yang digambarkan pada lampiran 4. Untuk menghindarkan 

pembuatan laporan penerimaan dengan jalan menyalin saja 

tanpa pemeriksaan oleh bagian penerimaan maka sebaiknya 

surat jalan lembar kedua langsung diberikan kepada b a 

gian Administrasi Persediaan Kantor, tidak boleh diteri

ma oleh bagian penerimaan, hal ini juga harus diperhati- 

kan pada perusahaan "x" agar surat jalan tidak diberikan 

kepada bagian penerimaan bahan baku atau barang yang 

d ipesan.

Laporan penerimaan bahan baku itu dibuat sebanyak 

tiga lembar dan untuk lembar pertama diberikan kepada 

bagian pembelian. lembar kedua untuk bagian penerimaan 

itu sendiri yang juga merupakan bagian gudang dan sete

lah ditandatangani oleh bagian gudang (bagian peneri

maan) lalu diberikan kepada $ag£ari hutang, vSedangkan 

lembar ketiga diberikan kepada APK.

Untuk pencatatan pada Administrasi Persediaan Kantor 

dalam mencatat penambahan persediaan terlebih dahulu 

melakukan pencocokkan pada lembar ketiga dari laporan
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penerimaan dengan surat jalan lembar kedua dan pesanan 

pembelian lembar kelima, ketiganya harus dicocokkan 

apakah sudah benar baru dicatat, hal ini menunjukkan 

adanya pengendalian dengan adanya data-data yang diteri- 

ma oleh bagian tersebut sehingga dapat memberikan infor

masi yang tepat dan benar untuk digunakan dalam pengen

dalian. Pada perusahaan "x" dalam melakukan pemeriksaan 

bahan baku yang diterima hanya oleh bagian gudang yang 

juga merupakan bagian penerimaan pada waktu bahan baku 

yang dipesan datang, sudah cukup baik mengingat bahwa 

bahan baku itu mudah dibedakan sehingga kecil sekali 

kemungkinan penyelewengannya ( biaya kerugiannya kecil ) 

apabila dibandingkan dengan biaya untuk menambah satu 

petugas untuk bagian penerimaan saja. Hal ini yang men- 

jadi pertimbangan bagian penerimaan dijadikan satu 

dengan bagian gudang seperti yang telah dijelaskan di 

atas. Selain itu perusahaan "x" dalam prosedur penerima

an ini, pencatatan jangan untuk hutang saja tetapi juga 

untuk jumlah dari persediaan bahan baku harus dicatat 

seperti prosedur penerimaan yang telah diuraikan atau 

dijelaskan di atas yang harus dilakukan oleh perusahaan 

"x" sehingga persediaan bahan baku dapat diketahui bera

pa setiap saat dengan tepat untuk mendukung pengendalian 

dalam pengadaan atau pembelian bahan baku tersebut.

Untuk prosedur penyimpanan bahan baku pada p eru

sahaan "x" kurang baik, sebaiknya untuk bahan baku dan
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barang jadi dipisahkan penyimpanannya, untuk meningkat- 

kan keamanan barang yang disimpan serta untuk mempermu- 

dah pengambilan dan penyimpanan bahan baku dan barang 

jadi. Dengan adanya pemisahan gudang untuk bahan baku 

dan gudang untuk barang jadi akan memudahkan pengawasan 

terhadap barang jadi dan bahan baku yang dimiliki, sebab 

dengan adanya pemisahan gudang, pemyimpanan akan lebih 

teratur. Karena bahan baku dari perusahaan "x" berbeda 

dalam ukurannya yaitu panjang, lebar, tebal serta keke- 

rasannya, selain itu juga jenis dari bahan baku atau tin 

plate, maka untuk mempercepat dan memudahkan pengenalan 

terhadap bahan baku tersebut perlu diberikan kode-kode 

yang sederhana, mudah dimengerti dan memungkinkan perlu- 

asan tanpa merubahnya, hal ini juga merupakan dapat 

dicapainya efisiensi dalam menangani persediaan. Selain 

itu pemberian kode itu harus konsisten, untuk hal terse

but perlu disusun suatu tabel yang memuat uraian barang 

atau bahan baku berikut kodenya masing-masing, semua ini 

dengan tujuan agar kode itu juga dapat dipahami dan 

digunakan oleh bagian lain yang berhubungan dengan 

penanganan persediaan. Kode yang diberikan dapat berupa 

angka atau huruf, tiap-tiap angka dan atau huruf itu 

mempunyai arti yang tertentu, misalnya untuk ukuran 

bahan baku, jenis bahan baku tersebut dan sebagainya. 

