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Dalam’ rangka nenenuhi persyar£.tau untuk nenperoHeh 
gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekononi Universitas Air 
langga, maka penulisan skripsi penulis adakan.

Penulisan skripsi ini penulis adakan dan penulis 
susun berdasarkan survey yang penulis lakukan pada P.T. 
Wormaid Internasional Indonesia di Surabaya serta bahan - 
bahan yang penulis peroleh dari buku - buku literatur dan 
kuliah - kuliali yang penulis dapatkan selama ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak- ba 
nyak terima kasih kepada Bapak Parwoto Wignjohartojo, Ak 
sebagai Ketua Jurusan Akuntansi dan 3apak Drs.Ec. Arsono 
Laksmono, Ak, sebagai dosen penibimbing yang telah banyak 
membantu dan sudi meluangkan waktunya serta menberikan pe 
ngarahan yang sangat berharga demi terselenggaranya penu 
lisan skripsi ini.

Talc lupa penulis sampaikan rasa terima kasih kepa 
da Direktur Utama PT. V/ormald International Indonesia Ba 
pak Drs.Ec. Bayu'Santoso serta pimpinan PT. Worm aid Inter 
national Indonesia dan segenap karyawan serta assisten — 
assistennya yang dengan senang hati membantu penulis da 
lam memberikan data - data serta penjelasan yang seleng- 
kapnya.

Dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada
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Saudara — saudara penulis, serta teman - teman yang telah 
membantu memberikan dorongan moril untuk penulisan ' skrip 
si ini sehingga selesai.

Karena kemampuan dari penulis yang sangat terbatas 
penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 
sangat jauh dari sempuma dan tentu banyak kekurangannya, 
serta kesalahan - kesalahan yang ada oleh karena itu penu 
lis mohon saran - saran dan kritik - kritik dari pembaca 
skripsi ini atas segala kekurangan yang ada.

Namun penulis harapkan semoga skripsi ini dapat me 
menuhi persyaratan - persyaratan yang sesuai seperti yang 
dikehendaki Pimpinan Pakultas Ekonomi Uhiversitas Airlang 
ga.

Akhirnya semoga Tuhan sendiri yang membalas serta 
memberkati semua pihak yang telah membantu terselenggara- 
nya penulisan skripsi ini.

Januari 1983
Penyusun,
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B A B  I 
PENDAHULUAN

1« PfcJidan^an Umum
Perusahaan yang masih kecil biasanya dipimpin oleh 

pemiliknya sendiri, dalam keadaan semacam ini pemiliknya 
hampir tidak mengalami kesulitan dalam mengawasi aktivi 
tas yang terjadi dalam perusahaan.

Dengan makin berkembangnya suatu usaha apabila de 
ngan majunya perkembangan tehnologi modern hal ini . meng 
akibatkan pengelolaan terhadap perusahaan semakin kom - 
pleks. Dalam hal ini ruang lingkup, luasnye . perusahaan 
begitu pula bertambahnya tenaga kerja/pegawai, sehingga 
struktur organisasi perusahaan semakin rumit maka makin 
kecillah kemampuan pimpinan untuk mengawasi segala aktivi 
tas perusahaan dengan baik. Keadaan inilah yang memaksa 
manajeraen/pimpinan melimpahkan sebagian wewenangnya kepa 
da bawahannya walaupun tanggung jawab tetap ada pada ta 
ngan raanajemen.

Untuk mengawasi jalannya segala kegiatan yang ter 
jadi dalam perusahaan secara effektif, manajemen memerlu 
kan laporan - laporan dan analisa-analisa yang krebenaran 
nya dapat dipercaya. Oleh karena itu koordinasi antar de 
partemen yang baik akan. sangat membantu disamping faktor 
manusianya yang cakap untuk menempati posisi-posisi yang

1
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tepat sesuai dengan kepandaian dan keahliannya masing- ma 
sing dalam perusahaan. Ivlanajemen bertanggung jawab untuk 
memberikan perlindungan atas harta milik perusahaan untuk 
mencegch serta menemukan kesalahan - ke sal ah an dan kecu 
rangan - kecurangan, Oleh karena itu manajemen mempunyai 
tanggung jawab untuk merencanakan sistim kontrol intern , 
menetapkan serta mengawasi dan menerapkannya dengan baik.

Didalam suatu perusahaan industri administrasi per 
sediaan serta kontrol intern yang baik adalah memegang pe 
ranan yang sangat vital dan sangat’ menentukan demi kelang 
sungan hidup serta usaha perusahaan. Pada perusahaan in 
dustri pada umumnya ada tiga macam persediaan yang menja 
di sentral daripada perusahaan yaitu persediaan :

1. Persediaan bahan baku.
2. Persediaan barang dalam proses.
3. Persediaan barang jadi./

Pada perusahaan industri ketiga macam persediaan ini ha 
rus terdapat sinkronisasi yang tepat sebab dengan pincang 
nya salah satu dari ketiga macam persediaan ini tidak mus 
tahil terjadi kemacetan dalam usaha perusahaan/produksi.

Ketiga macam persediaan ini adalah merupakan salah 
satu jenis komponen aktiva lancar, tetapi dibandingkan de 
ngan aktiva lancar y~ng lain seperti kas, bank, piutang , 
surat - surat berharga persediaan mempunyai sifat yang ku 
rang lancar.
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Dari segi liquiditas antara ketiga macam persediaan 
ini persediaan bahan baku mempunyai tingkatan liquiditas 
yang paling tidak liquid dibandingkan dengan persediaan 
barang dalam proses dan barang jadi, Hal ini disebabkan 
pada perusahaan industri persediaan bahan baku harus di 
kombinasikan dengan yang lainnya sebelum menjadi barang 
jadi yang siap dipasarkan, Pada perusahaan industri jus 
tru yang sangat dipentingkan adalah hasil produksinya yang 
akan dijual sehingga dapat dicairkan/dijadikan uang kemba
li untuk dibelikan bahan mentah kembali melalui siklus 
perputaran yang normal.

Oleh karena itu penyediaan bahan baku, barang sete 
ngah jadi dan barang jadi harus kita perhatikan benar , ba 
ik dari segi penyediaan miniraumnya -untuk persediaan bahan 
baku dan untuk persediaan barang jadi untuk segi marketing 
nya, karena makin cepat siklus perputaran untuk kembali 
menjadi uang dan menjadi bahan mentah yang makin cepat 
akan menguntungkan perusahaan.

Penyediaan bahan baku yang terlalu berlebih — lebih 
an akan merugikan perusahaan dari segi pembiayaan , mung 
kin ter jadi penguapan bahan ataupun menyusutnya bahan, bia 
ya bunga, biaya penyimpanan. Oleh karena itu penentuan - 
persediaan minimum adalah sangat penting yang didasarkan - 
pengalaman - pengalaman yang lalu dan berdasarkan ramalan 
ramalan kegiatan produksi#
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Penyediaan persediaan yang berlebih-lebihan akan menyebab 
kan uang yang terlalu lama tertanam pada persediaan t se 
hingga uang yang semestinya dapat ditanamkan untuk kegiat 
an yang lain akan macet terlalu lama pada persediaan*
Oleh karena itu sistim pencatatan yang baik serta sistim 
kontrol intern yang baik akan membantu manajemen dalam 
menjalankan perusahaannya terutama pada persediaannya pa 
da perusahaan industri yang merupakan denyut jantung dari 
pada perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan 
yang dapat dipertanggung jawabkan baik dari keselamatan — 
pengamanan persediaan maupun kebenaran pencatatannya se 
hingga mencerminkan persediaan yang riil dalam perusahaan. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka sistim 
kontrol intern yang seksama atas persediaan sangat diper 
lukan. Untuk membentuk adanya sistim kontrol intern yang 
baik mutlak perlu adanya suatu prosedur—prosedur dan ca 
tatan mengenai persediaan*

Dalam perusahaan industri sistim kontrol intern - 
atas persediaan, ini menyangkut arus persediaan itu sendi 
ri serta melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan. 
Mengenai arus persediaan terdiri dari beberapa tahap di 
mana tiap tahap memerlukan kontrol intern yaitu mengenai 
tahap penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran bahan untuk 
proses produksi selanjutnya mengenai tahap penyimpanan ha 
sil produksi sebelum dijual.
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2* Pen.jelasan Judul
Skripsi ini diberikan Judul :nSISTII' KOKTHCL IN —

TIRN AIAS PBRSHDIAAN PADA P.T. V.M.I. DI SURABAYA”.
Arti daripada sistim kontrol intern di&alam buku Norma
Femeriksaan Akuntan disebutkan :

I'eliputi rencana organisasi serta senua methode—roetho 
de dan ketentuan - ketentuan yang terkoordinir yang - 
diar.ut dalam perusahaan untuk melindungi harta milik 
nya, neneriksa kecematan (accuracy) dan seberapa ja 
uh data accounting dapat dipercaya, raeningkatkan effi 
siensi usaha dan -mendorong aitaatinya kebijaksanaan - 
perusahaan yang telah digariskan. ^

Lienurut pendapat Arthur VT. Holmes :
Kontrol Intern artinya :
Aktivitas penilaian yang bebas dalam suatu perusahaan 
mengenai pernbukuan, keuangan dan operasi-operasi lain 
nya sebagai dasar untuk nemberikan bantu an yang melin 
dungi dan kontruktip kepada pinpinan perusahaan. 2

Kontrol intern nerupakan salah satu type control, yang
fungsinya ialah nengukur dan menilai effektivitas dari ty
pe - type control lairtnya.

Disini sistim kontrol intern artinya dapat dipisah
pisahkan dalam pengertian yang terpisah antara arti sis
tim sendiri dan kontrol intern sendiri.
Arti daripada sistim ialah : suatu kerangka dari suatu
prose&ur yang saling berhubungan yang disusun dengan sua
tu schema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiat 
an fungsi utama perusahaan.

"^xkatan Akuntan Indonesia, Norma Pemeriksaan Akun 
tan, PT. Ichtiar Baru Van Koeve , Jakarta, 1974 / hal. 22,’ 2Prinsip-prinsrp dan Prosedur Auditing (kontrolle) 
Arthur \T. Holmes , CPACS, lial”"22, Penerbit Tarsito Bandung 
Tahun 1976.
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Persediaan artinya dapat disebutkan sebagai yang 
tereantum dalam buku Prinsip - prinsip Akuntansi Indone 
sia yaitu istilah persediaan digunakan untuk inenyatakan 
suatu jumlah barang yang berwujud yang ;

a* Dimiliki untuk dijual, dalam kegiatan perdagangan 
sehari - hari (barang dagang/barang jadi).

b. Ada dalam proses produksi untuk diselesaikan kemu 
dian dijual (barang dalam pengolahan).

c. Akan dipakai sendiri dalam produksi barang - barang 
jadi atau jasa - jasa yang akan dijual ( bahan ba 
ku ). 3 *

Dengan demikian yang aiartikan persediaan disini adalah 
bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses dan ba — 
rang jadi.

PT. W.I.I. adalah suatu perusahaan industri alat 
alat pemadam kebakaran dimana penulis mengadakan peneliti 
an guna mendapatkan informasi dan data - data untuk penu 
lisan skripsi ini.

PT* <7*1.1. adalah perusahaan yang khusus memproduk 
si alat - alat pemadam kebakaran dalam bermacam-macam ty
pe atau ukuran secara keseluruhan* Judul diatas dimaksud 
kan ketentuan atau langkah - langkah serta cara-cara.yang. 
dipergunakan perusahaan industri alat - alat pemadam keba 
karen tersebut untuk melindungi persediaannya yang terdi 
ri dari bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.

■^Ikatan Akuntansi Indonesia, Prinsip-Prinsip Akun 
tansi Indonesia, PT* Ikctiar Baru, Van Koeve, Jakarta , 
15747 hal* 57.
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3. Alasan Pemilihan Judul
Adapun alasan dalam pemilihan judul i adanya kenya 

taan yang tidak dapat dipungkiri seperti pada perusahaan 
industri PT. Vf.l.l. membutuhkan persediaan dan serta per 
sediaan memegang peranan yang penting dalam hidup matinya 
perusahaan kontinuitas hidup perusahaan sangat tergan 
tung pada penyediaan barang baku dan barang jadi disam - 
ping persediaan mempunyai arti finansiil yang penting oleh 
karena pendapatan perusahaan diperoleh daripada penjualan 
barang jadi.

Karena tidak adanya produk - produk sampingan yang 
dapat dihasilkan dari PT. W. 1.1, sehingga persediaan ha 
nya ditujukan untuk produk ut am any a.

Persediaan membutuhkan ruangan tempat penyimpanan 
pegav/ai dan alat - alat untuk menanganinya mengusahakan 
adanya catatan - catatan dan membuat laporan pertanggung 
javvaban tentang perubahan - perubahan persediaan.

Persediaan bahan baku dari PT. W.I.I. terdiri dari
gas yang mudah terjadi adanya penyusutan maka kontrol in
tern yang baik perlu diadakan tentang pemakaian bahan ba
ku dibandin^kan dengan hasil produksinya serta penyimpan
an.

4 . Tu.juan Penyusunan
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Tujuan penyusunan skripsi ini untuk nemberikan gan 
baran tenteng sistim kontrol intern atas persediaan yaitu 
mengadakan perbandingan antara sistim kontrol intern atas 
persediaan dersran realisasinya diaalam proses pada suatu 
perusahaan industri alat - alat pemadam,
Apakah sistim yang telah ada dan dipergunakan perlu diada 
kan revisi karena tidak sesuai dengan perkembangan kemaju 
an perusahaan yang ada saat ini.

Disarming itu sebagai bahan informasi kepada mana 
jemen dan ball an bacaan agar apabila ada hal - hal yang di 
anggap positif dari hasil penulisan skripsi ini dapat di 
pakai sebagai pedoman untuk perkembangan perusahaan dari 
segi effisiensi dan effektifitas dari PT. V.'.X.I. sendiri.

Ban apakah realisasi perbandingan dari sistim yang 
dijalankan saat ini sudah sesuai sehingga tidak ada kebo 
coran — kebocoran yang menyebabkan ruginya perusahaan ter 
sebut.

5* Sistimatika Skri-psi
Sistimatika skripsi ini terairi dari beberapa Bab

yaitu :
Bab : I . FEIJDAHULUAK.

Dalam Bab ini digambarkan secara umum mengenai 
pokok permasalahan yang dihadapi dalam pemba 
hasan skripsi ini yakni :
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1. Pandangan Umuia,
2. Penielasan Judul,
3. Alasan Pemilihan Judul,
4. -Tujuan Fenyusunan Skripsi,
5. Sistinatika Skripsi.
6. Iletodologi- ;

6.1. Permasalahan,
6.2. Hypotesa kerja,
6 .3 . Scope analisa,
6.4* Prossdur penguirspulan dan pengolahan da 

ta.
Bab : II . DASAR-SASAR PEKGERTIAK T30RITIS.

Pada Bab ini diterangkan mengenai dasar- dasar 
pengertian yang ada hub uncanny a dengan perca 
sal ah an yang dihadapi dalam skripsi ini. Salem 
Bab ini dijelaskan antara Iain mengenai penger 
tian persediaan, pengertian sistim kontrol in 
tern, ciri - ciri sistim kontrol intern yang 
baik dan raemuaskan, sistim kontrol atas perse 
diaan pada uraunnya dan pencatatan persediaan. 

Bab : III . GAKBARAN PRAKTIS SISTIIT KOIITP.OL IKTERK ATAS 
PERSEDIAAN PT. W.I.I..
Gambaran singkat riwayat hidup perusahaan, pro 
ses produksi daripada perusahaan PT. 7i*I*I. , 
perbandingan antara teori pada Bab II dengan

c
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kenyataan yang ada pada perusahaan yang ada — 
pada Bab III, struktur organisasi.

Bab : IV. KESIMPULAN DAN SARAN.
Berdasarkan pembahasan Bab - Bab sebelumnya - 
penulis mencoba menarik kesimpulan dan menco 
ba memberikan saran — saran yang diperlukan.

