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BAB II 

TINJAUAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 Tamodia (2013) menganalisis penerapan sistem pengendalian persediaan 

barang dagangan pada PT. Laris Manis Utama, belum ada keseragaman dalam 

penulisan nama barang, kesalahan menulis nama/merk/size pada barang yang 

keluar dan kesalahan mengeluarkan barang dari gudang. Sistem pengendalian 

persediaan barang dagangan telah efektif, karena penerimaan dan penyimpanan 

barang, pencatatan, dan otorisasi dilakukan oleh fungsi yang berbeda. 

Mulyani (2011) Menganalisis pengendalian internal atas persediaan barang 

dagangan pada PT. Grokindo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui gambaran 

yang jelas mengenai penerapan pengendaian intern atas persediaan barang 

dagangan yang diterapkan oleh PT. Grokindo, dan untuk mengetahui sudah sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

penerapan sistem pengendalian internal pada PT. Grokindo belum efektif karena 

belum memiliki fungsi internal auditor, yaitu bagian khusus yang secara 

independen melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur 

dan pencataan yang ada dalam perusahaan. 

Oktavia (2013) Mengevaluasi pengendalian internal persediaan dan 

penerapan akuntansi persediaan sparepart pada PT. United Tractors, Manado 

menyimpulkan bahwa pengendalian internal mengenai persediaan barang 
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dagangan (sparepart) telah memadai, hal ini dapat terlihat dari terpenuhinya 

unsur- unsur pengendalian internal yang telah diterapkan perusahaan. 

Biga (2013) Menganalisis pengendalian internal atas persediaan pada 

Perum Bulog Divre, Sulut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

yang jelas mengenai aplikasi dari pengendalian internal atas persediaan beras 

yang diterapkan oleh Perum Bulog Divre Sulut apakah sudah cukup efektiv. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa pengendalian persediaan di perum Bulog Divre Sulut sudah 

cukup memadai, terlihat dari struktur organisasi yang baik, dengan adanya 

pemisahan tugas masing-masing bagian dan pemisahan fungsi yang sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki. 

Alex Tarukdatu Naibaho (2013) Menganalisis Pengendalian Internal 

Persediaan Bahan Baku Terhadap Efektifitas Pengelolaan Persediaan Bahan 

Baku pada PT.Industri Kapal Indonesia Bitung, Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengendalian internal persediaan bahan baku terhadap 

efektifitas pengelolaan persediaan bahan baku pada PT.Industri Kapal Indonesia 

Bitung. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian 

Pelaksanaan pengendalian internal dan syarat-syarat pengelolaan persediaan 

bahan baku yang diterapkan pada PT. Industri Kapal Indonesia Bitung berjalan 

efektif, Tetapi masih terdapat beberapa kelemahan, diantaranya : 

1. Pada lingkungan pengendalian, masih ada sebagian karyawan yang belum 

mematuhi peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. 
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2. Adanya perangkapan fungsi yaitu fungsi penerimaan dan penyimpanan 

dilakukan oleh bagian gudang. 

3. Fasilitas pergudangan yang ada belum memadai dan penanganan persediaan 

bahan baku juga belum memuaskan. Serta masih ditemui adanya penumpukan 

persediaan bahan baku. 

Kesimpulan penelitian terdahulu dengan pembahasan tentang SPI (sistem 

pengendalian internal ) 

Dari kelima penelitian trerdalu dapat disimpulkan bahwa persediaan barang 

dan sistem pengendalian persediaan mengenai persediaan barang bsudah memadai 

atau sudah efektif dimana terpenuhinnya unsur- unsur pengendalian internal yang 

diterapkan diperusahan seperti, pencatatan, pemisahan tugas masing- masing 

bagian, dan struktur organisasi yang baik.(Tamodia, 2013; Oktavia, 2013; Biga, 

2013) 

Sedangkan menurut Alex Tarukdatu Naibaho(2013), pengendalian internal 

yang diterapkan berjalan efektif juga tetapi terdapat beberapa kelemahan seperti 

masih ada sebagian karyawan yang belum mematuhi peraturan dan kebujakan 

perusahan, adanyan perangkapan fungsi, dan fasilitas pergudangan yang ada 

belum memadai dan penanganan persediaan bahan baku juga belum memuaskan. 

Dan penelitian yang dilakukan mulyani(2011) sistem pengendalian internal 

yang diterapkan perusahaan belomlah efektif dikarenakan belom memilki fungsi 

internal auditor, yaitu bagian khusus yang secara independen melakukan 

pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur dan pencataan yang ada 

dalam perusahaan. 
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B. Landasan Teori 

1. Pengertian Persediaan 

Menurut Mulyadi (2001), Persediaan merupakan elemen aktiva yang 

disimpan untuk dijual dalam kegiatan bisnis yang normal atau barang-barang yang 

akan dikonsumsi dalam pengolahan produk yang akan dijual. 

Pendapat Warren (2005), persediaan juga didefinisikan sebagai aktiva yang 

tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dalam proses produksi atau 

yang dalam perjalanan dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk 

digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. 