Contoh pemberian kode tersebut dapat dilihat pada tabel 

di halaman berikut ini. Selain itu penempatan bahan baku
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DAFTAR DAN NOMOR KODE BAHAN BAKU

TABEL 1 .

Jenis Bahan Baku

1. Ukuran 1030 x 980

1. Tebal : 0,21 - 0,26

a. Lapisan Timah : 100/100

b. Lapisan Timah : 25/25

2. Tebal : 0.31 - 0,32

a. Lapisan Timah : 100/100

b. Lapisan Timah : 25/25

2. Ukuran 780 x 760

1. Tebal : 0,21 - 0,26

a. Lapisan Timah : 100/100

b. Lapisan Timah : 25/25

2. Prime

1. Ukuran 1030 x 980

1. Tebal : 0,21 - 0,26

a. Lapisan Timah : 100/100

b. Lapisan Timah : 25/25

Nomor Kode

1.1.1.a.

1.1.1.b.

1.1.2.a. 

1. 1. 2 . b .

1.2.1.a. 

1.2. l.b.

2.1.1.a.

2.1.1.b.
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dalam gudang harus teratur dan pada kartu persediaan 

kantor dan kartu persediaan gudang sebaiknya juga dib e 

rikan kode pada masing-masing bahan baku selain kete- 

rangan mengenai bahan baku tersebut, supaya terdapat 

kesamaan pengertian dari kode suatu bahan baku antara 

pencatatan pada kartu persediaan kantor, kartu perse

diaan gudang dan kode yang dicatat pada tiap-tiap bahan 

baku yang ada di gudang.

3. P.ro£SLdur EjBm&aluaraii Efixaad-i&an HaJma Eiakii

Seperti yang telah diutarakan di atas bahwa pe

rusahaan "x" mempunyai bahan baku yang berbeda dalam 

jenis dan ukurannya, maka untuk mengeluarkan persediaan 

bahan baku dari gudang harus berdasarkan permintaan 

pengeluaran yang diajukan oleh bagian di luar gudang 

secara tertulis, dimana pada perusahaan “x“ hanya mela

kukan permintaan pengeluaran bahan baku oleh bagian 

produksi tetapi belum dilakukan secara tertulis.

Oleh karena itu harus dilakukan permintaan secara 

tertulis sebagai bukti pengeluaran, sehingga dapat dike

tahui secara lebih jelas mengenai saat, jumlah dan jenis 

bahan baku yang diminta atau dengan perkataan lain untuk 

mencegah adanya kekeliruan dalam pengeluaran persediaan 

bahan baku dari gudang.

Bentuk formulir permintaan dan pengeluaran bahan 

baku dari gudang oleh bagian produksi hendaknya diberi

6 3 .
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nomor yang sudah tercetak (lihat pada lampiran 5), demi- 

kian juga untuk formulir-formu1ir yang lain yang diguna- 

kan di perusahaan, sebab bila dengan nomor yang ditulis 

tangan mudah digunakan untuk penyalahgunaan untuk kepen- 

tingan pribadi yang merugikan perusahaan.

Formulir itu digunakan untuk pengambilan bahan baku yang 

digunakan untuk produksi kaleng polos dan bergambar/ber- 

warna, seperti yang telah diutarakan pada bab 3 bahwa 

perusahaan "x" membuat kaleng polos tanpa pesanan dan 

kaleng berwarna/bergambar tanpa pesanan untuk langganan 

yang tiap beberapa hari sekali dikirim oleh perusahaan 

"x” dan juga untuk produksi kaleng bergambar/berwarna 

dengan pesanan dari pembeli. Biasanya dalam pembuatan 

kaleng tersebut diperlukan beberapa hari sebab permin

taan dari pembeli kebanyakan dalam jumlah yang besar. 