6* Uetodologi

6*1. Permasalahan.
Persediaan dalam perusahaan industri yang membuat 

alat pemadam kebakaran ini sebagian besar terdiri dari 
gas yang mempunyai nilai yang cukup berharga dan berasal 
dari import yang mudah terjadi penyusutan (mengalami pe 
ngurangan dalam volume), disamping plat-plat yang nanti 
nya dibentuk menjadi tabung - tabling alat-alat pemadam f 
disini timbul beberapa permasalahan yang disebabkan sis 
tim kontrol intern yang kurang memadai yang mana mengaki 
batkan :

1 • Pengadaan bahan baku yang berupa gas sering tidak 
sesuai dengan kebutuhan dimana pengadaan bahan ba 
ku ini kadang - kadang terlalu banyak disediakan — 
atau terlalu sedikit disediakan sehingga terlalu 
banyak uang yang tertanam pada persediaan bahan ba 
ku yang menyebabkan tidak dapat dipergunakan untuk 
kegiatan yang lainnya.
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2. Pengawasan persediaan serta effektivitas pemakaian 
barang setengah jadi tidak terkendali dengan baik.

3, Sering terjadi pada saat penjualan hasil produksi 
kwalitas alat pemadam ini menurun karena tidak ada 
nya pengaturan tentang urutan hasil produksi menu 
rut tanggal diproduksi karena produk ini berupa - 
gas dalam tabung.

6.2. Hypotesa kerja.
Adanya suatu kontrol intern yang baik maka akan da 

pat melindungi harta kekayaan perusahaan dari kecurangan, 
pemborosan dan kerugian—kerugian yang lain. Dan dengan 
memeriksa kecermatan serta seberapa jauh data—data akun 
tansi dapat dipercaya kebenarannya maka akan didapatkan - 
suatu data yang riil mengenai penyediaan bahan baku yang 
tepat.
Selain itu dengan adanya kontrol intern yang memadai pe 
ngawasan terhadap persediaan dan pemakaian barang-barang 
setengah jadi akan dapat dikendalikan dengan baik , serta 
kwalitas hasil produksi dapat terjamin sehingga dipandang 
dari sudut pemasarannya dapat lebih bersaing dengan merek 
merek yang lain sehingga peningkatan dari segi hasil pen 
jualannya akan bertambah.
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6.3* Scope analisa.
Agar supaya dalam pembahasan skripsi ini tidak me 

nyimpang dari permasalahan dan untuk memudahkan serta pe 
nyederhanaan permasalahan tersebut diatas walaupun dalam 
penelitian pada penulisan skripsi ini kami meneliti selu 
ruh aktivitas perusahaan yang menyangkut kontrol intern 
untuk bahan baku, persediaan barang setengah jadi, perse 
diaan barang Jadi akan tetapi permasalahan pada penulisan 
skripsi ini hanya kami batasi dan kami tekankan pada per 
sediaan barang setengah jadi dan barang jadi beserta pen 
catatannya, Sedangkan kontrol intern tentang persediaan 
bahan baku tidak kami pentingkan karena persediaan bahan 
baku pada perusahaan alat pemadam ini terdiri bahan gas 
B C F, dan Dry Powder A B C  yang penempatannya dari im 
por luar negeri dalam container yang sangat besar yang 
tidak mungkin dicuri ataupun diangkat kecuali dengan cra
ne, sedangkan Dry Powder ABC pengimporannya ditempat pa 
da drum - drum yang tersegel rapi. Dan pula saat tibanya 
container — container ini maupun drum - drum Dry Powder — 
diatur menurut tanggal diterimanya barang - barang perse 
diaan bahan baku dan diberi nomor urut.
Pada container - container B C P tertera nomer daripada 
X/C tiap - tiap container disertai dengan catatan estima 
si penguapan bahan baku tersebut pada masing - masing con 
tainer.
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Yang menjadikan alasan penulis untuk tidak diadakan kon 
trol intern tentang bahan baku ini selain alasan diatas 
ialah bahwa walau dicuri bahan baku B C F dan ABC ini 
tidak akan dapat dipakai/digunakan tanpa komponen — kompo 
nen yang lainnya. Pada persediaan bahan baku penulis ha 
nya akan menekankan kontrol intern pada proses penerimaan 
bahan bakunya saja dari importir yang ditunjuk.

6*4. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.
Tahap prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang 

dipakai untuk penyusunan skripsi ini ialah :
1. Survey Pendahuluan.

Survey aktivitas perusahaan V/.I.I. untuk mengeta 
hui seluruh permasalahannya, dan melihat dari de 
kat pemerosesannya yang dimulai dari bahan bakunya 
sampai pada barang hasil selesai.

2* Survey Kepustakaan.
Mengumpulkan dan mempelajari literatur dan karya 
ilmiah yang ada hubungannya dan sebagai penunjang 
dalam pembuatan skripsi ini.

3. Pengumpulan data.
Untuk memperoleh gambaran praktis mengenai sistim 
kontrol intern atas persediaan data - data kami 
kumpulkan dengan observasi, mengajukan daftar per 
tanyaan dan mengadakan wawancara, serta minta data
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data dan jTormulir yang digunakan pada PT. '7.1.1.

4. Pengolahan Data.
Dari data - data yang didapatkan dan telah dikum 
pulkan diatas disusun, dicari hubungannya satu de 
ngan yang lain diadakan penggolongan-penggolongan 
sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas seca 
ra menyeluruh.

5* Analisa Data*
Hasil pengolahan data ini dianalisa, dan diban 
dingkan antara teori - teori dan prakteknya untuk 
selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dari analisa 
tersebut•
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B A B  II 
DASAR-DASAR PENGERTIAN TEORITIS

1 . Pengertian Persediaan
Untuk mendapatkan pengertian yang sejelas-jelasnya 

tentang persediaan maka dibawah ini kami berikan perumus 
an yang kami ambil dari bahan literatur.

Qalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia yang diter
bitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia :

Persediaan didefinisikan sebagai barang - barang yang nyata diadakan untuk dxjual kembali ( melalui proses 
produksi atau secara langsung ) dalam periode siklus 
normal dari perusahaan ( terraasuk pula barang - barang dalam proses produksi atau yang menunggu digunakan. i

Dari perumusan tersebut dapatlah dikatakan bahwa 
persediaan merupakan harta milik perusahaan untuk dijual 
melalui suatu periode usaha normal, atau persediaan ba - 
rang yang masih menunggu penggunaannya.

Dalam hubungannya dengan perusahaan industri maka 
persediaan dapat dikelompokkan dalam :

1• Persediaan bahan mentah dan bahan pembantu.
2. Persediaan barang dalam proses/barang setengah jadi,
3. Persediaan barang hasil jadi.

Persediaan bahan mentah merupakan persediaan dari 
barang — barang berwujud yang dapat diperoleh dari sumber

^Ikatan Akuntan Indonesia, Prinsip Akuntansi 
nesia,PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1974, hal. 55.
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alam, dibeli dari perusahaan yang lair., bahan baku ini di 
pergunakan dal as proses rroduksi setelah melalui beberapa 
tahap pen£ola}i£r dihara^kan menjadi barang jadi.

Persediaan balian pembantu rnerupaj-iaii barang - barang 
yang diperlukan dalam proses produksi untuk nembantu de:ni 
berhasilnya proses produksi tersebut bahan iDeisbantu ada 
lah komponen dari barang jadi.

Persediaan barang dalsri proses merupakan barang 
yang keluar dari tiap bagian/departenen dari suatu pabrik 
yang masih perlu diproses kembali untul: menjadi barang ja 
di. Barang jadi persediaan barang yang sudah selesai di 
proses dalam pabrik atau produk selesai yang telah siap 
unt-.k dijual*

2, Pengertian Kontrol Intern
Kontrol intern adalah senua tindakan yang dilaku 

kan dalam.suatu perusahaan untuk mengamankan dan melin - 
dungi kekayaan perusahaan terhadap kerugian akibat kecu 
rang an, kelalaian dan kesalahan - kesalahan baik yang di 
sengaja atau tidak. Pada perusahaan yang kecil dimana ma 
najemen hanya terdiri dari satu atau beberapa orang saja 
yang sekaligus pemilik modal yang digunaken untuk menja 
lank an perusahaan maka tindakan pengananan dan perlindur.g 
an terhadap kekayaan dapat langsung dilakukan oleh priba 
di-pribadi anggota pimpinan maupun pemilik perusahaan.
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Akan tetapi jika perusahaan. itu berkembang menjadi besar 
dimana organisasi perusahaan telah menjadi sangat luas ma 
ka pengawasan langsung tidak mungkin dilaksanakan. Untuk 
itu perlu suatu sistim pengawasan yang dapat bekerja seca 
ra otomatis sehingga setiap peristiwa atau tiap tindakan 
yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan dapat ter 
kontrol dengan sendirinya. Sistim tersebut adalah kon 
trol intern. Dibandingkan dengan cara pengawasan yang 
bersifat langsung maka kontrol intern merupakan cara pe 
ngawasan yang tidak langsung dirasakan.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kon 
trol intern maka kami kutipkan beberapa pendapat mengenai 
kontrol intern :

Suatu definisi yang berlaku sampai sekarang yang
telah diterbitkan oleh Committee on auditing procedure
yang berbunyi :

Internal control comprises the plan of organization 
and all of the coordinate methods and measures 
adopted within a business to safeguard its assets check th£ accuracy and reability of its accounting da ta promote operational effeciency and encourange adhe 
rence to prescribed managerial policies. 2

Dari definisi diatas terlihat bahwa sistim kontrol intern
meliputi rencana organisasi dan penggunaan alat - alat
yang terkoordinir sehingga dapat melindungi harta kekaya-

2Cecil Gillespie, Accounting Systems Procedures and Method, Third Edition Prentice-Hall Ind. Englewood, 
Cliffs Nj, hal. 188.
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^  I-.aan serta meniungV in> nn perusahaan mencapai tuiu
-,j "vifinisi i/?i den/an adanya perkewbangan pe2*usaha

-:4. ! ̂ arti y  r.r lebih luas daripada arti van/ ka
_s.̂r ~ - ar.£ diberikan dal an istilali.

Cistin kontrol intern itu rnakin meluas melampaui 
bata;3 - bat, as masalah yang langsung berhubungan dengan ba 
pi an akuntansi dsn banian keuangan.

A.K* Holmes dalam bukunya Auditing 3tandarts and
Procedures juga sependapat dengan pengertian yang diberi
kan committee on auditing Procedures tersebut diataa y.ang
mana mengatakan :

Internal control constitutes the methods followed by 
a company :

1. to protect assets
2. to protect against the inproper assets dis — 

bursements
3. to protect againts the incurence of inproper

liabilities
4. to assure the accurancy and dependability of 

all financial and operating information
5. to judge operating efficiency
6. to measure^adherence to company established 

policies.
Berdasarkan pernyataan diatas sistim kontrol intern terdi 
ri dari t indakan - tindakan untuk mengamankan hart a milik 
perusahaan, menjamin kebenaran daripada informasi keuang 
an dan operasi, menilai effesiensi daripada berbagai tin 
dak an dalam perusahaan serta mengukur kebi jaksanaan per-

^Athur V;. Holmes, Kayne 3. Cvermycr, Auditing Stan 
dard and Procedures, Eight edition Hichard B. Irwing, Inc 
Homeswood Illinois, 1S7^, hal. 112.
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Dalam buku ITorma Pemeriksaan Akuntan disebutkan da 
lan: arti yang luas, sistim kontrol intern dapat dibedakan 
yakni :

a* Fengrgwp.san Accounting (Accounting Control Jmeliputi 
rencana organisasi clan semua cara dan prosedur - 
yang terutama menyanglcut dan berhubungan langsung 
dengan pengamanan hart a mili.k dan dapat dipercayai 
nya catatan keuangan. Pada unuiinya pengawasan 
accounting meliputi sistim pemberian wewenang - 
(Authorization) dan sistim persetujuan (approval ) 
pemisehan antara tugas operasionil atau tugas pen 
catatan pengawasan physik atas kekayaan dan penga 
wasan intern.

b. Pengawasan Administratif (Administrative Control ) 
I.Ieliputi rencana organisasi dan semua cara dan pro 
sedure yang terutama menyangkui effisiensi usaha 
dan ketaatan terhadap kebijaksanaan pirapinan per 
usaiiaan dan pada umumnya tidak langsung berhubung
an dengan catatan - catatan keuangan.
Yang termasuk dalam pengawasan ini pada umumnya 
ialah analisa statistik, time and motion, study la 
poran kegiatan program, latihan pegawai dan penga 
was an mutu. 4

Dari penjelasan diatas dengan singkat dapat disimpulkan - 
bahwa yang diartikan dengan sistim kontrol intern adalah. 
merupakan alat yang baik urytuk membantu manajemen dalam 
mengamankan harta perusahaan, membantu effisiensi kerja 
dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan perusahaan.

Oleh karena itu sistim kontrol intern diperlukan - 
dalam setiap kegiatan usaha. Walaupun demikian sistim - 
kontrol intern bukanlah dimaksudkan untuk meniadakan se

^Ikatan Akuntan Indonesia, Norma Peneriksaan Akuntan, 
hal. 2 3 .
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mua kenungkinan yang ter^adinya kesalahan atau penyele - 
wengan. Sistim kontrol intern yang baik akan aar)st nene 
kan terjadinya kesalahan dan penyelewenran dzJlan batas-ba 
tas biaya yang layak.

suatu perusahaan harus ditinjau secara obyektif berdasar 
kan hasil - hasil yang diperoleh daripadanya, “iadi disini 
harus mempertiiiibangkan biaya dan kegunaonnya atau manfaat 
yang diperolehnya.

Kegunaan daripada sistim kontrol intern ialah agar 
rencana yang telah ditetapkan dapat berjalan secara meng 
untungkan, effektif, ekonomis dan juga supaya pertanggung 
an jawab akan kerja dan hasilnya dapat diserahkan secara 
mutlak kepada masing - masing pegav/ai. L'ana-iemen mengeta 
hui dengan jelas khususnya mengenai keadaan - keadaan yang 
abnormal baik yang mendatangkan keuntungan atau tidak, ma 
najemen dapat mengetahui bagaimana hasil kerja yang ter 
akhir dari keputusan semula, kepentingan perusahaan dapat 
dijamin terhadap kecurangan, pemborosan dan kerugian* 
Untuk tujuan sistim kontrol intern antara lain tercakup 
didalamnya unsur - unsur daripada suatu sistim kontrol in 
tern yang meliputi :

1* Suatu rencana organisasi (struktur organisasi) di 
mana terdapat suatu perusahaan fungsi yang tepat.

2, Sistim pemberian v;ewenang dan prosedur — prosedur

Sistim kontrol intern dalam pelaksanaannya pada
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pencatatan yang; cukup untuk dapat melakukan per.ga 
wasan administratif terhadap harts utang penderat 
an dan biaya.

3. Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bagian organi 
sasi menurut praktek atau kebiasaan yang baik dan 
sehat.

4. Terdapatnya pegawai yang manpu dan berku&litas se 
suai dengan tanggung jawabnya.

3. Sistim Kontrol Intern yang Kemuaskan
Dari pembaha'san unsur - unsur tersebut diatas juga 

sebagai ciri kontrol intern yang memuaskan harus mengan- 
dung unsur - unsur tersebut diatas,

Betapa sangat pentingnya diketahui tentang penger 
tian dan arti sistim kontrol intern yang memuaskan. Pada 
kenyataannya suatu sistim kontrol intern yang baik untuk 
suatu perusahaan ini belura tentu bisa ditetapkan pada per 
usahaan yang lain dengan perkataan lain sistim kontrol in 
tern adalah tidak Sana pada setiap perusahaan.

Sampai sejauh mana kontrol intern telah berjalan 
dengan baik pada suatu perusahaan tentunya tergantung pa 
da sarana kontrol yang tersedia dan pada pelaksanaan yang 
terlibat dalam kontrol serta kondisi perusahaan yang ber 
sangkutan. Bagaimana baiknya dan sistim kontrol intern 
itu sudah cukup memuaskan kalau tidak disertai pelaksana
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yang baik dan kerja sama serta koordinasi yang man 
tap akan tidak bermanfaat.