Oleh karena itu sebaiknya tiap satu bulan sekali dibuat- 

kan suatu schedule atau jadwal selama satu bulan apa 

yang harus dibuat dan dalam jumlah berapa, ukuran, tang- 

galnya dan sebagainya, schedule ini dibuat berdasarkan 

rencana penjualan dan rencana produksi untuk barang yang 

dibuat perusahaan, dimana rencana tersebut berdasarkan 

pengalaman perusahaan, dan data pesanan yang diterima 

perusahaan, dimana pada rencana tersebut dapat dilakukan 

perubahan, bila terdapat perubahari pesanan, maka sche

dule yang dibuat juga harus dirubah berdasarkan pesanan 

yang telah diterima dan disetujui oleh bagian penjualan
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dan dapat dilakukan/disetujui oleh bagian produksi 

baik mengenai barang yang dibuat dan juga waktu penyele- 

saiannya.

Schedule atau jadwal tersebut harus dibuat oleh bagian 

penjualan dan juga disetujui oleh bagian produksi, dan 

dibuat dua lembar, lembar pertama diberikan kepada b a 

gian produksi sebagai dasar pembuatan formulir-formulir 

permintaan pengeluaran persediaan bahan baku yang akan 

dgunakan dalam proses produksi, sedangkan lembar kedua 

disimpan oleh bagian penjualan.

Pada formulir permintaan pengeluaraan persediaan 

bahan baku hendaknya dicantumkan kode-kode bahan baku 

yang dikehendaki pada formulir tersebut, hal ini meng- 

ingat bahwa seperti yang telah diutarakan sebelumnya 

bahwa perusahaan "x" hendaknya menggunakan kode untuk 

bahan baku yang dimiliki. Hal ini untuk memudahkan pe

tugas gudang nencari bahan baku yang dikehendaki dan 

menghindari kekeliruan dalam pencatatan pada kartu per

sediaan, baik di gudang maupun kartu persediaan kantor.

Pada perusahaan "x“ tidak terdapat pencatatan 

baik di gudang maupun pada Administrasi Persediaan Kan

tor, maka formulir permintaan pengeluaran bahan baku 

yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan pcngclu- 

aran bahan baku dari gudang, formulir permintaan penge

luaran bahan baku itu paling sedikit dibuat rangkap dua, 

dimana setelah ditandatangani oleh bagian gudang setelah

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGENDALIAN DALAM BIDANG ... LILY WIDJOJO



86

pengeluaran bahan baku dan kemudiaan bahan baku itu 

diterima oleh bagian produksi, kedua formulir itu juga 

harus ditandatangani oleh petugas yang menerima bahan 

baku itu dan lembar keduanya diberikan kepada bagian 

produksi sedangkan lembar pertama diserahkan kepada 

bagian Administrasi Persediaan Kantor untuk dijadikan 

sebagai dasar pencatatan pengeluaran bahan baku, demi- 

kian juga pada Administrasi Persediaan Gudang juga harus 

mencatat adanya pengeluaran bahan baku itu. Adanya tan- 

datangan dari petugas gudang dan yang menerima bahan 

baku itu sebagai bukti bahwa ada pengeluaran bahan baku 

dari gudang, hal ini sebagai salah satu alat untuk 

mengendalikan atas bahan baku yang dimiliki perusahaan.

Tidak adanya pencatatan sama sekali pada perusa

haan "x" menimbulkan k.esukaran bagi perusahaan “x" yaitu 

tidak dapat diketahuinya secara pasti berapa jumlah dan 

bagaimana keadaan bahan baku yang dimiliki, dengan ada

nya hal tersebut maka sukar bagi perusahaan "x" untuk 

melakukan pengendalian terhadap bahan baku yang dimi

liki. Dengan tidak adanya pencatatan yang didukung oleh 

bukti-bukti tertulis untuk mendukung pencatatan tersebut 

menyebabkan mudahnya terjadi kejadian penyelewengan 

terhadap bahan baku yang dimiliki. Selain itu pencatatan 

merupakan pedoman kita untuk melakukan pengadaan terha-
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dfln bahan baku yang harus dilakukan. Tanpa adanya penca

tatan perusahaan sering mengalami kehabisan persediaan 

bahan b.aku sehingga tidak dapat melakukan proses pro

duksi .

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka harus 

dilakukan pencatatan terhadap bahan baku yang dimiliki 

baik pada Administrasi Persediaan Kantor, Administrasi 

Persediaan Gudang, pencatatan tersebut berdasarkan 

tiap-tiap jenis bahan baku dan ukurannya (pada tiap-tiap 

kartu persediaan) dan juga pada tiap-tiap kartu perse

diaan itu menggunakan kode-kode seperti yang telah di- 

utarakan dalam pembahasan prosedur penyimpanan persedia

an bahan baku.

Pencatatan oleh bagian Administrasi Persediaan 

Kantor dan gudang harus dilakukan secara terus menerus 

terhadap setiap mutasi pada persediaaan bahan baku yang 

terjadi pada kartu-kartu persediaan untuk setiap jenis 

dan ukuran bahan baku. Semua pencatatan itu harus selalu 

didasarkan pada bukti-bukti tertulis dari bagian yang 

berwenang, sehinggga dapat dimintakan tanggung jawab 

atas pencatatan yang telah dilakukannya. Selain itu 

untuk meningkatkan pengendalian maka perusahaan juga 

melakukan pencatatan pada buku besar bahan baku tetapi 

secara keseluruhan tidak berdasarkan setiap jenis dan 

ukuran bahan baku.

Jadi untuk melakukan pencatatan tersebut harus
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Uordapat bukti sebagai dasar pencatatannya, untuk penam- 

bahan atau pemasukan bahan baku, yaitu berdasarkan la

poran penerimaan bahan baku lembar ketiga yang telah 

dicocokkan dengan surat jalan lembar kedua dan juga 

pesanan pembelian lembar kelima, hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan pengendalian pada perusahaan "x" melalui 

sistem informasi akuntansi yang baik untuk dapat mengha- 

silkan informasi yang tepat dan akurat. Sedangkan dasar 

pencatatan pengurangan atau pemakaian bahan baku yang 

dibuat oleh bagian produksi berdasarkan schedule yang 

telah dibuat oleh bagian penjualan dan produksi, selain 

itu pada formulir tersebut juga telah ditandatangani 

oleh bagian gudang dan petugas di bagian produksi yang 

menerima bahan baku tersebut, untuk sebagai bukti memang 

betul-betul ada pengeluaran bahan baku dari gudang dan 

jumlah serta jenis dan ukuran yang sama, atas permintaan 

dari bagian produksi.

Bentuk dari kartu persediaan yang dibuat pada 

Administrasi Persediaan Kantor harus juga mencantumkan 

penetapan jumlah persediaan minimum dan maksimum, lihat 

pada lampiran 6, demikian juga untuk kartu persediaan 

yang ada di gudang, akan tetapi ada perbedaannya yaitu 

pada kartu persediaan di gudang tidak dicantumkan menga- 

nai harganya.

Dengan pencatatan yang dilakukan untuk bahan baku 

perusahaan, terutama pada kartu-kartu persediaan, akan

88.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGENDALIAN DALAM BIDANG ... LILY WIDJOJO



lebih memudahkan petugas untuk menjfetnhui habisnya suatu 

jenis dan ukuran bahan baku yang ada pada persediaan 

dengan berpedoman pada batas minimum persediaan yang 

telah ditetapkan. Selain itu dengan adanya pencatatan 

terhadap mutasi bahan baku oleh dua bagian yang berbeda 

untuk masing-masing jenis bahan baku dan juga secara 

keseluruhan oleh petugas buku besar maka akan lebih 

menjamin kebenaran catatan tersebut dengan kenyataannya 

dan juga terdapat tindakan saling mengontrol antar b a 

gian-bagian tersebut. Dengan adanya hal tersebut maka 

pencatatan tersebut dapat dipercaya untuk dapat dipakai 

sebagai pedoman untuk melakukan pembelian atau pengadaan 

bahan baku.

Masih ada satu hal lagi yang harus diperhatikan 

dalam menangani persediaan bahan baku yaitu perlu dila

kukan pemeriksaan fisik secara berkala untuk dibadingkan 

antara jumlah persediaan yang sebenarnya yang ada di 

gudang dengan jumlah persediaan menurut pencatatan pada 

kartu persediaan, dan lebih baik bila pemeriksaan itu 

dilakukan secara mendadak untuk dapat diketahui secara 

benar informasi yang diterima tentang adanya kesalahan- 

kesalahan atau kecurangan pada pencatatan dengam melalui 

perbandingan antara kenyataan dengan pencatatan yang 

telah dilakukan ataupun untuk mendapatkan kepastian akan 

kebenaran pencatatan. Dengan adanya prosedur pencatatan 

yang baik dalam mengelola persediaan bahan baku merupa-
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kan salah satu cara dalam penerapan sistem informasi

akuntansi untuk mengendalikan dalam pengadaan bahan baku 

yang dilakukan selain prosedur-prosedur yang lain yang 

menunjang satu dengan yang lainnya.