Apabila keadaan memungkinkan maka fungsi kontrol — 
intern diselenggarakan oleh lembaga yang terpisah dari pe 
rencanaan, pelaksanaan dan pencatatan tetapi apabila tena 
ga pelaksana kurang, maka dimungkinkan perangkapan tugas 
asal saja hal tersebut tidak mengurangi kemampuan perusa 
haan untuk melindungi harta miliknya terhadap kecurangan 
dan kesalahan - kesalahan yang merugikan perusahaan,

Dalam Norma - Norma Peraeriksaan Akuntan disebutkan 
bahwa ciri - ciri sistim kontrol intern yang memuaskan — 
adalah sebagai berikut :

a. Suatu bagan organisasi dimana terdapat pemisahan 
fungsi yang tepat,

b. Sistim pemberian wewenang serta prosedur pencatat
an y^ig layak agar tercapai pengawasan accounting 
yang cukup atas aktiva, utang pendapatan dan biaya

c. Fraktek - praktek yang sehat harus diikuti dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi setiap bagian organi 
sasi dan,

d. Pegawai yang kuvalitasnya seimbang dengan tanggung 
jawabnya. 5

Perlu ditambahkan keempat unsur diatas masing-masing sama 
pentingnya yang merupakan dasar tiap sistim internal con 
trol yang baik sehingga kolemahan y^ng serius dalam salah 
satu diantaranya biasanya akan mengharnbat kesuksesan ja 
lannya seluruh sistim internal control*

;:iornia - rCoi-ma Pemcriksaan Akuntan, I. A .I.-, Jakarta 
1T74, hal, 24.
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I.isalnya tidak ada suatu sistim pemberian wewenang
dan prosedur pencatatan untuk pengawasan accounting yang 
dapat dianggap cukup effektif tanpa adanya pegawai yang 
mampu melaksanakan prosedur yang direncanakan agar sistim 
tersebut dapat berjalan, Untuk jelasnya akan dijelaskan 
setiap ciri - ciri diatas :
ad, a. Suatu bagan organisasi dimana terdapat pemisahan 

fungsi secara tepat.
Pembentukan organisasi dan pendelegasian wewenang 
secara tegas merupakan unsur utama dalam control 
intern suatu organisasi yang rnemuaskan harus seder 
hana secara ekonomis menguntungkan, struktur orga 
nisasi harus flexible dalam arti bila perusahaan 
diperluas atau ada perubahan keadaan tidak akan 
mengganggu bagan. organisasi yang ada. Adanya pemi 
sahan fungsi yang tegas sangat penting antara fung 
si operasionil penyimpanan dan pencatatan dimana 
tidak setiap individu diperbolehkan sepenuhnya me 
megang kekuasaan dan tanggung jawab dalam pelaksa 
naan setiap fase kegiatan dalam perusahaan dari mu 
la sampai selesai tanpa adanya check and balance 
dari sal all satu bagian atau beberapa bagian lain 
nya dari organisasi itu,
Adanya pemisauan fungsi yang tegas maka tiap bagi
an akan inempunyai kedudukan yung indepedent dalam 
pelaksanaan fungsi tersebut.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SISTIM KONTROL INTERN ATAS PERSEDIAAN PADA... PRANADIHARDJA IBRAHIM



24

Pekerjaan tiap - tiap bagian harus diintegrasikan 
tiaji di koorciinasi dengan baik yang semua ini meru 
pal-, an hal y~ng sangat penting del am organisasi. 
Sehingga dengan adanya pemisahan fungsi ini dite 
tapkan pula tanggung jawab yang harus diberikan ba 
tasan yang jelas dalam satu job discription yang 
tertulis agar semua pegawai mengerti akan tugas - 
dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugasnya. 
Bila tidak dimungkinkan pemisahan fungsi karena ke 
adaan perusahaan, penguasaan rangkap dari pejabat 
harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengu 
rangi arti pemisahan fungsi diatas sehingga membe 
ri kesempatan pejabatan rangkap untuk berbuat cu 
rang sehingga merugikan perusahaan,

ad* b. Pemberian wewenang dan prosedur pencatatan yang la 
yak.
Setelah disusun struktur organisasi yang baik dan 
ada pemisahan fungsi yang tepat maka perlu disusun 
suatu prosedur yang effektif dan ekonomis dima — 
na juga telah ditetapkan batas wewenang dan tang 
gung jawab masing - masing pejabat dalam pelaksana 
an prosedur tersebut.
Gillespie dalam bukunya "Accounting System Proce 
dures and methods menulis :
"Procedure is sequence of clerical operation ussu-
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ally Involving several people in one or more de 
partments established to ensure 'unifrom handling 
of recourin^ transaction on of the business” ^
Jadi prosedur merupakan urutan serangkaian tindak 
lean yang menyangkut beberapa or ang atau beberapa - 
bagian yang disusun untuk menjamin kerajinan tran 
saksi - transaksi perusahaan yang secara berulang 
ulang. Prosedur yang baik harus dapat meniadakan 
pekerjaan ulang yang seharusnya tidak boleh terja 
di yang dapat mengakibatkan kerugian berapa pembo 
rosan waktu, tenaga dan biaya.
Prosedur yang baik harus menciptakan kondisi yang
memungkinkan suatu pekerjaan dapat diselesaikan de
ngan cepat, tepat dengan biaya seminimal mungkin.
Prosedur pencatatan mencakup rangkaian tindakan -
yang menyangkut penggunaan dokumen-dokumen dan ca
tatan - catatan yang diperlukan agar terdapat kon
trol terhadap kegiatan usaha. Untuk ini perlu pe
nyusunan formulir - formulir dan bentuk catatan
yang.tepat dan baik disamping harus ada pedoman
yang cukup jelas. Dokumen - dokumen dan catatan
yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan harus 
mendapat pengesahan dari pejabat yang bervvenang un
tuk itu,

^Cecil Gillespie, -Accounting: system Procedures and, 
method, Prentice-Hall Inc Englewood Cliffs 1979.hal 2
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ad. c. Praktek - praktek yang sehat.
Praktek yang sehat yang diikuti dalam pelaksanaan
tugas - tugas dan fungsi setiap bagian dalam orga
nisasi besar sekali pengaruhnya ata* effektivitas
sistim control dan effisiensi usaha.

Praktek yang sehat harus memberikan cara — cara 
untuk menjadikan wajarnya persetujuan pencatat 
an dan penyimpanan. Hal ini pada umumnya di 
capai melalui pemisahan tugas dan tanggung ja 
wab, sehingga tidak seorangpun dapat melaksana 
kan suatu transaksi secara lengkap dari awal 
sampai akhir, dengan pemisalian demikian ada pe 
ngecekkan atas kecermatan pekerjaan dan mem - 
pex'tinggi kenungkinan ditemukannya kesalahan - 
kesalahan dan kecurangan yang secepatnya. '

Praktek yang sehat juga dapat dilaksanakan dengan
kebi jaksanaan rotasi petugas dan sistim penyusunan
jadwal cuti dengan demikian pekerjaan yang dilaku
kan oleh petugas tertentu akan diperiksa oleh petu
gas yang lain yang menggantikannya pada masa cuti
sehingga semua hal yang dianggap kurang beres pada
suatu saat akan terungkapkan.

ad. d. Pegavvai yang cakap sesuai dengan tanggung jawabnya 
Vralaupun-sudah disusun suatu organisasi serta pro 
sedur yang baik, maka sistim kontrol intern yang — 
memuaskan tidak akan tercapai apabila tidak diker 
jakan oleh pelaksana - pelaksana yang cakap sesuai

j'Ikatan Akuntan Indonesia, Norma Pemeriksaan Akun 
tan, hal* 26.
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dengan tanggung jawabnya disaraping itu perlu diper 
hatikan kejujuran dan latar belakang kehidupan da 
ri para pegawai untuk menentukan sampai dimana ke 
jujuran dan pengabdian serta prestasi yang dapat 
diharapkan dari mereka.
Untuk mendapatkan pegawai yang cakap sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan maka langkah - langkah yang - 
dapat ditempuh :
- Setiap penerimaan pegawai perlu diadakan selek 

si dengan cara yang obyektif.
latihan (training) dan up gradding yang sistima 
tis dari para pegawai.

- Fengecekkan pelaksanaan pekerjaan dari para pe 
gawai•

Unsur - unsur diatas masing - masing sama penting 
nya merupakan dasar tiap sistim kontrol intern yang 
memuaskan sehingga kelemahan yang serius salah sa 
tu daripadanya akan menghambat kesuksesan jalannya 
seluruh, sistim kontrol intern.
Selanjutnya dalam usaha melindun^i harta milik per 
usaiiaan bcrupa inventory pada umumnya den bahan se 
ten^ali jadi dan barang hasil selesai maka kontrol 
intern tersebut diatas harus betul - betul dit^rap 
kan.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SISTIM KONTROL INTERN ATAS PERSEDIAAN PADA... PRANADIHARDJA IBRAHIM



A

4 . Sistim Kontrol Intern Atas Persediaan
Fada k e ny at a army s. bahvra tiap - tiap perusahaan in 

dustri menbutuhkan persediaan sebagai kelsnjutan usaha - 
produksinya. Dengan adanya kobutuhan tersebut naira jelas 
harus ada tenpat penyinpanannya, pegawai yang nenanganinya 
terutama dalam hal mengadakan pencatatan persediaan dan 
laporan - laporan-yang ada hubungannya dengan persediaan.

Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai sistim - 
kontrol intern atas persediaan agar supaya adanya suatu 
sisti~ kontrol intern atas persediaan maka harus diadakan 
pemisahan tugas antara :

- Yang menyimpan (mencatat dalam kartu gudang).
- Yang mencatat dalan aaministr asi persediaan ( sebu 

ah buku tambahan yang terdapat di kantor ).
- Yang memerlukannya (harus menanda tangani bon pe 

ngeluaran ).
Dalam hubungannya dengan persediaan tidak bisa terlepas

$
dari tahap penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran perse 
diaan agar supaya tahap aiatas dapat berjalan dengan lan 
car, terlindung dari segala hal yang dapat menimbulkan ke 
rugian bagi perusahaan, maka perlu adanya sistin kontrol 
intern atas penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran ba 
han baku, begitupun juga dengan barang setengah jadi dan 
hasil produksi.
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4.1. Sistim kontrol intern atas penerimaan bahan.
Dalam menangani peneriraaan bahan menurut teori yang 

ada harus dipegang oleh suatu bagian yang tidak langsung 
bertanggung jawab terhadap bagian pembelian. Hal ini seba 
gai realisasi dari sistim kontrol intern yang baik dari pa 
da pemisahan fungsi secara tepat.

Pemisahan wewenang ini sangat penting dan merupakan 
keharusan dalam hampir setiap keadaan, untuk penerimaan ba 
han sebaiknya di tangani oleh bagian penerimaan atau bagian 
gudang. Dengan demikian hanya ada satu bagian yang ber 
tanggung jawab bahwa :

1. Bahan - bahan yang diterima sesuai dengan yang dipe 
san.

2. Bahan — bahan itu disimpan dengan baik.
3. Bahan - bahan hanya dikeluarkan atas pengesahan da 

ri bagian yang berwenang.
Bradford Cadmus dan Arthur J.E. Child mengenai penerimaan
bahan menyebutkan :

Pokok yang paling penting dalam kontrol intern terha 
dap penerimaan bahan ialah syarat — syarat bahwa semua 
bahan — bahan yang masuk harus sedapat mungkin melalui tempat - tempat penerimaan yang terbatas banyaknya ke 
cuali untuk usaha — usaha yang sangat besar umumnya di 
usahakan agar hanya satu bagian penerimaan dan satu ca ra pembuktian untuk laporan pemasukkan barang-barang.°

oBradford Cadmus and Arthur J.E. Child, Internal - control Against Fraud and wasted, terjemahan Gunadi Nitimi 
hardjo, PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta 1974,hal. 63.
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Hal yang sangat penting sebagai bagian dari fungsi 
r-enerima&n adalah melaporkan apa yang telnh diterima serta 
ba^aimsna keadaan barang tersebut pada saat penerimaannya 
suatu laporan yang menyatakan keadaan yang sebenarnya atas 
bahan - bahan yang diterima sangat membantu tercapainya tu 
juan kontrol intern yang baik,

4.2. Sistirn kontrol intern atas penyimpanan dan pengeluar
an bahan.

Setelah dibahas mengenai tahap penerimaan bahan ma 
ka tahap selanjutnya adalah penyimpanan dan pengeluaran ba 
han. Bahan - bahan yang diterima sebelum dipakai untuk 
proses produksi harus disimpan dalam gudang. Dengan ada 
nya penyimpanan ini perlu suatu perlindungan dan tidak cu 
kup hanya pengumpulan bahan - bahan tadi pada suatu tempat 
saja, tetapi harus ada yang bertanggung jawab atas penyim 
panan, bertindak pula sebagai bagian penerimaan. Dipan- 
dang dari segi kontrol hal ini tidaklah memberatkan apabi 
la bagian gudang mencatat semua penerimaan bahan dalam kar 
tu gudang serta membuat laporan Jcwantitas, kwalitas, keku 
rangan atau kerusakan bahan yang diterima.

Untuk adanya kontrol intern atas penyimpanan parlu
diperhatikan mengenai ruangan tempat penyimpanan bahan un
tuk hal ini Braford Cadmus dan Athur J.E. Child s

Kontrol aimulai terlebih dahulu dengan mengatur kedu-
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duksn dan cara kerja dalam tempat penyimpanan itu sen 
diri, sedapat dan sepantas mungkin gudang haru’s tertu 
tup dan terkunci sehingga hanya staff penyelenggara gu 
dang ini saja yang dapat m a s u k .  9

Dengan demikian dapatlah diketahui dengan mengatur tempat
penyimpanan yang sempurna sangat membantu perlindungan ba
han terhadap kerusakan, memudahkan pengambilan bahan-bahan
yaxLg terlebih dahulu masuk digudang agar balian tersebut da
pat digunakan terlebih dahulu, disamping itu mudah untuk
mengadakan pemeriksa&n terhadap kwalitas/lcwanti.'feas bahan
yang disimpan meraberikan perlindungan yang layak terhadap

' keamanan bahan - bahan dari kecuranran.
Syarat kontrol intern yang bersifat melindungi/men-

cegah kemungkinan kecurangan/pemborosan pada fungsi peneri
m a an dan 2:,enyinipanan adalah sederhana :

1. Lenianin bahwa apa yang harus dibayar itu benar-be 
nor telah diterima.

2. I'ongusahakan tenpat penyimpanan yang cukup dan pega 
wai y^ng tepat untuk tugas itu.

3. l.engharuskan adanya persetujuan y^ng sah atas peng 
ambilan - pengambilan untuk pemakaian.

4. ’.engusahakan adanya perbandingan yang sebaik - baik 
nya antara juinlah yang digunakan dengan juniah yang 
di7:-roduksi berupa hasil selesai atau jasa-jasa.

5. Men test kebenaran catatan persediaan dengan inven- 
tarisasi berkala. ^

ICenudian dibahas selanjutnya ialah tentang pengeluaran ba
han dari gudang, prosedur pengeluaran bahan menghendaki -
bahwa setiap penyerahan bahan dari gudang harus ada bukti

^Bradford Cadmus and Arthur J.I3. Child, Op cit, hal

10rbid, hal. 61.

5 0 .
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r>ernintaan bahan dengan adanya bukti tersebut benar-benar 
bahwa bahan itu dikeluarkan untuk proses produksi yang se 
benarnya dibandingkan dengan jumlahnya produksi yang diha 
silkan untuk gudang sebagai bukti pertanggungari jawab atas 
pengeluaran bahan. Permintaan bahan harus dikeluarkan dan 
disefcujui oleh pegawai diluar bagian gudang dengan cara 
ini bagian gudang dapat diminta tanggung jawabnya atas ke 
selamatan kekayaan yang ada dalam tanggung jawabnya.
Bon permintaan bahan ini harus mendapat pengesahan dari ba 
gian yang mempunyai wewenang untuk pengeluaran bahan.Dis am 
ping itu bon permintaan bahan harus ditanda tangani oleh 
bagian gudang yang menyerahkan bahan dan oleh bagian yang 
menerima bahan.

Langkah - langkah selanjutnya dalam pengeluaran ba 
han untuk proses produksi; bila bagian produksi memerlukan 
bahan untuk proses produksi, maka bagian ini membuat bon 
permintaan bahan ( BVP,B ) yang telah diberi dipranomori. 
Ini berarti setiap saat dapat diketahui berapa sisa perse 
diaan yang ada dalam gudang untuk tiap - tiap jenis bahan 
nya. Jadi disini administrasi persediaan dikantor ( .APK ) 
harus sama dengan administrasi persediaan digudang ( .4PG ) 
sebagai bahan checking ycng sangat memuaskan.

4.3* Sistim kontro^ intern atas penerimaan dan pengeluaran
vbarang setengah jadi.

Setelah dibahas mengenai tahap penerimaan bahan
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naka seic-n jutnya ale an dibahas mengenai sistim kontrol in -
izr- as penerimaan dan nengeluaran barang setengah jadi*

Sistim control intern atas penerimaan dan pengeluar
an barang setengah jadi pada prinsipnya adalah sama dengan
sistim kontrol intern penerimaan dan pengeluaran bahan ba
ku. Karena kontrol intern atas penerimaan dan pengeluaran
barang setengah jadi ini sangat sulit diadakan kontrol.
Sampai sejauh raana bahan baku utama itu sudah diproses un
tuk menjadi barang setengah jadi. Sarnpai berapaprosentase
dari pada bail an utama ini sudah dapat dikatakan sebagai ba
rang setengah jadi.

Pada umumnya proses produksi dalam perusahaan indus
tri selalu berjalan berurutan mulai dari bah an baku utama
sampai menjadi barang setengah jadi dan terus berjalan se
hingga menjadi barang hasil produksi/hasil selesai. Namun
kenyataan dalam teori dan prakteknya adalah berlainan dima
na seperti dalam Bab III akan penulis mencoba menguraikan
tentang praktek yang sda pada P*T. Wormald Intemasio
nal Indonesia mengenai sistim kontrol intern atas penerima
an dan pengeluaran barang setengah jadi ini.

Pokok - pokok yang paling penting menurut Bradford
Cadmus dan Athur J.E. Child :

Pokok yang penting dalam kontrol intern terhadap pene 
rimaan bah an - bahan ialah syarat utama bahwa semua - 
bah an - bahan yang masuk harus sedapat mungkin mela- 
lui tempat - tempat penerimaan yang terbatas banyaknya 
kecuali untuk usaha - usaha yang sang at besar umumnya 
diusahakan agar hanya ada satu bagian penerimaan dan
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cara pembuktian untuk laporan pemasukan barang -barang 
ditekankan bahwa bagian peneriraaan ini tidak boleh di 
bawah pengawasan (kekuasaan) fungsi pembelian. 11

Untuk prosodur pengeluaran yang lazim Bradford Cadmus and
Athur J.iS. Child raenyatakan :

Prosednr pengeluaran yang lazim menghendaki agar un 
tuk setiap penyerahan bahwa disediak&n suatu bukti per 
molionan bahan. Faktor yang penting adalah pendelegasi 
an wewenang yang menyetujui permohonan tersebut yang 
harus dibuatkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan 
kebutuhan kerja yang hersangkutan dan mencegah kemung 

. kinan pcnyalah gunaan atau penyelevvengan.
Ilisalnya bah an - bah an yang lazim aipakai sehari - hari 
dalam proses produksi dan kegunaannya harapir tidak ada 
kecuoli untuk proses tersebut, culrup kalau disetujui - 
penyorahannya oleh pegawai pemb^ntu yang langsung ber 
hubungan dengan pekerjaan produksi itu.
Permintaan - permintaan bahan harus selalu dilakukan 
dan disetujui pegawai ailuar gudang hanya dengan cara 
ini para staff gudang dapat memenuhi fungsi kerja mere 
ka dengan penuh tanggung jawab at as peneriraaan dan pe 
n^eluaran seperti kasir dilokot, Bank • Hanya dengan 
cara ini mereka dapat dimintakan tanggung jawabnya - 
atas keselamatatt kekayaan yang terdapat dibawah penga 
was an mereka.

4*4* Sistim kontrol intern atas penerimaan hasil produksi.
Setelah mengalami proses produksi yang mana bahan 

bahan dirubah dulu meniadi bahan setengah jadi dan diolah 
menjadi barang hasil produksi pada umumnya hasil produksi 
ini tidak langsung dikirim kepada distributornya atau pe 
mesannya, akan tetapi disimpan dulu dalam gudang.

11Bradford Cadmus and Athur Child, Op cit , ha
laman 53-

12Bradford Cadmus and .Athur J.IT. Child, 0~P cit, ha - 
laman 59.
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.3'engen adanya penyerahan dari bagian produksi kepada bagi 
an gudang maka disini diperlukan suatu sistim kontrol in 
tern ur.tuk menjeiLin tentang penyerahan tersebut. Jenis - 
kontrol yang diadakan pada waktu liasil produksi diserahksn 
keguaang ialah ad any a suatu bukti bon penyerahan dimana di 
dalsr.nya tercantum banyaknya, macarmya dan jenisnya serta 
ukuran - ukurannya hasil produksi yang dikirim kepada bagi 
an yang bertanggung jawab atas penyinip&nan.

Langkah - langkah yang dilaksanakan dalam hal pene
s

rinaan hasil produksi dari bagian produksi. Bila bagian 
produksi senyerahkan liasil produksinya kepada gudang bagi 
an produksi menbuat bon bukti penyerahan barang sebanyak 4 
lembar yaitu • 5

- Lembar pertama s untuk bagian gudang.
- Lembar kedua ; untuk bagian pernbukuan.
- Lerabar ketiga J untuk bagian pen jualan.
- Lembar keenpat : untuk arsip.

- Eagian gudang menerima hasil produksi dan meneriksa apa 
kah sudah. sesuai dengan yang tercantum pada bon bukti 
penyerahan barang bila semua sudah cocok bagian gudang 
menanda tangani bon bukti pengeluaran tersebut. Selanjut 
nya melakukan pencatatan pada kartu gudang serta pada 
kartu barang yang digantungkan pada barang-barang yang 
bersangkutan.

- Bagian penbukuan akan mencatat pada kartu persediaan ten
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tang j uni ah hasil produksi y^ng diterima dari bagian pro 
lu^ci.

- i?en~ualan juga menerima satu lernbar bon bukti pe
nynriJian ini dimaksudkan sebagai pemberitahuan tentang - 
jurJ-ah hasil produksi yang diserahkan kegudang dan nanti 
nya dipergunakan sebagai pedornan untuk melakukan penjual 
an dan memberikan surat order penyerahan (Delevery ordei) 

Dengan penjelasan diatas terlihat adanya kontrol pada bagi 
an gudang yang menerima hasil produksi yaitu meneliti jum 
loh phisik yang diterima dengan juralah pada bon bukti pe 
nyerahan barang.

4.5* Sistim kontrol intern atas pengeluaran hasil produksi 
Penyerahan hasil produksi merupakan tahap akhir da 

ri kegiatan bagian yaitu menerima, menyimpan dan mengeluar 
kan tahap ini merupakan tahap yang penting mengingat penge 
luaran hasil produksi dari gudang mempunyai hubungan lang 
sung dengan pendapat yang akan diterima perusahaan.

01eh karena itu pengeluaran hasil produksi juga me 
merlukan suatu^ sistim kontrol intern yaitu untuk mencegah 
atau meminimalkan terjadinya hal yang dapat merugikan per 
usahaan. Seperti halnya pada pengeluaran bahan untuk pro 
ses produksi maka untuk tahap ini juga terdapat langkah - 
langkah yang harus dilaksanakan dalam pengeluaran hasil 
produksi.
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Dalam pengiriman hasil - hasil selesai, atau juga da 
lain pengeluaran bahan - bahan dan persediaan dari gu 
dang, pegawai pengiriman atau pegav/ai gudang hasil se 
lesai tidak pernah boleh diberikan kekuasaan untuk me 
ngeluarkan apapun kecuali berdasarkan order penyerahan 
yang telah mendapat persetulusn yang syah.13

Dari pernyataan diatas dapatlah dikatakan bahwa ba 
gian gudang tidak mer-puny ai v/ewenang untuk nengeluarkan ha 
sil produksi-dari gudang tsnpa adanya order penyerahan. 25i 
sini terlihat adanya suatu kontrol untuk melindungi hasil 
produksi yang ada dalam gudang karena kalau tie?> demikian 
bagian gudang seeara leluasa dapat nengeluarkan hasil pro 
duksi mengenai order penyerahan mempunyai ketcntuan sendi 
ri, yaitu :

Semua order penyerahan ( DO ) harus dibuat dibagian la 
in dari organisasi dan diberikan kepada pegawai pengi 
riman atau pegavvai gudang agar barang-barang yung ber 
sangkutan diserahkan, dibuat pernyataan penyerahan (Iso 
tation of dilevery) biasanya ditulis pada salinan or 
der pengirimannya dan dilaporkan kebagian pernbukuan - 
atau penagihan. 14

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa order penyerahan ti
dak boleh dibuat oleh bagian gudang, jadi haruc ada bagian
diluar bagian gudang yang, 'membuatnya serta harus mendapat
pengesahan dari bagian yang berwenang selanjutnya akan di
laksanakan dalam pengeluaran hasil produksi.

Bagian penjualan berdasarkan pesanan dari pihak lu 
ar atau pemesanan membuat order penyerahan ( DO ). Order

^Bradford Cadmus and Arthur J.E. Child, Op cit, ha 
laman 65 — 66.

^^Bradford Cadmus and Arthur J.S. -Child, Loc cit.
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jie'tfyeralian ini harus mendapat pengesahan dari banian yang 
berwenang atau bagian direksi; order penyerahan biasanya 
dibuat rangkap 5 atau 5 1 ember :

- Lembar pertana : untuk bagian gudang.
- Lembar kedua : untuk bagian penerimaan barang.
- Lembar ketiga : untuk banian pembukuan.
- Lembar keempat : untuk banian keuangan.
 Lembar kelima : untuk arsip.

- Eagian gudang dengan menerima order penyerahan berarti 
sudah bisa mempersiapkan bar ang yang aJcan aianbil peme 
san/distributor untuk selanjutnya order penyerahan ini

l - disimpan pada map tersendiri.
- Bila pemesan ingin mengambil barang yang ada dalam gu 

dang maka harus membawa order penyerahan yang sudah. di 
terimanya.

- Bagian gudang dengan menerima order penyerahan ( lembar 
kedua ) dari pemesan kemudian meneocokkan dengan order 
penyerahan yang diterima sebelumnya (lembar pertama) ji 
ka semuanya sudah cocok barang kemudian baru diserahkan.

- Dengan penyerahan barang, selanjutnya bagian gudang mem 
buat bukti bon penyerahan yang terdiri dari s
- Lembar pertama : untuk bagian penjualan.
- Lembar kedua : untuk bagian pembukuan.
- Lembar ketiga : untuk penerima barang
- Lembar keempat untuk arsip.

-
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— Langkah terakhir yang dilakukan bagian gudang adalah men 
catat pada kartu gudang untuk hasil produksi serta da 
Ism kartu barang.

4.6. Pencatatan atas persediaan.
Ololi karena pada umumnya bagian daripada kekayaan 

total suatu perusahaan industri ditanam dalam persediaan, 
maka pencatatan atas persediaan sangatlah penting. Secara 
garis besar tujuan utama diadakan pencatatan atas perse 
diaan adalah agar setiap saat dapat diketahui :

1. Jumlah persediaan yang sesungguhnya baik kwant it as 
maupun nilai uangnya, yang memungkinkan pengaturan 
arus barang didalam perusahaan.

2. Data - data yang diperlukan untuk menghitung dan 
menganalisa hasil.

3. Adanya alat - alat yang tersedia untuk mengontrol 
penyirnpanan dan penguasaan persediaan. 15

Pencatatan terhadap persediaan yang ada pada suatu 
perusahaan umumnya dilakukan oleh bagian pembukuan. Bagi 
an pembukuan ini bertanggung jav;ab atas catatan - catatan 
yang harus ada pada waktunya 3an benar, terutama mengenai 
perub&han dalam jujnlah maupun nilai yang ter jadi terhadap 
perusahaan. Fungsi pencatatan atau pernbukuan untuk ada 
rya suatu kontrol intern harus memenuhi syarat-syarat se 
bagai berikut ;

- Pernbukuan itu harus secara organisatoris terpisah - 
dari tanggung jawab penjagaan. ^

1 ̂•'J.Van Him V‘egen, Gronslanren Van de administrati 
ve Organization, Saduran R<3. Buntaran , Penerbit"Virgo, Su 
rabaya, hal. 7̂ 0.
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- Per;jbu]ruan itu harus direncanakan sedemikian rupa se 
hin£~a terbentuk dan terpelihara ad any a cat at an - ca 
tat an yang lengkap dan tepat mengenai tanggung 3 a 
•vab serta hasil - hasil.

- lembukuan itu harus selalu menyertai setiap transak 
si ycin̂  terjadi.

- Pembagian tanggung jav/ab pembukuan harus mencakup - 
trinĝ iing jawab yang sepenuhnya tentang penyelengga- 
r a army a. 16

Apabila pelaksanaan fungsi pembukuan memenuhi persyarat- 
an diatas maka kemungkinan terjadi penyembunyian kesalah 
an serta pemborosan dapat dihindarkan/dikurangi.

Didalam pencatatan persediaan ada dua pihak yang 
mengadakan pencatatan yaitu pertama dibagian gudang dan 
kedua dibagian pembukuan/administrasi persediaan di Kan 
tor. Pencatatan persediaan digudang adalah untuk menca 
tat persediaan dalam kuantitasnya dimana setiap mutasi da 
ri persediaan dicatat dalam Kartu Gudang (lihat gambar 3 
halaman 46).
Untuk setiap macam barang diadakan satu kartu barang dan
tiap penerimaan dan pengeluaran dicatat oleh petugas gu
dang pada kartu gudang pada kartu yang bersangkutan dan
pada saat yang bersamaan dihitung pula saldo persediaan
yang baru. Jadi 3etiap saat kepala gudang mempunyai cata
tan persediaan yang sebenarnya dari tiap macam barang dan
kebenaran dari catatan itu dikontrol dengan jumlah physik 
barang*

^Bradford Cadmus and Arthur J.2. Child, Op cit , 
halaman 18 - 19.
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«da 2 (dua) methods y ji£ dapat digunakan dalam hu 
bun^anriya dengan pencatatan persediaan yaitu :

Adapun yang dimaksudkan dengan methode physik adalah me 
thode pencatatan persediaan yang tidak mengikuti mutasi 
persediaan sehingga untuk men°;etahui jurnlah persediaan pa 
da suatu saat tertentu harus diadakan perhitun^an physik 
karena tidak ada cat at an mutasi persediaan maka jumlah - 
persediaan yang ada tidak dapat diketchui sewaktu - waktu 
lain halnya dengan methode buku (perpetual) ialah suatu 
methode pencatatan persediaan yang meneikuti mutasi perse 
dia^n, baik kuantiLas naupun nilai rupiahnya* Dengan de 
nikian jurr.lah persediaan yan~ aua mud eli dax>at digunakan - 
untvv n  rseiiaan yan^ ada dal run gudang.

j?c;-r utama pencatatan persediaan adalah harga pa

r^s^ian ptji.‘:bur:+van dal îrrr-menangani nasal ah pencatat

;konojni Tfniver3 i t as Ga -
tp .,cc:ountiry r̂ disi ke
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pakan rekemng kontrol, yaitu rekening yang hanya menun 
Jukkanfc iuinlah total dimana perinciannya dibuat dalam bu 
ku pembantu, dengan demikian perincian dalam buku pemban 
tu bisa diawasi dari rekening kontrol persediaan dalam bu 
ku besar ( lihat gambar 1 rekening buku besar ).
Buku pembantu persediaan ini diwujudkan dalam bentuk kar 
tu - kartu persediaan serta merupakan lembaran lepas kare 
na dalam perusahaan industri terdapat beberapa macam per 
sediaan maka kartu persediaan dibuat untuk masing - masing 
jenis persediaan, Perubahan juinlah suatu persediaan be 
sarnya berhubungan dengan persediaan yang lain seperti - 
penggunaan balian baku dalam proses produksi akan beraki 
bat berkurangnya persediaan bahan baku tetapi bertambah 
barang dalam proses.