5. Budgetary C o n t r o l .

Perabuatan budget pada suatu perusahaan adalah 

untuk raengukur realisasi yang terjadi yaitu dengan mem- 

bandingkan antara realisasi yang telah disesuaikan 

dengan budget dan budget atau perencanaan yang telah 

dibuat sebelumnya. Hal ini sangat perlu sekali untuk 

mengetahui apakah perusahaan kita dalam mencapai tujuan 

yang telah dituangkan dalam budget dapat dicapai oleh 

perusahaan, atau dengan perkataan lain perusahaan dapat 

mencapai tujuan dengan efisien dan efektif.

Untuk hal tersebut perusahaan "x" belum menjalan- 

kan maka sebaiknya perusahaan "x" membuat budget yang 

dimulai dari budget penjualan karena seperti yang kita 

ketahui dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memper- 

oleh laba maka penjualan merupakan faktor terakhir yang 

menentukannya, untuk itu budget yang pertama harus d i 

buat adalah penjualan baru kemudian budget yang selan- 

jutnya, dimana untuk menunjang pelaksanaan penjualan 

harus dilakukan proses produksi, maka perusahaan "x" 

juga harus membuat budget produksi. Dalam membuat peren

canaan tersebut harus berdasarkan pengalaman dimasa-
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mass lalu dan juga ramalan tentang penjualan dengan 

memperhatikan kondisi dan hal-hal yang mempengaruhinya 

misalnya kemampuan menjual perusahaan, daya beli kon

sumen dan sebagainya, selain itu juga harus berdasarkan 

data-data pesanan yang telah diterima perusahaan. Dalam 

pembuatan budget produksi tersebut perusahaan "x" hen

daknya membuat budget atau perencanaan yang berlaku 

dalam jangka waktu 3 bulan dengan berdasarkan hal di 

atas, dan apabila ada perubahan dari pesanan yang d ite

rima perusahaan baik penambahan atau pengurangan maka 

kita dapat melakukan perubahan-perubahan secukupnya pada 

perencanaan atau budget produksi tersebut.

Dari budget penjualan dan produksi, yang dimana budget 

penjualan tersebut menjadi dasar pembuatan budget pro

duksi, maka seperti yang telah diuraikan pada prosedur 

pengeluaran persediaan bahan baku, perusahaan dapat 

membuat schedule atau jadwal tiap satu bulan sekali 

untuk pelaksanaan proses produksi tiap-tiap hari, dimana 

schedule tersebut juga dapat berubah sesuai dengan 

budget yang mendasarinya, dan dari schedule itu diguna

kan oleh bagian produksi untuk membuat formulir permin

taan pengeluaran persediaan bahan baku.

dibuat atau disusun budget pembelian bahan baku untuk 

menunjang proses produksi yang dilakukan perusahaan. 

Dalam pembuatan budget pembelian bahan baku hendaknya

Dan selanjutnya berdasarkan rencana produksi itu

JS U R A B A V f t
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juga memperhatikan budget produksi yang mendasarinyo 

selain itu juga memperhitungkan berapa kebutuhan bahan 

bakunya, persediaan bahan baku yang ada di perusahaan 

(sisa bahan baku dari persediaan dahulu), selain itu 

juga persediaan bahan baku yang harus ada (persediaan 

pengaman). Pembuatan budget tersebut juga harus melaku

kan perhitungan-perhitungan mengenai saat pesanan kemba

li, persediaan pengaman, jumlah pesanan dengan memperha

tikan biaya-biaya yang timbul yaitu biaya pesanan, pe

nyimpanan, biaya kehabisan persediaan, biaya tertimbun

nya persediaan.