Disamping pencatatan yang dilakukan bagian pembuku 
an bagian gudang sendiri juga melakukan pencatatan yakni 
pada s

1. Kartu gudang (stock Card)
2* Kartu barang (inventory tag ).

Pencatatan_dibagian gudang adalah untuk kepentingan kepa 
la gudang sebagai alat pertanggungan jawab atas tugasnya 
dengan menyelenggarakan kartu gudang untuk setiap jenis 
barang maka kepala gudang akan selalu dapat mengawasi ja 
lannya kegiatan gudang. Lebih laniut penulis akan jclas 
kan pelaksanaan pencatatan pada kedua kartu tersebut , se
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tiari ter*jadi mutasi dalam persediaan maka d ica ta t  dalan 

kartu gudarijj, yang t^ rsed ia  untuk t iap  jen is  barang bentuk 

\ - t v ’ gud? n̂ - ( l ih a t  contoh gambar 3 )

I’artu gudrng ini hanya berisi catatan mengenai kuantitas 
tanpa catatan mengenai j uni ah nilai uangnya. Fencatatan 
dslara kartu gudang harus dilaksanakan berdasarkan tanda 
biiT'ti yang ada pada setiap terjadi nut as i dalam persedia- 
> an untuk melaksanakan pencatatan harus dilaksanakan sece 
patnya hal dimaksudkan agar :

1* rcnunjukkar. jural ah persediaan yang benar secara - 
physik tersedia.

2 . L.engliindari terjadinya kelupaan mencatat.
I3egitu juga pencatatan dalan kartu barang dimana tiap mu 
tasi dalam persediaan maka petugas gudang langsung menca 
tat r.ada kartu barang ( lihat contoh gambar 4 )
Pada umurinya kartu barang dicatatkan pada tempat yang ber 
dekatan dengan barang yang disimpan dalam gudang atau di 
gantung pada tempat penyimpanan masing - masing jenis ba 
rang. Untuk memeriksa kebenaran jumlah barang yang ada 
dalam gudang sesuai dengar^ kartu persediaan atau tidak , 
maka minimum sekali dalam setahun diadakan perhitungan - 
physik. Hasil perhitungan physik dibandingkan dengan sal 
do dalai- kartu persediaan bila terdapat perbedaan , maka 
kartu persediaan perlu dirubali supaya sesuai dengan ba - 
rang yang sesungguhnya ada.
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NAMA REKENING. t

NOM ER REKEN IN G :

TANGGAL . KE TER AN GAN . REP DEBET. KREDIT. SAL DO
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KARTU GUDANG

PERSEDIAAN MINIMUM : 
URAIAN

N9 .BARANG : 
5ATUAN

TANGGAL. N2. BON BAGIAN TAMBAH KURANG PERSEDIAAN
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KARTU BARANG.

N2. KODE REKENING 
N2.KODE BARANG. 
NAMA 5ARANG 
SPECtFIKASI

DITERIMA - DlPAKAI .

fANGGAL JUMLAH . TANGGAL. JUMLAH . SiSA .

LOKASI : 
GUDANG ■

-
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B A B III 
GAI.T3ARAN PRAKTIS SISTIK KONTROL INTERN 

ATAS PERSEDIAAN PT. W.I.I.

1. Tinjauan Umim Tentang PT. V/onaaid Internasional Indo
nesia

1.1. Sejarali berdirinya.
• Perusahaan ini didirikan berdasarkan akte notaris 

tang^al 21 Haret 1974 dimana pada saat ini menghadap nota 
ris oaudara Hugh Peter Thomson sebagai wakil perseroan - 
yang ada di Sydney dan Bayu Santoso sebagai kuasa usaha 
Firma Bayu Santoso untuk mendirikan perusahaan Fire Ex — 
tinguisher. 3erdasarkan undang - undang No. 1 tahun 1967 
tentang penanaman modal asing dan undang - undang No. 11 
tahun 1970 tentang perusahaan dan tambahan undang - undang 
dengan mengindahkan :

a. Surat Presiden Republik Indonesia tertanggal 15 Pe 
bruari 1974 No. B-l9/Pres/2/74.

b. Surat Keputusan Llenteri Perindustrian tertanggal -
6 Llaret 1974 No. 87A/S.K/S/1974,
mendirikan FT. dengan memakai nama PT. ftormald In 
ternasional Indonesia.

Haksud dan tujuan pendiriannya :
1. L*embuat dan menjual alat pemadsm api yang dapat di 

bawa - bav/a (portable) dan pada umumnya berdagang-

48
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sistim-sistim dan peralatan untuk perlindungan ter 
hadap dan mengetahui adanya api serta pengaraanan 
nya.

2 . Kembangun dan mengusahakan pabrik - pabrik yang 
menghasilkan barang - barang di Indonesia.

3 - Melakukan kegiatan impor bahan - bahan baku, mesin 
mesin, alat - alat bagian pengganti untuk keperlu- 
an operasi pabrik.

4. Untuk membantu menyerap tenaga kerja yang ada.
Fada tanggal 8 Januari 1982 status P.1.1.A. berubah menjadi 
P.M."O.K. dan seluruh saham - sahamnya sudah dibeli oleh 
PT. Bayu Santoso. Perusahaan ini mulai perabangunannya pa 
da tahun 1974, pembangunannya selesai pada tahun 1975 bu 
lan Juli, dan diresmikan bulan Mei 1977 oleh Bapak M. Ju 
suf Menteri Perindustrian.

Lokasi usaha.
Lokasi usahanya adalah : Desa Taman Sepanjang.

Kabupaten : Sidoarjo.
Propinsi Jawa Timur.

2Luas tanah : 20 x 25 m .

Pemilihan lokasi ini ditinjau dari segi tehnis'dan ekono 
mis :

I. Dari segi tehnis.
a. Adalah dapat dipertanggung jawabkan dari segi-
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lokasinya adalah dekat dengan pelabuhan Tanjung 
Perak.

b*.Dekat kepada sumber penyediasn sentral tenaga 
listrik di Vraru.

c. Tersedianya sarana yang lengkap guna penyaluran 
hasil produksi maupun pemasukan bahan baku/ba - 
han penolong baik melalui jalan raya, kereta - 
api maupun laut.

d. Penduduk dikawasan ini agak kurang padat sehing 
ga pengaruh — pengaruh tambahan industri terha 
dap lingkungan hidup adalah kecil.

II. Dari segi ekonomis.
a. Tanah didaerah ini harganya relatif rendah dan 

dapat dipertanggung jawabkan secara ekonomis.
b. Untuk meiiibantu pemerintah menyerap tenaga kerja
c. LJemberikan rangsangan untuk dapc.t memprodusir 

dan dibuatnya alat - alat pemadam api di Indone 
sia.

Tenaga kerja yang dipekerjakan di perusahaan ini.
Per.didikan Jumlahnya :
Ser j ana 
Sarjana Kuda 
SLTA, sederajat 
SLTP

2 orang

S D

2 orang 
3 0 orang 
18 orang 

8 orang
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Struktur permodalan.
1 . Modal perseroan berjumlah Rp. 124.500.000,- (US $ 

3 0 0 .0 0 0,0 0), yang terbagi atas 3 . 0 0 0 saham tiap 
tiap saham sebesar Rp. 41.500,— atau (US 3 100,00) 
nominal.

2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian 
oleh : Wormald Internasional Limited 480 saham -
atau sejumlah................. Rp* 19.920.000,—
(US $ 48.000,00 = empat puluh de
lapan ribu dollar)•
Firma Bayu Santoso 120 saham atau
sejumlah ...................... Rp. 4.980.000,—
(US $ 12.000,00 = Dua belas ribu
dollar)• _________________
Jumlah 600 saham atau sejumlah : Rp. 24.900*000,—  
Adapun saham - saham ini keseluruhannya sejak tang 
gal 8 Januari 1982 telah dibeli seluruhnya oleh PT 
Bayu Santoso berdasarkan pengalihan status dari 
P.M.A. ke P.M.D.N*, dan semua tenaga ahlinya saat 
ini sudah ditangani oleh tenaga — tenaga ahli dari 
Indonesia sendiri.

1*2. Struktur Organisasi serta tugas masing—masing.

Perusahaan ini dipimpin oleh Direktur Utama yang 
membawahi seorang direktur sebagai pelaksana baik-
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mengenai urusan intern maupun extern*
IDibawah Direktur adalah. manager produksi, manager akun 
tansi, sekretaris, logistik.

a. Manager produksi bertanggung jawab atas produksi 
pada perusahaan ini membawahi bagian quality con 
trol, yaitu suatu bagian untuk pengecheckan akhir 
dari hasil produksi serta membawahi bagian produc 
tion planner bagian perencanaan produksi setiap 
hari yang setiap saat berhubungan langsung dengan 
manager produksi•
Production planner membawahi bagian maintenance — 
Foreman leading land toal setter dan proses worker.

b* Bagian logistik bertanggung jawab atas pengadaan 
persediaan bahan baik bahan baku utama ataupun — 
bahan pembantu.
Bagian logistik membawahi bagian - bagian pur — 
chase dan gudang.

c. Sekretaris suatu bagian yang mengurus administra 
si surat menyurat maupun filling surat menyurat 
yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan.

d. Manager akuntansi suatu bagian yang bertanggung - 
jawab urusan akuntansi baik keluar maupun didalam 
perusahaan, manager akuntansi membawahi akuntansi, 
keuangan, pernbukuan, kasir assisten pernbukuan ser
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ta administrasi keuangan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat struktur orga 
nisasi ( gambar 5 halaman 54 berikut ini ).

1.3. Bidang usaha PT, Wormald Intemasional Indonesia.
Bidang usaha dari PT. Wormald Intemasional Indo 

nesia ialah alat pemadam kebakaran yang hasil produksi 
nya menurut bermaeam — macam ukuran sampai dalam ukuran 
mobile unit*
Adapun hasil produksi PT. Wormald Intemasional Indone 
sia adalah :

1 • B C P untuk ukuran berat i 1 Kg

1.5 Kg
2.5 Kg
3 Kg
4 Kg
5 Kg
7 Kg
10 Kg.

2. B C P yang automatis de -
ngan ukuran berat : 1 Kg

2.5 Kg
5 Kg

10 K g
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3. A B C  ŷ ru- untuk ukuran berat : 1 Kg
1.5 Kg

4.5 Kg

6 Kg 

9 Kg.

4. Monex yang untuk ukuran berat : 0,75Kg
1.5 Kg

4.5 Kg

6 Kg 

9 Kg.

5* Super busa yang untuk ukuran
berat 2 9 Liter*

Prosedur proses produksi dari alat pemadam api Wormald.
Produksi alat-alat pemadain api wormald dalam berma 

cam -* macam jenis type dan ukuran dilaksanakan ber 
dasarkan order langganan atau berdasarkan kontrak dengan 
badan instansi pemerintah.

Proses produksi alat pemadain api ini dapat dibagi 
menjadi 2 bagian yang penting yaitu :

I. a. Pembuatan bagian bawah (Bottom) dari alat pema 
dam.

b. Pembuatan bagian badannya (Body) dari alat pema 
dam.

c* Pembuatan bagian atasnya (Top) dari alat pema 
dam.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SISTIM KONTROL INTERN ATAS PERSEDIAAN PADA... PRANADIHARDJA IBRAHIM



56

II. Pengisian tabung-tabung alat pemadam tersebut de — 
ngan bahan kimia, yaitu BCP, ABC, Honex serta su 
per busa.

ad.Ia. Pembuatan bagian 'bawah (Bottom).
Pembuatan bagian bawah (Bottom) ini melalui tiga 
tahapan, yaitu tahap s 1. Proses cut length

2. Proses press blank
3. Proses press form. 

Mula-mula bahan yang berupa plat lembar an dipotong 
dengan mesin potong dalam lembar an panjang-panjang 
sesuai dengan kebutuhan banyaknya alat pemadam yang 
akan dibuat berdasarkan order yang ada proses ini 
disebut proses cut length.
Kemudian proses selanjutnya proses press blank yang 
mana plat yang sudah dipotong panjang-panjang itu 
dibentuk dengan cara dipress dengan mesin untuk di 
bentuk menjadi bulatan - bulatan sesuai dengan - 
ukuran yang akan dibuat. Proses selanjutnya Jialah 
press form yang mana plat-plat yang sudah berbenttk 
bulat itu di press lagi dengan mesin press untuk 
dibentuk seperti mangkok dan dengan demikian maka 
proses pembuatan bagian bawah (Bo.ttom) selesai.

ad.Ib. Pembuatan bagian badannya (Body).
Pembuatan bagian badannya dibagi menjadi 6 tahapans 
yaitu : 1. Cut length
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2. Cut width
3. Press form
4. Roll
5 . Weld (tig)
6 . Bead,
Proses cut length ialah proses dimana plat yang ma 
sih. dalam lembaran lebar dipotong dengan mesin., di 
potong panjang - panjang disesuaikan dengan banyak 
nya yang dibutuhkan. Kemudian proses selanjutnya, 
ialah cut width ; lembaran yang sudah dipotong -pan 
jang-panjang dipotong lagi dengan mesin potong - 
yang lain untuk dipotong kecil-kecil disesuaikan — 
dengan ukuran yang akan dibuat berdasarkan order 
yang ada. Kemudian proses selanjutnya ialah press 
form; yaitu plat-plat yang sudah dipotong - potong 
kecil di press dengan mesin untuk dibentuk sesuai 
dengan ukuran-ukuran yang ada, yaitu 1 0,2 0 , 3 0 ,4 0 , - 
atau 50, 60, 7 0 dalam press form ini dibentuk' cy 
Under. Proses selanjutnya ialah Roll dimana plat 
plat yang sudah berbentuk cylinder itu di roll/ di 
gulung terus menerus sehingga dapat dibentuk bulat 
dan siap untuk disatukan antar sisinya.
Proses selanjutnya setelah plat itu sudah berben 
tuk cylinder yang berikutnya ialah proses - 
weld (tig) proses untuk melekatkan sisi yang satu 
dengan sisi yang lain, disini dilas pada mesin tig
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tersebut. Kemudian proses yang paling akhir dari 
pada pembuatan bagian badannya ialah proses bead - 
dimana setelah cylinder itu dilekatkan pada proses 
weld tig kemudian di bead yaitu proses dimana cy 
Under itu di press untuk mendapatkan lekukan pada 
bagian bawah daripada badan tabung tersebut yang 
tujuannya agar kelihatan lebih indah, untuk tempat 
melekatkan bagian bawah (Battom) pada bagian badan 
tersebut. Dengan demikian proses pembuatan bagian 
badan ini selesai.

ad.Ic. Pembuatan bagian atas (top).
Proses pembuatan bagian atas terbagi dalam 5 tahap 
an yaitu : 1. Cut length

2. Press blank
3. Press form
4. Press pierce
5 . Weld neckrim.

Proses cut length yaitu semua sama seperti pada — 
pembuatan bagian bawah (Battom) dan bagian badan 
(body); ialah plat yang lembaran lebar dipotong de 
ngan mesin menjadi potongan-potongan yang panjang 
sesuai dengan kebutuhan banyaknya yang akan dipro 
duksi. Kemudian proses selanjutnya plat-plat yang 
sudah dipotong panjang-panjang di press dengan me 
sin untuk dibuat bulat sesuai dengan ukuran-ukuran
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yang akan diproduksi, proses ini disebut press - 
blank* Proses selanjutnya ialah proses form ialah 
proses dimana plat-plat yang sudah berbentuk bulat 
bulat di press untuk dibuat seperti mangkok sesuai 
dengan ukuran—ukuran yang akan dibuat*
Proses selanjutnya presspierce proses dimana plat 
plat yang sudah berbentuk mangkok tadi diberi lu 
bang untuk memasang neckrim. Proses selanjutnya - 
weld neckrim ialah proses pemasangan neckrim pada 
mangkok yang telah diberi lubang tadi dengan ini — 
proses pembuatan bagian atas telah selesai. 
Selanjutnya assy top and bottom dipasang pada body 
nya dan dimasukkan dalam mesin weld mig yang seka 
ligus dapat dilas bagian atas dan bawahnya dengan 
badannya sekaligus.
Setelah proses weld mig selesai maka tabung itu te 
lah terbentuk maka diadakan test apakah ada las/ 
proses weld mig tadi yang kuraijg sempuma dengan 
diberi tekanan 34,0 Kg/cm atau 500 Psi untuk me 
ngetest dan mengetahui apakah ada kebocoran pada 
pengelasan top dan bottom dengan bodynya*
Setelah tidak ada kebocoran dari hasil test terse 
but proses selanjutnya tabung - tabung itu dicelup 
dalam cairan phosphate bagian luar dan dalam dari 
tabung tersebut agar tidak mudah berkarat*
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Setelah itu tabung - tabung dikeringkan dan selan 
jutnya dicat menurut wama yang sesuai dengan type 
yang dikehendaki. Setelah tabung—tabung ini dicat 
kemudian dikeringkan pada bagian oven dry sehingga 
kering benar, sehingga benar-benar siap untuk di 
isi dengan B C F A B C  atau Monex, sebelum pro 
ses pengisian atau proses yang kedua tabung-tabung 
itu dibagi menjadi 2 raacam yaitu yang memperguna. 
kan gauge dan yang tidak mempergunakan gauge se — 
hingga sebelum diisi yang raempergunakan gauge ha 
rus dipasang gauge dulu disini perlu dijelaskan 
gauge adalah alat pengukur tekanan yang mana alat 
pemadam ini ada yang dengan memakai alat pengukur 
tekanan dan ada yang tidak memakai alat pengukur 
tekanan.

II. Proses pengisian tabung-tabung dengan bahan -bahan 
kimia BCF, ABC, Monex dan Nitrogen.
Sebelum proses pengisian bahan - bahan kimia terse 
but diatas dipersiapkan dulu sypon tube yang sudah 
tersedia sebagai bahan pembantu.
Setelah pemrosesan yang pertama maka kemudian dipa 
sang sypon tube yang terdiri dari proses seperti 
gambar terlampir. Maka disini alat pemadam itu si 
ap diisi dan ditekan pada pengisian ini ada 2 ma
cam, yaitu 150 Psi (lOKg/cm2) dan 240 Psi ( 10 Kg/

2  ̂cm ) *
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Pada proses pengisian ini ada 2 macam bahan kimia 
yaitu BCP (Bromo Chloro Fluoro Methani )*
DCF ( Dry Chemical Powder ) yaitu ABC, Monex. 
Setelah proses pengisian tersebut selesai maka — 
alat - alat pemadam yang sudah siap itu di test du 
lu direndam dalam bak berisi air apakah raasih ada 
yang bocor. Kemudian dimasukkan kegudang penyim 
panan selaraa 21 hari apakah alat pengukur tekanan 
ada yang turun atau tidak, Setelah itu proses se 
lanjutnya alat — alat pemadam yang sudah tidak bo 
cor dan terjamin ini dipasang valve. Setelah itu 
alat — alat pemadam itu diberi label untuk macam 
macam ukuran dan typenya dan kemudian di pak de — 
ngan karton kemudian disimpan untuk segera siap di 
pasarkan atau dikirimkan pada pembeli atau yang me 
mesan* Untuk penjelasan gambaran yang lengkap da 
pat dilihat (shema product know-ledge) pada halam 
an 62 berikut ini.

2. Sistim-Kontrol Intern Atas Penerimaan dan Pemakaian
Barang Seten^ah Jadi

2 ,1 * Siatim kontrol intern atas penerimaan barang sete - 
ngah jadi.

Setelah penjelasan prosedur proses produksi kami 
uraikan pada Bab yang lalu dan kita melihat gambaran sche
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PRODUCT KNOWLEDGE WORMALD EXTINGUISHERS
OLEH : jp.J.SATTINO , PRODUCTION ENGINEER
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dule proses produksi, maka dalam proses production terse
but ada "barang - barang setengah jadi yaitu, berupa ta - 
bung-tabung alat pemadam walaupun nilainya tidak tinggi 
tetapi perlu adanya waktu pembuatannya yang lama sehingga 
perlu adanya kontrol intern yang tepat agar tidak terjadi 
kecurangan. Sebagai tarabahan penjelasan yang dimaksudkan 
dengan barang setengah jadi ialah suatu barang yang kegu
naannya tidak dapat langsung digunakan bila tidak dikombi

\nasikan dengan bahan-bahan yang lain seperti dalam gambar
valve dan sypon tube dikombinasikan dengan plat-plat yang
sudah dibuat tabung yaitu top, bottom dan bodynya daripa
da alat pemadam.

Oleh karena itu dalam Bab ini sesuai dengan scope
analisa pada pembahasan skripsi kami akan menguraikan ten
tang sistim kontrol intern atas penerimaan dan pemakaian
bahan setengah jadi.

Setelah adanya pesanan/order yang masuk, maka ber
dasarkan tanggal pesanan, manager produksi menyerahkan or
der tersebut kepada production planner untuk membuat ren
cana produksi harian, production planner membuat bon per
mintaan barang (M.R.) Material Requisition yang dibuat -
rangkap 3 yaitu : lembar pertama putih (lihat lampiran 1)

lembar kedua biru
lembar ketiga merah.

Setelah membuat rangkap 3 production planner menyimpan -
lembar yang ketiga yang merah untuk arsip barang - barang
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yang diperintahkan untuk diambil dari gudang untuk dipro
duksi, kemudian lembar pertama dan kedua diserahkan kepa
da Foreman sebagai pelaksanaan pekerjaan di pabrik dan Fo
reman setelah membaca rencana produksi/bahan-bahan yang
akan diminta menanda tangani kedua lembar tersebut untuk
diserahkan kepada pekerja/karyawan pabrik yang mana peker
ja/karyawan ini membawa kedua lembar itu kegudang untuk
minta barang sesuai dengan bon permintaan barang yang su
dah ditanda tangani production planner dan Foreman. Kepa
la gudang setelah menerima kedua lembar tersebut menanda
tangani sebagai pertanggungan jawab bahwa dia bertanggung
jawab mengeluarkan barang dari gudang dan kepala gudang
menahan lembar kedua untuk di file diarsip gudang bahwa
hari itu dia mengeluarkan barang sesuai dengan bon permin
taan barang ( MR ) yang nantinya akan dicatat pada buku
gudang. Setelah kepala gudang menyerahkan barang sesuai
dengan M.R., maka lembar yang putih dikembalikan kepada
pegawai/karyawan bersama barangnya. Setelah diterima pe
gawai/pekerja barang itu segera dikerjakan sesuai dengan
rencana produksi berapa yang akan diproduksi hari itu.
Kemudian lembar yang putih dikirim kekantor untuk difile
dan dicatat pada ledger yang bersangkutan. Disini jelas
untuk kontrol intern ada tiga bagian yang saling mengon
trol yaitu bagian accounting, bagian produksi dan bagian 
gudang. Disini administrasi pernbukuan digudang dan admi
nistrasi dikantor harus sama (lihat gambar 2 halaman 65).
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2.2. Kontrol intern atas pemakaian barang setengah jadi.
Setelah karai uraikan tentang arus dokumen tentang 

peneritiann barang setengah jadi untuk dikerjakan dipabrik 
maka pada bagian ini kami akan uraikan kontrol intern 
atas pemakaian barang setengah jadi.

Setelah barang - barang setengah jadi ini diterima 
oleh pegawai/pekerja pabrik disini barang - barang sete 
ngah jadi ini diolah sedemikian rupa sehingga nantinya 
menjadi barang hasil selesai. Disini para pekerja di pa 
brik bekerja menurut bagian-bsgiannya tersendiri sehingga 
tiap - tiap bagian ini hanya mengerjakan apa yang menjadi 
tugas bagiannya saja. Misalnya bagian assembling antara 
valve dengan tabung - tabung yang telah jadi, atau yang 
lainnya hanya mengerjakan bagian tabung, dan lain bagian 
dengan tugasnya masing - masing. Dan tiap - tiap bagian 
masing — masing membuat suatu laporan yang dibuat tiap ha 
ri apa — apa yang dikerjakan dari pada masing — masing ba 
gian, berapa jumlah bahan yang diterima, berapa yang sete 
lah dikerjakan dalam keadaan baik dan berapa yang rusak.

Laporan harian dari tiap - tiap bagian ini tiap ha 
ri harus diserahkan kepada Foreman yang akan menguropulkan 
laporan dari masing - masing bagian yang nantinya akan di 
laporkan kepada inspektor sebagai laporan harian pekerja 
an yang dikerjakan hari itu dan laporan ini harus diserah
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kan sebelum pukul 1 5 * 3 0 kepada inspektor yang nantinya - 
inspektor bersama Foreman akan meneriksa kebenaran lapor 
an hsrian itu.

Untuk jelasnya ( lihat contoh laporan harian inspek 
tor ) lampiran 2 , disini nampak jelas berapa banyak ba - 
rang - barang setengah jadi atau bahan-bahan yang diteri 
ma junlahnya berapa - berapa yang dapat digunakan dalam 
arti dalam keadaan baik dan berapa yang rusak sehingga di 
sini benar - benar kontrol intern daripada penerimaan dan 
pemakaian barang setengah jadi ini benar - benar dapat di 
pertanggung jawabkan dari segi ekonomisnya.

3* Kontrol Intern Atas Penerimaan Persediaan Hasil Pro - 
duksi

3 *1. Kontrol intern atas penerimaan persediaan hasil pro 
duksi.

Setelah kita uraikan mengenai kontrol intern menge 
nai barang setengah jadi maka pada Bab berikutnya ini akan 
kami uraikan tentang kontrol intern atas penerimaan ba - 
rang - barang hasil produksi.

Setelah pekerja pabrik menerima barang setengah ja 
di dari gudang yang diserahkan berdasarkan 1£ R ( material 
requisition ) y£.ng dibuat oleh production planner maka ba 
rang - barang tersebut dikerjakan menurut bagian - bagian 
pekerjaan yang harus dikerjakan untuk masing-masing bagian
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Disini tiap - tiap hari Foreman sebagai penanggung jawab 
pekerja - pekerja di pabrik. Sebeluia pukul 15.30 menugas 
kan time kuper untuk mencatat apa - apa yang dikerjakan - 
oleh. pekerja - pekerja di pabrik menurut bagian-bagian ma 
sing - masing yan£ dikerjakan yang kemu.fiian dicatat dalam 
laporan. produksi harian, ( Daily time sheet ) (lihat lam 
piran 3), kemudian sebelum jam kerja selesai inspektor me 
meriksa quality dari tiap barang yang sudah selesai diker 
jakan dan kebenaran laporan dan masing - masing bagian , 
dan yang bertanggung jav/ab etas laporan produksi harian 
adalah Foreman yang berhak nenanda tangani laporan produk 
si harian dan bertanggung jav/ab kepada inspektor atas pe 
kerjaan yang ail aks an akan oleh masing-masing bagian peker 
ja pabrik.

Ferlu kami jelaskan disini yang dilaporkan paia la 
poran produksi harian adalah benar - benar produksi yang 
sudah selesai dan sudah dilakukan pengetesan dan sudah - 
selesai dicek/disimpan dalam bond selaxaa 21 hari sehingga 
benar - benar sudah siap dip as ark an.

Tiap - tiap-hari ̂ production planner sebagai pelak
sana produksi di pabrik mencocokkan order - order yang ha
rus dikerjakan dan berapa, dari order yang sudah selesai
dikerjakan hari itu oleh pekerja - pekerja di pabrik.
Disini production order dicocokkan dengan daily time sheet
sehingga,tiap-tiap saat production planner dapat segera 
mengetahui posisi stock macam - macam barang-barang dari
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alat-alat pemadam dalam berbagai-bagai macam type dengan 
segera. Ban tiap - tiap hari production planner selalu 
membuat rencana produksi yang baru berdasarkan order yang 
diterina dari manager production dan production planner 
selalu mencatat apa-apa yang harus dikerjakan oleh pe 
kerja pabrik dicatat pada production order yang kemudian 
seperti uraian diatas production order dicocokkan dengan 
daily sheet yang dapat diketahui dari daily time sheet 
berapa produk dari production order ini ysng selesai.

Dalam hal ini production manager, tiap saat meneri
ma laporan - laporan dari production planner berapa jum
lah stock dari macam - macam barang - barang dan berba
gai - bagai type yang ada sehingga setiap saat product!
on manager dapat tiap saat memutuskan apakah order pembe
lian yang diterima/masuk dapat segera dilsyani sesuai de
ngan kebutuhan macan - macam type alat-alat pemadam yang
diminta atau harus dikerjakan lebih dahulu berdasarkan -
stock yang ada dan kapan pesanan tersebut dapat segera -
dipenuhi* Untuk jelasnya kami sertakan contoh - contoh
daily time sheet dan production order yang kami peroleh
selama survey pada PT. Wormald Intemasional Indonesia.
Jadi untuk jelasnya Kontrol Intern nya disini terletak
pada catatan-catatan kebenaran daripada production order
dan daily time sheet* Sehingga perlu adanya pengecekkan
yang terperinci dan ketat daripada kedua laporan terse
but.
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3.2. Kontrol intern atas pengeluaran persediaan hasil pro 
duksi.

Setelah kami uraikan nengenai kontrol intern atas 
penerimaan persediaan hasil produksi, maka selanjutnya — 
akan kami uraikan kontrol intern atas pengeluaran perse 
diaan hasil produksi. Surat pesanan/order yang masuk ke 
pabrik diperiksa dulu oleh production manager y&ng kenudi 
an production manager meneruskan surat pesanai\ itu kebagi 
an gudang (disini adalah gudang tempat penyimpanan perse 
diaan hasil produksi kemudian kepala gudang membuat Deli
very order yang didasarkan pada surat pesanan tersebut. 
Disini Delivery order dibuat rangkap lima lembar : 
yaitu s lenbar pertama : putih 

Lenbar kedua : kuning 
Lembar ketiga : merah 
Lenbar keempat : hijau 
Lembar kelima ; Biru.

Kelima lembar tersebut diisi banyaknya alat pemadam yang 
dibeli untuk ukuran berapa dan dikirimkan per expidisi - 
apa atau apakah dibawa sendiri.
Kelima lembar D.O ini ditanda tangani kepala gudang yang 
membuat atas persetujuan dan sepengetahuan production - 
engineering sebagai pimpinan perusahaan berdasarkan su 
rat pesanan yang masuk padanya.
Kelima lenbar D.O. setelah ditanda tangani'pada bagian di 
setujui oleh, kemudian ditanda tangani oleh yang menerima
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barang maka : lembar pertama yang putih dibawa yang memba
wa barang, lembar ketiga yang-merah juga dibawa yang mem. 
bawa barang setelah ditanda tangani oleh yang benar-benar 
membeli dikirimkan kembali kebagian pernbukuan untuk dica 
tat (diserahkan dengan lembar keempat.
lembar keempat dibawa yang merabawa barang dan pada saat 
melalui portir harus diserahkan pada penjaga tanpa ada 
nya barang tidak dapat keluar dari pabrik dan lembar keem 
pat ini dicocokkan dengan lembar ketiga tentang items ba 
rang beserta harganya untuk nantinya dibuatkan invoice. 
Lembar kedua ditanda tangani yang membawa barang di kemba 
likan kebagian produksi untuk dicatat dan diarsip.
Lembar kelima setelah ditanda tangani yang membawa barang 
dikirimkan kembali kegudang untuk dicatat mutasi barang 
yang terjadi dan lembar kelima ini untuk file digudang se 
bagai pertanggunga£ jawab kepala gudang yang mengeluarkan 
barang dari gudang. ( Untuk lebih jelasnya disini penulis 
mencoba untuk menggambarkan flow of docoment yang terjadi 
seperti yang terlihat pada halaman 7 2 •

4 . Pencatatan Atas Persediaan
Untuk memenuhi tersedianya data akuntansi persedia 

an diadakan pencatatan atas persediaan yang ada dalam per 
usahaan. Untuk pencatatan terhadap jumlah. persediaan mau 
pun nilai rupiahnya dikerjakan oleh seksi pernbukuan.
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Bagi keperluan tanggung jav/ab atas penyinpanan persediaan 
maka seksi gudang yang melakukan pencatatan atas perseaia 
an.

4.T. Pencatatan persediaan yang dilakukan oleh seksi pern 
bukuan.