Dengan dibuatnya budget tersebut secara keselu- 

ruhan merupakan alat pengendalian bagi perusahaan, ter- 

utama untuk pengadaan atau pembelian bahan baku sesuai 

denmgan masalah yang diambil dalam skripsi ini. Adanya 

budget merypakan suatu informasi bagi perusahaan dalam 

melaksanakan aktivitas-aktivitasnya dan dapat mengukur 

realisasinya untuk dapat mengetahui bahwa aktivitas yang 

dijalankan telah dapat raemenuhi tujuan perusahaan dengan 

efisien dan efektif.

6. Per an an SjLs_t£Jn Ltif ormasi Aluialanai.

Peranan sistem informasi akuntansi untuk suatu 

perusahaan sangat penting sekali, dan peranan tersebut 

meliputi aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh 

perusahaan. Dan terutama untuk aktivitas pengadaan atau
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pembelian bahan baku sesuai dengan masaiah yang ada pada 

skripsi ini. Seperti yang telah diungkapkan bahwa 

perusahaan "x" dalam bidang pengadaan atau pembelian 

bahan baku belum diterapkan secaara baik dan tepat. Hal 

itu disebabkan karena tidak adanya informasi yang tepat, 

cepat dan akurat untuk menentukan pengadaan bahan baku 

dengan tepat, baik dalam jumlah dan waktu pembelian. 

Dimana informaasi itu tidak tersedia karena tidak beker- 

janya sistem informasi akuntansi yang baik.

Untuk mengatasi masaiah tersebut maka harus dija- 

lankan sistem informasi akuntansi sehingga dapat terse

dia informasi yang berguna bagi pimpinan untuk pengenda

lian. Oleh karena itu perusahaan "x" harus melaksanakan 

prosedur pengadaan dan pengelolaan persediaan yang meli- 

puti juga dengan pembuatan perencanaan, pencatatan yang 

baik dan juga analisa dan perhitungan-perhitungan se

hingga perusahaan dapat memperoleh data-data yang ber

guna atau relevan untuk digunakan sebagai informasi bagi 

pimpinan dalam melakukan pengendalian atas pengadaan 

bahan b a k u .

Data-data yang pada perusahan melalui pencatatan dan 

prosedur-prosedur yang dilakukan dalam pengadaaan bahan 

baku serta aktiyitas-aktivitas yang berhubungan dengan 

pengadaan tersebut digunakan untuk diolah menjadi infor

masi melalui analisa dan perhitungan-perhitungan sehing

ga dapat digunakan untuk membuat perencanaan pengadaan
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bahan baku, jumlah persediaan pengaman, jumlah dan saat 

p e s a n a n .

Adanya informasi itu terutama informasi yang 

tepat, cepat dan akurat digunakan oleh pimpinan sebagai 

patokan untuk, memberi tugas kepada bawahan untuk melak

sanakan kebijakan tersebut yang telah ditentukan, dan 

juga untuk mengevaluasi pelaksanaan bawahan apakah telah 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan 

ef"ektif, dan apabila tidak tercapai hal apa yang menye- 

babkan dan tindakan koreksi apakah yang harus dilakukan, 

untuk digunakan perbaikan pada masa yang akan datang. 

Dari hasil tersebut dapat digunakan lagi oleh perusa

haan sebagai bahan atau data untuk tahun selanjutnya, 

sehingga informasi yang ada pada perusahaan lebih tepat 

dan akurat, selain itu juga karena keadaan yang selalu 

berubah maka hal ini harus diikuti terus, karena akan 

mempengaruhi data-data yang dihasilkan dan diolah menja- 

di informasi.

Oleh karena itu informasi yang diberikan harus 

dipersiapkan dengan baik, agar informasi yang diterima 

oleh pimpinan, benar-benar merupakan informasi yang 

tepat, cepat dan akurat yang berguna, tepat waktu untuk 

digunakan mengendalikan pengadaan bahan baku dan hal 

tersebut harus ditunjang dengan adanya peran dari sistem
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informasi akuntansi yang ada di perusahaan. Dan dengan 

adanya sistem informasi akuntansi tersebut, pengendalian 

dalam bidang pengadaan bahan baku dan aktivitas lainnya 

dapat dilakukan untuk menunjang tercapainya tujuan 

perusahaan dengan efisien dan efektif.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan pengujian hipotesa kerja dan 

telah diperoleh hasilnya dalam pembahasan pada bab sebe- 

lum ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesa 

kerja yang dikemukakan tersebut ternyata terbukti kebe- 

narannya. Dengan adanya perbaikan terhadap sistem infor

masi akuntansi pada perusahaan "x" yang meliputi prose

dur pengadaan atau pembelian, penyimpanan, pengeluaran 

dan pencatatan terhadap persediaan bahan baku yang meru- 

pakan saluran informasi dan juga dilakukannya pe- 

rericanaan, dimana hal-hal tersebut akan memberikan data- 

data yang dapat digunakan untuk dilakukan pengolahan 

terhadap data tersebut melalui analisa dan perhitungan- 

perhitungan, akan memberikan informasi yang berguna dan 

memadai bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian ter

hadap pengadaan bahan baku.