Seksi ini terdiri dari satu orang kepala seksi de 
ngan dibantu oleh 2 orcng asisten. Seksi ini selalu ne 
ngadakan pencatatan terhadap perubahan yang terjadi aki 
bat peneriinaan/pengeluaran balian baku dan hasil produksi.

Sebagai alat pembantu didalam melaksanakan penca 
tatan digunakan kartu persediaan balian dan kartu rekening 
buku besar untuk setiap jenisbaiian baku, balian pembantu 
dan hasil produksi y*-ng dilaksanakan oleh seorang asisten 
sedangkan asisten yang lain melakukan pencatatan dalam re 
kening buku besar.

Untuk penerimaan bahan baku dicatat dalam kartu 
persediaan ytng diperoleh dari noiaor bukti terima barang 
dari seksi gudang, untuk kemudian dihitung salaonya berda 
sarkan saldo lama yang ada*

Untuk pengeluaran balian dari gudang atas perninta 
an seksi produksi dicatat dalam kartu persediaan bahan/ba 
rang berdasarkan bukti pengeluaran barang dari seksi gu 
dang. Setiap akhir bulan persediaan dalam kartu persedi 
a an bahan chknn kerekening buku besar setelah diha
tung lebih dahulu nilai rupiah dari saldo persediaan ma -
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sing - masing "bahan.
Dalam pencatatan/pemindahan ke rekening buku besar 

terlebih dahulu diperiksa kembali bukti-bukti yang aiteri 
na sebelumnya bila lajur debet dan kredit sudah dapat di 
hitung didasarkan nilai rupiahnya maka dapat disusun la 
poran keuangan.

4.2. Pencatatan persediaan yang dilaksanakan oleh seksi 
gudang.

Sebagai alat pembantu dipakai kartu persediaan ba 
han dan label barang. Disamping itu digun akan buku catat 
an yang menyangkut kegiatan sehari - hari mengenai peneri 
inaan dan pengeluaran persediaan yang ada dalam gudang.

Kartu persediaan gudang digunakan untuk mencatat - 
jumlah persediaan yang ada tanpa mencantumkan nilai rupi 
ahnya. Kartu persediaan bahan yang ada digudang juga di 
sediakan kartu tersendiri untuk tiap - tiap jenis bahan.

label barang adalah sejenis kartu persediaan yang 
ditempatkan dekat dengan bahan untuk tiap - tiap bahan 

' mempunyai label barang tersendiri. Pada label barang se 
nantiasa tercermin jumlah bahan yang ada untuk masing - ma 
sing jenis bahan karena setiap ada mutasi baik perubahan/ 
pengurangan segera harus dilakukan pencatatannya. Label 
barang dikerjakan oleh checker dan kepala gudang xaemerifc 
sa tentang kebenaran pencatatannya dengan cara mencocok - 
kan dengan kartu persediaan bahan.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SISTIM KONTROL INTERN ATAS PERSEDIAAN PADA... PRANADIHARDJA IBRAHIM



Selain checker itu nempunyai buku catatan sebagai
pegangan dalam perhitungan bahan yang ditericia atau dike 
luarkan sebelum dicatat pada label barang.

Uengenai cara pencatatan pada kartu persediaan ba 
nan yang dikerjakan oleh petugas gudang (bagian adminis - 
trasi gudang) untuk penerimaan bahan dicatat atas dasar 
bukti terina barang dengan mengisi lajur kartu persediaan 
balian, dan kemudian diparaf oleh kepala gudang/wakil seba 
gai pertanggungan jawab bahwa yang memaraf benar-benar te 
lah menorima balian tersebut dan menyimpannya dengan baik 
digudang. Pengeluaran balian dicatat sesuai dengan bukii 
bukti penyerahan bahan, untuk penerimaan dan pengeluaran 
hasil produksi dicatat berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Untuk memperoleh kepastian tentang kebenaran dan 
persesuaian antara jumlah yang tercantum dalam kartu per 
sediaan bahan yang dikerjakan seksi pernbukuan dikantor de 
ngan jumlah yang nyata digudang maka secara berkala per 
usahaan menghitung persediaan yang ada digudang- _4pabila 
terdapat persediaan antara persediaan yang ada dalam gu 
dang dengan kartu persediaan bahan maka dibuatkan koreksi 
pernbukuan atas persediaan.
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5 • PuMbaJiasan T.*fcu>alah dan Pembuktian K;fv^otcsa

5 • 1« Ferj )*i c'.jb "'n i-iisr*! a:».
Seperti new lis telah kemukakan yaur Bab II terse 

but uLatrs _ner.£.-enai de:Finisi Kontrol Inxerr, ialah : menca 
kup rencanp. organises! dan neluruh methode dan tindakan - 
yon£ 'ter j?1.in dsn dipakni dtflanv perusahaan untuk rnenjamin 
hartc- kekayaan perusahaan, rnemeriksa ketelitian dan dapat 
dipercayainya data - data akuntansinya, rneningkatkan ef 
fisiensi us ah a dari mendoron^ kepatnhpn terhadai: kebijaksa 
naan yanr tel^h diterapkan mans jemen.

Dari aefinisi diatas sesuai dengan kenyataan yan£ 
pernah penujis 1 i.ĥ t pada perusahaan PT. I. I. sehubun^an 
dengan adanya pennrrpukan bahan baku y&n*. berlebih-lebihan 
sehin^a y--n̂  tertanam terlalu larna dalam persediaan seba 
gai ua nf raati. link a penulis berpendapat bahwa pada per 
usahaan IT. .1.1,1. tidak aua effisienai usaha yang tepat 
dimana penumnukan bahan baku yonr berlebih - lebihan akan 
menyebabkan kecepatan perputaran keuangan berkurang dan 
dengan sendirinya iDengha'nbat perkemban^ran us alia per us alia 
an PT. tersebut, ?erlu penulis tambahkan disini
bahwa pada ujjû iŷ  dalam perusahaan industri ada suatu ke 
harusan diadakarmya persediaan minimum untuk menja^ra ke 
lancaran produksi peruoahaan, pada PT. >7.1.1. yang penu 
lis ketahui sudah rtdn persediaan rniniuum ini tetapi hav,*ya 
did isarkan nsds estirr.asi sa ja.
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Sedangkan definisi dari persediaan minii-ium ialuh; perse- 
diaan yanr haras selalu safe dalam perusahaan untuk rnenja 
ga kelancarar. us-oh* perusahaan. Dalam hal penumpukan ba 
han baku yang torl.--’lu banyak penulis akan coba memberikan 
data kwantitntif yenr sumbernya diambil dari perusahaan 
?T. ...3,1. dimana penulis mengaaakan penelitian untuk je 
las nya dapat dilihat pada lampiran 5, 6 dan 7.

Lebih lanjut penulis kemukakan bahwa persediaan 
adalah. rcerupakar- salaii satu bagian terpentine dari hart a 
kek&yuan yang verlu adanya pengamanan pada saat peny imp <=tn 
annya. Dari uraian diatas penulis telah kerr.uk ale an bahw;: 
adanya penumpukan bahan baku yang semakin tahun cenderung 
sen:akin metiingkat ^ebagai uang rnati.

Hal i.-ii rrwrarut pendapat penulis adalah kuranr xe 
pat karena penurayukan balian baku yang sernakin tahun me - 
nir-.I; - :oa* i a n  penuriinaii volume bahan baki * y>.v • *.' 
sebabkai. adoi.yh- penguapan bahan (karena bahan baku i m  - 
adalah berupa gas .yang mud all menguap), diScunping kerugian 
kerugian "ar:- larinnya yaitu biaya penyirnpLinan.
Dan kala-j hz! ir:-i berl angs ung ter us rnenei-UG >naka ter.hi?iv& 
ai-: an mongaki ̂ atkan kerugian pada pori'sahaar Jr.
Taka 3engan r-danya control Intern yan^ ba j k pen.u.:* uk’-.j. ba 
han baku boserta akibat - akibat nya dwpaT dito>•i eeren 
da’:; !:u;.r: ).±i .
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Fembahasan selanjutnya adalah den-.m kurarv'ny:: koj 
trol intern yang baik maka pengawa.san persediaan serta hP 
felctivitas remakaian barang setengah jadi tidak terke^.da 
li dengan baik. Sal ah satu unsur kontrol yaitu pengawa^ 
an admjnistratif ( administratif control ). Yang rnelipu 
ti rencana organisasi dan semua cara dan prosedur y<.vrv: 
terutsna raenyangkut effisiensi usaha dan ketaatar. terha 
dap kebijaksanaan pimpinan perusahaan yang pada umunnya 
tidak langsung berhubungan dengan catatan keuangan.
Apa yang penulis dapatkan pada perusahaan ini ialah ais 
tim pencatatan yang kurang tepat dimana menurut teori Dab
II diatas dikatakan bahwa pencatatan yang tepat ialah peri 
catatan persediaan yang harus didasarkan pada perpetual 
method tanpa mengesampingkan cara pencatatan berdasarkan 
methode physik.

Apa yang penulis dapatkan pada perusahaan i.'ii pen 
catatan dilakukan berdasarkan methode physik sehingga ku 
rang didapatkan data - data yang riil yang didapatkan da 
lam pemakaian barang setengah jadi sehingga sering terja. 
di kerugian dalam effektivitas pemakaian barang setengah 
jadi karena adanya keterlambatan catatan yang ada- 
Sering terjadi adanya pemakaian barang setengah jadi y<M\~ 
tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan, untuk ini penu 
lis berpendapat perlu adanya usaha peningkatan keahlian 
dari para pegawai sesuai dengan bidangnya masing - masing 
sehingga pemborosan pemakaian bahan dapat diperkeci.l.
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Program latihan adalah merupakan sal ah s-*tu irisur pengen 

dalian intern yang memuaskan yaitu pegaw^j y*jv cakap se 
suai dengan tanggung jav/ab axas pekerj^an yonf dipikulnya- 

Pengawas administratif (administratif control) me 
liputi cara - cara rencana organisasi serta semua cara 
dan prosedur yang menyangkut effisiensi usaha dan ketaat 
an terhadap kebi jaksanaan perusahaan adalah sal ah satu 
unsur internal control. Kenyataan yang ada dalam perusa 
haan FT. W.I.I. ialah sering terjadi pada saat penjualan 
hasil produksi Icwalitas alat pemadam ini menurun karena 
tidak adanya pengaturan tentang urutan hasil produksi me 
niirut tanggal diproduksinya. Pada kenyataan ini penulis 
berpendapat bahwa karena sistim penyinparannya yang ku — 
rang teratur dan tidak sesi.ai dengan fui.̂ si pengamanan - 
atas harta kekayaan perusahaan yang morupyk&n salah satu 
fungsi gudang. Barang jadi yang telah sex esai diproduk 
si kenyataannya pada porusahaar. ini vv-jlau uisertai label 
yang disediak&n untuk pencatatan urutan tanggal produksi 
jarang diisi oleh pe tufas yc-.nr berisangkutan. sehingga se 
ring taranbil barang jadi sircrah Jana t'ersi.mpari dalam
gudang ;*:»re.*n: berfungsinya cis tin pone.' . lita" dan fungsi 
peny imp&J.on yang baik, Bering terjadi t udc. saat penjualan 
iftutunya nienurun hingga soring terjadi back order.

lenulis berpendapat si stim ya.n{ ada pada perusaha 
an PT..7.I.I* adalah kurang tepat dimana oeharunn^'a hasil
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selesai y^ng masuk dalam gudang haras diberi catatan tang 
gal selesainya diproduksi berdasarkan urutan tanggal pro 
duksi dar pen,'irapanannya diatur sedemikian rupa sehingga 
produksi y»ng terdahulu yang selesai dan sudah masuk digu 
dang dapat terjual lebih dahulu daripada hasil produksi 
yang sudah lama diproduksi dan masih tersimpan digudang. 
Sehingga dengan demikian dapat tercapai sistira kontrol in 
tern yang raemuaskan serta pengawasan dalam mutu hasil pro 
duksi.

5.2. Pembuktian Hypotesa.
Hypotesa kerja yang penulis ajukan adalah; adanya 

suatu kontrol intern yang baik akan dapat melindungi har 
ta kekayaan perusahaan dari kecurangan pemborosan dan ke 
rugian yang lain dan dengan memeriksa kecerraatan serta 
seberapa jauh data - data akuntansi dapat dipercaya kebe 
narannya maka akan didapatkan suatu data yang riil menge 
nai penyediaan bahan baku yang tepat, selain itu adanya 
kontrol intern yang memadai pengawasan terhadap persedia 
an dan pemakaian barang - barang setengah jadi akan dapat 
dikendalikan dengan baik, serta hasil produlcci kwalitas 
nya dapat terjamin dan dari sudut pensas cranny a dapat le 
bih bersaing dengan merek - raerek yang lain sehingga pe 
ningkatan dari segi hasil penjualannya akan bertambah.

Dari perabahasan raasalah diatas mai-ia sampai saat 
ini perusahaan PT. 7/,1.1, belum mempunyai suatu kebijakan
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tentang kontrol intern persediaan yang dinyatakan dalaia 
bentuk methode perpetual, sehingga akibatnya pengawasan - 
persediaan serta effektivitas pemakaian barang' setengah 
jadi tidak terkendali. dengan baik. Selain itu karena ku 
rang adanya effisiensi usaha yang tepat mengakibatkan pe 
numpukan bahan baku yang berlebih - lebihan yang menyebab 
kan uang mati, disamping kurang adanya pengamanan terha 
dap persediaan yang merupakan harta milik perusahaan, ser 
ta kurang ditaatinya kebijaksanaan yang telah digariskan 
oleh pimpinan menyebabkan tidak dilakukarmya pencatatan - 
atas urutan tanggal produksi daripada selesai sehingga pe 
ngamanan mutu hasil selesai kurang terjainin dengan baik 
dan terjadinya penumpukan bahan baku yang berlebih - lebih 
an yang akan menyebabkan kerugian perusahaan, selain dari 
pada penurunan kwalitas pada saat penjualan; maka penulis 
berpendapat bahvvc. dengan diterapkannya sistim kontrol in 
tern yang raemuaskan maka pennasalahan yang terjadi atau 
yang ada dapat dikendalikan dengan baik. Maka berdasar
kan hal - hal diatas penulis berkesimpulan bahwa hypotesa 
kerja yang dikemukakan pada Bab Fendahulua.n serta permasa 
lahannya telah darat diatasi dan telah terbukti kebenaran 
nya.
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B A B  IV 
KESIMPULAN DAK SARAN

1, Kesimpulan
Disamping penyajian hypotesa kerja penuli3 tencoba 

memberikan beberapa kesimpulan - kesimpulan seperti diba 
wah ini :

*1* Sistim kontrol intern raeliputi rencana organisasi 
serta methode - methode dan ketentuan - ketentuan 
yang terkoordinir yang dianut dalam suatu perusaha 
an untuk melindungi harta miliknya memeriksa kecer 
matan dan seberapa jauh data accounting dapat di 
percaya, meningkatkan effisiensi usaha dan untuk 
mendorong ditaati kebi jaksanaan perusahaan yajig te 
lah digariskan.

- 2* Ciri sistim kontrol intern yang raemuaskan adalah : 
a* Suatu bagan organisasi dimana terdapat pemisah 

an fungsi secara tepat dan tegas.
b. Sistim pemberian wewenang serta prosedur penca 

tatan yang layak agar tercapai pengawasan acco 
unting yang cukup atas aktiva, utang, pendapat 
an dan biaya.

c. Praktek - prsktek yang sehat harus diikuti da 
lam melaksanakan tugas dan fungsi setiap bagian 
organisasi.
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d. Pegawai yang kwalitasnya seimbang dengan tang 
gung jawabnya.

„ 3* Sistim kontrol intern yang dilaksanakan pada per 
usahaan sebagai suatu alat yang dapat membantu di 
capainya pelaksanaan kebi jaksanaan yang effisien , 
dan ©ffektif serta berusaha melindungi harta mi 
lik perusahaan yang antara lain adalah persediaan, 
untuk ini ditinjau secara obyektif berdasarkan ha 
sil - hasil yang diperoleh daripadanya atau dengan 
kata lain harus dipertimbangkan dari segi biaya 
dan kegunaannya,

- 4. Untuk adanya sistim kontrol intern atas persediaan
maka antara lain harus diadakan pemisahan tugas an 
tara yang :
- Bagian penyimpanan (mencatat dalam ksrtu gudang)
- Bagian ysng mencatat dalam administrasi persedia 

an (sebuah buku pembantu yang terdapat dikantor)
- Bagian yang memerlukannya (harus menanda tangani 

bon pengeluaran).
- 5- Pada dasarnya.syarat. - syarat untuk sistim kontrol

intern atas pengeluaran bahan dari gudang menghen 
daki bahwa setiap pengeluaran ataupun penyerahan - 
bahan dari gudang harus ada suatu bukti permintaan 
bahan yang harus disetujui dan disyahkan oleh pega 
wai diluar bagian gudang yang mempunyai wewenang 
untuk itu.
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6. Dalam pengendalian ^ahan baku dapat ditinjau dari 
dua aspek yaitu aspek kontrol darj aspek operating, 
Aspek yang pertama neliputi pengamanan dan penga 
wasan serta pencatatan yang layak atas persediaan 
bahan baku sedangkan aspek yang kedua raeliputi tin 
aax an dan kebijaksanaan yang ditempuh dalam mengen 
dalikan persediaan bahan baku agar selalu berada 
pada tingkat yang menguntungkan apabila dikaitkan 
dengan usaha operasionil perusahaan dan kondisi fi 
nansiilnya sehingga perlu adanya suatu estimasi 
yang tepat akan adanya suatu persediaan minimum 
yang secara ekonomis adalah rasionil untuk kelan 
caran usaha perusahaan sehingga tidak akan terjadi 
penumpukan barang/bahan baku utama yang berlebih- 
lebihan yang tentunya akan berakibat terlalu lama 
nya kekayaan y?ng terikat pada persediaan,

7. Pada perusahaan PT. Wormald Intemasional Indone
sia sebagian besar sistira kontrol intern sudah di 
laksanakan beserta dengan pencatatannya hanya da 
lam' beberapa segi masih ada kekursrigan - kekurangan 
nya antara lain : PT* Wormald Intemasional belum 
mempunyai suatu estimasi yang tepat tentang perse 
diaan minimum walaupun persediaan minimum ini ada 
dalam perusahaan ini, namun hanya umumnya tidak di 
dasari pada evaluasi yang tepat berapa besarnya ke 
nyataan yang paling menguntungkan penyediaan tiap
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tiap item daripada alat - alat pemadam itu sehing 
ga sevvaktu - waktu bila diperlukan sudah siap ter 
sedia dalam jumlah yang cukup dengan pertimbangan 
berbagai aspek yang diperlukan antara lain timetag 
( waktu antara ) yang dibutuhkan untuk mengimpor 
bahan ~ bahan utamanya yang masih belura dapat dibu 
at disini sehingga tidak terjadi pengangguran atau 
kemacetan produksi untuk suatu item tertentu esti 
masi ini raemang sukar didapatkan karena laku tidak 
nya alat - alat pemadam ini tergantung daripada ke 
adaan pasar yang tidak tentu dan pengaruh iklim ju 
ga ikut mempengaruhi, namun prospek perusahaan in 
dustri alat pemadam ini adalah cerah sesuai dengan 
derap langkah pembangunan saat ini dan dari segi 
proteksi atas kekayaan yang di investasikan pada 
suatu jeni3 usaha.

8. Pencatatan yang terlambat terhadap penerimaan dan
pengeluaran bahan dapat berakibat para pelaksana
pengendalian persediaan bahan baku akan menerima
informasi yang salah mengenai posisi persediaan ba
han baku sehingga para pelaksana akan mengalami ke
sulitan dalam perencanaan pemesanan kembali dan da
lam menentukan jurnlah yang harus dipesan sehingga
seperti diseoutkan diatas akan ada pengaruhnya ke
terlambatan ini untuk penentuan persediaan minimum 
nya.
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2. S a r a n
Setelah diadakan penelitian atas pelaksanaan sis 

tin kontrol intern atas persediaan IT. fformald Internasio 
nal- Indonesia dan berdasarkan kesimpulan diatas selanjut 
nya diberiliar. saran - saran sebagai berikut :

1. Hengingat besarnya perusahaan dan tingginya nilai 
bahan baku yang harus diimpor sebaiknya diadakan 
bagian penerimaan balian baku yang berdiri -sendiri 
bebas dari pengaruh bagian gudang.

2. Laporan penerimaan bahan segera dilakukan pencatat 
an setelah bahan baku diterima dan disimpan digu 
dang begitu pula pada saat pengeluaran bahan harus 
segera dicatat setelah balian dikeluarkan dari gu 
dang dengan demikian pihak yang menerima laporan 
akan mendapatkan informasi yang up to date.

3# Perlu adanya estimasi yang tepat ale an adanya penye 
diaan bahan baku minimum dimana pada perusahaan 
ini persediaan minimum hanya didasarkan pada esti 
masi penyediaan jumlah beberapa item saja atau ka 
dang - kadang. didasarkan pada estimasi akan adanya 
pesanan/order yang banyak akan diterima sehingga 
tidak parang terjadi penumpukkan bahan - bahan ba
ku yang tentunya dari segi ekonomisnya kurang da 
pat dipertanggung jawabkan karena tentu timbul ek 
ses - ekses yang merugikan antara lain penyusutan 
bahan biaya penyimpanan dan sebagainya.
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4• Seksi pembukuan baik dikantor mau^un digudang disa(t
rankan melakukan pencatatan secara teratur-Xiian te 
rus menerus. Jadi dalam hal terjadi mutasrv'.dalam 
persediaan berdasarkan tanda bukti yang ada-segera 
melakukan pencatatan pada kartu persediaan bahan 
sehingga setiap saat dapat diketaliui jumlah . perse 
diaan yang ada dalam gudang secara up to date.

5* Demi untuk meningkatkan kontrol intern maka setiap 
akhir bulan berdasarkan kartu stock yang diseleng 
garakan oleh administrasi persediaan kantor maupun 
yang diselenggarakan oleh administrasi persediaan 
gudang sebaiknya dibuatkan rekapitulasi mengenai 
jumlah persediaan barang selan^utnya diadaksm feheck 
ing antara kedua rekapitulasi itu serta dibanding 
kan pula dengan hasil stock opname yang telah dila 
kukan.

6. Mengingat manfaat daripada formuJir - forrnulir dan 
catatan - catatan sebagai suatu alat vital untuk — 
menentukan aktivitas perusah&an serta merupakan - 
alat_j.uat-ul̂ .-m.elaks.anakan pengaw-aŝ ji pada adminlstra 
si persediaan maka 1'ormulir - I’oraui ir yang pen - 
ting harus dipranomori dengan no.uor 
Akhir kata harapan y&nr penulis ke^ukokan disini 

semoga perusahaan industri khusuonya II. ..ormala Interna 
sional Indonesia inenyadari be taps pentin^-nya suatu penye
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trapan kontrol intern yang memadai karena acanya kontrol 
intern yang memadai maka selain bisa mengamaiikan harta rai 
lik perusahaan juga dapat dipercayainya catatan keuangan 
yang disajikan.
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METERIAL REQUISITION Iampiran ! ,
. k

BATCH NO. QUANTI TY TO MAXE DATE DWG.  NO.

DESCRIPTION

•

4 ■

PART NO.

DATE OF ISSUE QUANTITY ISSUED UNIT COST RP.

ISSUED B Y . j RECEIVED BY STORES OFFICE ENTRY J COST OFFICE ENTRY

•*** . ** • * * 

> * . r 

METERIAL REQUISITION
• s.

BATCH NO. QUANTITY TO MAKE DATE DWG. NO.

DESCRIPTION

*

PART NO.

DATE OF ISSUE QUANTITY ISSUED UNIT COST RP.

ISSUED BY j RECEIVED BY STORES OFFICE ENTRY COST OFFICE ENTRY

" 

' -
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LAPORAN HARIAH IHSFECTOR Lampiran i  2

HARI / TANGGAL t 
LAPORAN HARUS DISERAHKA

! n o,  i OPN

Portable j 
1. ! fotong Body
2.
3- 
4.
5- 
6.
7* I
8* I
9. l

10. ! 
11. ! 
12. ! 

13. ! 
14* !
15. !
1 6. I 
17* ! 
1 8.
19.
20.

Potong Top 
Potong Bottom 
Press Top 
Press Bottom 
Press Body 
Roll Body 
Las Body 
LaB Top 
Las Neckrim pada Top 
Las Bottom 
Hydrost Test 
Gas Test 
Phosphate 
C at
Isi BCF/ABC 
Tes (Bond)
Valve Assembly 
Syphon Tube Assem'bly 
Bor Neckrim

21. ! Tap Neckrim
22. ! Pasang Gauge
23. I Pasang Valve
24'. ! Keluar Bond
i l l  i Mobile Unit :
U I Potong Trolley
2. ! Bengkok
3. ! Las Frame Assy
4. I Las Trolley Assy

III. ! Hoee Reel :
1* ! P o t o n g
2. ! B o r
3* I R o l l
4. ! Phosphate
5. t C a t
6. ! Assembly

SETIAP HARI JAM 15.30 W.I.B.

Jumlah ! Baik ! Rusak ! K e t e r a n g a n
:cscr=sB̂ sesi ssssissec:

!

f
( a t * .

• • • • • !

!

....  ! ...  !
»«•»«. ! ••••• !

! !

• •••• 1 • t # « » \
• . . • • • • • • . • • • • • • • . ■ • I . * * * . . .

Surabaya t ....... 19 •»
Inspector,

(
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* ivnrT>iiuty

BATCH NO. QUANTITY TO MAKE DATE DRAWING NUMBE

DESCRIPTION PART NUMBER

THIS
OPERATION

OPN SYMBOL
»  4

NEXT * 
OPERATION

\

•

DATE STARTED DATE COMPLETED CHARGE HAND, S SIGNATURE QUANTITY GOOD

THIS
OPERATION
NEXT
OPERATION

PRODUCTION ORDER
BATCH NO. QUANTITY TO MAKE DATE

DESCRIPTION

-OPERATION DESCRIPTION-

DRAWING NUMBE

PART NUMBER 

------ TOOL NUMBE!
OPN SYMBOL

DATE s t a r t e d  d a t e  c o m p l e t e d  c h a r g e  h a n d , S SIGNATURE QUANTITY GOOD

V

: a’*"..' TV. •-* - •'
•J’.'.'r-/-*- -V**V;r. :• •*.;

?■* v^:; .: V- •• ..«

TH IS
OPERATION
NEXT
OPERATION

peoax jeriO N  o r d e r

BATCH NO. QUANTITY -TO MAKE DATE

DESCRIPTION\
-OPERATION DESCRIPTION-

DRAWING NUMBE1

PART NUMBER 

— —TOOL NUMBEF
OPN SYMBOL

DATE STARTED DATE COMPLETED CHARGE HAND, S SIONATURE

. « « -V -»1-:
QUANTITY GOOD
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W  P . T . W O R M R L D
^  INTERNATIO NAL IN D O NESIA

JL. RAYA TAM AN . SEPANJANG, SURABAYA
TROM OL POS 5167 TELEPON 6850<  CABLE : W O R M ALD IN T SURABAYA

Kepada yth. 8erits pengiriman Jfs 01750
Per expedisi :

Lampiran : 4

Dengan hormat
Bersama B. P. Ini kami kirJmkan ke aiamat Bapak, barang2 « b b :

BANYAKNYA UKURAN REFERENSI

Kami harapkan suatu penerlmaen yang baik dan aman untuk pengiriman tersebut diatas

SUR ABA YA,---------------------------------------

Disetujui oleh : 

Diterima oleh :

Distributor

-
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Lampiran 5
I-3I..AKAIAH 3f V;- JHIL £UL*I.: REA1I3ASI

dhlt: 14090 ^erat Nf>tto 2697,2 lbs
Diisi mulai tgl. 14/6*82 
oelesai t̂ l, 2$/6'82

lanz^a! Ukuran vsng diisi T o t a l
14 - 6 - 82 1 Kg x 75 biii 75 Kg
1 5 - 6 - 8 2 I Kg x 164 " 164 "

5 Kg x 1 " 5 "
16 - C - 32 ?5 Kl x 1 11 35 "

5 Kr x 2 il 10
2,5 Kl * 1 ” 2,5

17 - 6 - 82 4 K̂ ' x 8" *n' ' 32" "
18 - 6 - 82 4 Kg x 47 " 188

3 Kg x 3? » 117
22 - 6 - 82 3 Kg x 4 " 12
23 - 6 - 02 3 K e x  2 6
24 - f, - 82 25 Kf 1 25

35 y 1 >! u
1 Kr x 1 " 1

25 - 6 - 82 200 Lbs x 1 " 91
28 -  ̂- 82 25 Kr. x 18 " 450

13,5 Kg x 1 » 13,5 "
1262,- Kg untuk menjadi

lbs x 2,2 = 2776,4 lbs
Hasil setelah diisi = 2776,4 lbs
Berat netto = 2697*2 lbs

+ 22j. 2 lbs /,|

DRUM 14091 Berat Netto 1054 lbs
Diisi mulai tgl 29/6182
Selesai tf°:l 30/6,82

tanggal Ukuran ysng diisi T o t a l
2 9 - 6 - 8 2 2001bs x 1 biji 91 Kg

79 Kg x 20 » 140 "
76,5*' x 1 ” 76,5”
5 " s 19 M 95 "

30 — — S2 7 n x n  .. 77 "
479>5 Kg untuk menjadi

lbs x 2 , 2 = 1054,9 lbs
Hasxl^setelah dii3i= 1054?9 lbs
Herat ftetto = 1054*S lbs

0
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Lampiran t 6

PERBANDINGAN PERSEDIAAN BAHAN DENGAN REALISASI 
PEMAKAIAN DALAK TAHUN 1978

B u 1 a n
........— ^
Persediaan. Bahai

r—- .....-.."..I., i
Pemakaian Selisih

JAKUARI 2A.937,6 lbs 1 6.1 8 3 , 2 lbs 8.804,4 lbs
PEBRUARI 36,093,2 lbs 10.549,2 lbs 2 5.5 4 4 ,- lbs
HABET 19.434,8 lbs 8.091,6 lbs 11.343,2 lbs
.'.'APRIL 30.540,4 lbs 37.760,8 lbs - 7.220,4 lbs
M S I 1 1.105,6 lbs 16.1c3,2 lbs - 5.077,6 lbs
JUKI 22.211,2 lbs 5.394,4 lbs 16.816,8 lbs
JULI 16.658,4 lbs 10.788,8 lbs 5.869,6 lbs
AGUSTUS 13.882,- lbs 18.880,4 lbs - 4.998,4 lbs
SEPTEMBER 41.646,- lbs 10.549,- lbs 31.097,- lbs
0KT0B3R 27.764,- lbs 13.486,- lbs 14.278,- lbs
N0P3MB3R 16.658,4 lbs 11.603,9 lbs 5.054,5 lbs
DESEKBSR 33.316,8 lbs 9.494,1 lbs 23.822,7 lbs

TOTAL 294.298,4 lbs 168.964,6 lbs 125.333,3 lbs

Sumber : PT. Wormald Internasional Indonesia, 
(diolah penulis).
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Lampiran s 7

PERBANDINGAN PERSEDIAAN BAHAN 
DARI TAHUN 1978 s/d 1982

Sisa Persediaan Bahan Baku 
Dari Tahun 1978 - 1982. J u m 1 a h

Pada tahun 1978 * 125.333,8 lbs

Pada tahun 1979 131.600,5 lbs

Pada tahun 1980 141-470,9 lbs

Pada tahun 1981 152.081,2 lbs

Pada tahun 1982 167.162,3 lbs

Catatan :

Untuk tahun 1978 dari sisa persediaan 125.333, 8 lbs diper
kirakan adalah 45 drum.

Untuk tahun'1979 dari sisa persediaan 131.600, 5 lbs diper
kirakan adalah 47 drum.

Untuk tahun 1930 dari sisa persediaan 141.470f 9 lbs diper
kirakan adalah 51 drum.

Untuk tahun 1981 dari sisa persediaan 152.081, 2 lbs diper
kirakan adalah 55 drum.

Untuk tahun 1982 dari sisa persediaan 167.162, 3 lbs diper
kirakan adalah 60 drum.
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