Tersedianya informasi yang tepat, cepat dan aku- 

rat mengenai bahan baku yang ada pada perusahaan dan 

juga aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan peng

adaan, penyimpanan, dan pengeluaran bahan baku, akan 

berguna bagi perusahaan untuk menghindari, memperkecil,
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mencegah hal-hal yang merugikan perusahaan, khususnya 

terhadap masaiah dalam aktivitas pengadaan bahan baku, 

sehingga tidak mengacaukan aktivitas-aktivitas berikut- 

nya. Informasi yang ada harus dapat mendukung pengadaan 

bahan baku bagi perusahaan "x" sehingga dapat dilakukan 

dengan tepat baik dalam jumlah, saat pembelian dan juga 

suplier yang dituju.

Atau dengan perkataan lain tingkat persediaan bahan baku 

yang paling efisien dan efektif dapat dicapai untuk 

mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dan selain itu 

informasi itu dapat digunakan oleh pimpinan untuk mene- 

tapkan pengadaan bahan baku tersebut kepada bawahannya, 

dan mengevaluasi lagi hasil kerja bawahannya dalam peng

adaan bahan baku apakah sudah mencapai hasil yang telah 

ditentukan. Hal ini akan berlangsung terus menerus dan 

dengan adanya penerapan sistem informasi akuntansi ter

sebut, informasi yang ada pada perusahaan akan bertambah 

akurat, tepat, cepat untuk dapat digunakan oleh perusa

haan dalam operasi perusahaannya untuk mencapai tujuan- 

nya dengan lebih efisien dan efektif.

Dengan adanya penerapan sistem informasi akuntan

si sangat diperlukan untuk dapat menyajikan informasi 

yang lengkap, cepat, tepat dan akurat, sehingga dapat 

memberikan gambaran tentang kejadian atau hal-hal yang 

telah terjadi dan juga hal-hal yang tnungkin terjadi pada 

masa yang akan datang, yang semuanya dapat digunakan
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untuk pengendalian bagi perusahaan agar perusahaan dapat 

menekan, mencegah dan menghindari hal-hal yang merugikan 

perusahaan, dimana hal tersebut memang seharusnya dapat 

dikendalikan, dan agar perusahaan dapat mengetahui. dan 

memperbaikinya untuk masa yang datang. Semuanya ini 

ditujukan agar perusahaan dapat lebih meningkatkan efi- 

siensi dan efektivitas dalam opetasi perusahaannya.

2 .Sa.r,an,

Untuk mengatasi dan memperkecil, menekan bahkan 

menghindari terulangnya masalah-masalah yang dihadapi 

oleh perusahaan "x" dalam pengadaan bahan baku yang 

mempengaruhi kegiatan selanjutnya dan tujuan perusahaan 

pads akhirnya, maka harus diadakan perbaikan terhadap 

sistem informasi akuntansi pada perusahaan, yang meli- 

puti langkah-langkah sebagai berikut :

2.1. Memperbaiki prosedur-prosedur pengelolaan perse

diaan bahan baku, yaitu :

a. Prosedur pesanan pembelian atau pengadaan bahan 

b a k u .

b. Prosedur penerimaan dan penyimpanan persediaan 

bahan baku.

c. Prosedur pengeluaran persediaan bahan baku.

d. Prosedur pencatatan persediaan bahan baku.

2.2. Untuk permintaan pengadaan dan pengeluaran bahan 

baku hendaknya dilakukan secara tertulis, demikian
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juga untuk prosedur dalam pengadaan dan pengeluar

an bahan baku tersebut supaya terdapat bukti dan 

tanggung jawab dari pihak yang melakukannya.

2.3. Ditetapkan secara tertulis dengan tegas dan jelas 

tentang tugas dan tanggung jawab tiap pihak dalam 

suatu bagian dan juga bagian itu sendiri dalam 

p erusahaan.

2.4. Semua formulir yang digunakan dalam perusahaan 

hendaknya diberi nomor yang tercetak untuk memu- 

dahkan pengawasan fisiknya serta untuk mencegah 

penyalah gunaan formulir tersebut untuk hal-hal 

yang merugikan perusahaan.

2.5. Melakukan pencatatan atas persediaan bahan baku 

yang ada pada kartu-kartu persediaan tiap-tiap 

jenis bahan baku, baik pada Administrasi Persedia

an Kantor dan Administrasi Persediaan Gudang. 

Selain itu untuk pencatatan bahan baku dapat di- 

tambah dengan pencatatan pada buku besar secara 

keseluruhan, semua pencatatan tersebut untuk mem- 

berikan data yang benar bagi pengendalian atas 

pengadaan bahan baku.

2.6. Penyimpanan bahan baku harus dipisahkan gudangnya 

dengan barang jadi supaya lebih teratur dan juga 

perlu dilakukan pemeriksaan atau perhitungan fisik 

atas bahan baku yang dimiliki secara periodik dan
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mendadak untuk menambah keakuratan atas kebenaran 

pencatatan bahan baku terhadap kebenaran bahan 

baku yang dimiliki.

2.7. Pemberian kode-kode bahan baku yang sama dengan 

kode pada kartu persediaan bahan baku yang ber- 

sangkutan, selain itu kode itu harus sederhana, 

tnudah dimengerti dan dapat diperluas tanpa melaku- 

kam perubahan dan juga konsisten, maka untuk itu 

hendaknya dibuatkan suatu daftar untuk kode-kode 

tersebut agar dapat dimengerti dan digunakan oleh 

mereka yang berkepentingan.

2.8. Semua bagian di dalam perusahaan dalam melakukan 

prosedur yang telah ditentukan atau ditetapkan 

harus mempunyai kesadaran atas pentingnya data- 

data yang ada untuk diolah menjadi informasi yang 

berguna bagi perusahaan.

2.9. Membuat perencanaan atau budget yang dimulai dari 

budget penjualan, produksi, dan bahan baku (kebu- 

tuhan, pembelian dan persediaan) untuk digunakan 

sebagai pengendalian dalam mencapai tujuan agar 

operasi perusahaan dijalankan dengan lebih efisien 

dan efektif.

2.10. Dalam mengolah data menjadi informasi melalui 

analisa dan perhitungan untuk penentuan jumlah 

bat&s minimum dan maksimum yang layak dari perse

diaan bahan baku, perusahaan harus memperhatikan :
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a. tenggang waktu yang diperlukan antara saat 

memesan bahan baku sampai dengan bahan baku 

yang dipesan itu diterima perusahaan.

b. perkiraan penggunaan selama selang waktu 

tersebut.

c. besarnya persediaan pengaman.

d. rencana penjualan, produksi dan bahan baku 

(kebutuhan, pengadaan, persediaan) dimasa yang 

akan datang.

e. besarnya biaya pesanan dan biaya penyimpanan.

f. resiko terjadinya kehabisan dan kelebihan per

sediaan serta biaya-biaya yang ditimbulkannya.

g. resiko kerugian lainnya yang tnungkin terjadi 

misalnya perubahan harga bahan baku di kemudian 

har i .

2.11. Pimpinan perusahaan dapat memonitor hubungan 

suplier dengan bagian pengadaan/pembelian yaitu 

melalui catatan yang disebut register pembelian 

barang, selain itu catatan tersebut merupakan data 

mengenai suplier yang dapat digunakan sebagai 

informasi untuk pengadaan selanjutnya.

2.12. Dibuatnya suatu jadwal atau schedule produksi 

selama satu bulan berdasarkan rencana penjualan 

dan produksi (keduanya dapat mengalami perubahan 

berdasarkan perubahan pesanan) sebagai dasar untuk 

permintaan pengeluaran persediaan bahan baku,
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untuk menunjang peningkatan pengendalian atas 

bahan baku perusahaan.

2.13. Penyajian informasi yang tepat, cepat dan akurat 

untuk pengadaan bahan baku dengan tepat baik dalam 

jumlah, saat pengadaan dan suplier yang dituju.
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