Menurut Stice dan Skousen (2009), Persediaan adalah istilah yang diberikan 

untuk aktiva yang akan dijual dalam kegiatan normal perusahaan atau aktiva yang 

dimasukkan secara langsung atau tidak langsung kedalam barang yang akan di 

produksi dan kemudian dijual. Kesimpulannya adalah bahwa persediaan 

merupakan suatu istilah yang menunjukkan segala sesuatu dari sumber daya yang 

ada dalam suatu proses yang bertujuan untuk mengantisipasi segala kemungkinan 

yang terjadi baik karena adanya permintaan maupun ada masalah lain. 

Persediaan memiliki beberapa fungsi penting bagi perusahaan: 

a. agar dapat memenuhi permintaanyang diantisipasi akan terjadi, 

b. untuk menyeimbangkan antara produksi dan distribusi, 

c. untuk memperoleh keuntungan dari potongan kuantitas, karena pembeli, 

d. dalam jumlah yang banyak ada diskon, 

e. untuk menghindari kekurangan persediaan yang dapat terjadi karena cuaca, 

f. kekurangan pasokan, mutu, dan ketidaktepatan pengiiman, 
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g. untuk menjaga kelangsungan operasi dengan cara persediaan dalam proses. 

Menurut Hansen dan Mowen (2001), adapun biaya yang timbul karena 

persediaan adalah: 

a. Biaya penyimpaan 

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan persediaan. Terdiri atas 

biaya-biaya yang bervariasi langsung dengan kuantitas persediaan. Biaya 

penyimpanan per-periode akan semakin besar apabila kuantitas persediaan 

semakin banyak. 

b. Biaya pemesanan 

Setiap kali bahan baku dipesan, perusahaan harus menanggung biaya 

pemesanan. Biaya pemesanan total per periode sama dengan jumlah pesanan yang 

dilakukan dalam satu periode dikali biaya perpesanan. 

c. Biaya penyiapan 

Biaya penyiapan diperlukan apabila bahan-bahan tidak dibeli, tetapi diproduksi 

sendiri. Biaya penyiapan tota; per periode adalah jumlah penyiapan yang 

dilakukan dalam satu periode dikali biaya perpesanan. 

d. Biaya kehabisan atau kekurangan bahan 

Biaya ini timbul apabila persediaan tidak mencukupi permintaan proses 

produksi. Biaya kekurangan bahan sulit diukur dalam praktek terutama dalam 

kenyataan bahwa biaya ini merupakan opportunity cost yang ulit diperkirakan 

secara objektif. 
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 Pengendalian internal menurut yang dikemukakan oleh Committee of 

Sponsoring Organization (COSO) yang dikutip oleh Arens, Elder dan Beasley 

(2006;270) adalah : 

 “Internal control is a system of internal control consists of policies and 

procedurs designed to provide management with reasonable assurance that the 

company achieves its objective and goals.”  

2. Jenis-Jenis Persediaan 

Persediaan dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis, yaitu Herjanto (2008). 

a. Fluctuation stock, merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk menjaga 

terjadi nya fluktuasi permintaan yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan 

untuk mengatasi bila terjadi kesalahan/penyimpangan dalam prakiraan 

penjualan, waktu produksi, atau pengiriman barang. 

b. Anticipation stock, merupakan persediaan untuk menghadapi permintaan yang 

dapat diramalkan pada musim permintaan tinggi, tetapi kapasitas produksi pada 

saat itu tidak mampu memenuhi permintaan. Persediaan ini juga dimaksudkan 

untuk menjaga kemungkinan sukarnya diperoleh bahan baku sehingga tidak 

mengakibatkan terhentinya produksi. 

c. Lot-size inventory, merupakan persediaan yang diadakan dalam jumlah yang 

lebih besar dari pada kebutuhan saat itu. Persediaan dilakukan untuk 

mendapatkan keuntungan dari harga barang (berupa diskon) karena membeli 

dalam jumlah yang besar, atau untuk mendapatkan penghematan dari biaya 

pengangkutan per unit yang lebih rendah. 
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d. Pipeline inventory, merupakan persediaan yang dalam proses pengiriman dari 

tempat asal ke tempat dimana barang tersebut akan digunakan. Misalnya, 

barang yang dikirim dari pabrik menuju tempat penjualan, yang dapat 

memakan waktu beberapa hari atau minggu 

3. Konsep Persediaan 

a. Metode Pencatatan Persediaan 

Herjanto (2008), untuk mencatat transaksi transaksi yang mempengaruhi nilai 

persediaan, terdapat dua metode sebagai berikut: 

1. Metode fisik/Periodik (Periodik/Phisical Inventory System) 

Dalam metode ini pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode 

akuntansi melalui ayat jurnal penyesuaian. Transaksi yang mempengaruhi 

persediaan, dicatat masing-masing dalam perkiraan tersendiri sebagai berikut: 

Pembelian, Retur pembelian, Penjualan, Retur penjualan. Untuk mendapatkan 

nilai persediaan secara periodik dilakukan perhitungan fisik (Stock Opname). 

2. Metode Perpetual (Continual Inventory System) 

Dalam metode ini pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang 

mempengaruhi persediaan. Saldo perkiraan persediaan akan menunjukkan saldo 

persediaan yang sebenarnya. Dengan demikian pada saat penyusunan laporan 

keuangan tidak diperlukan ayat jurnal penyesuaian. Pencatatan transaksi kedalam 

perkiraan persediaan, adalah berdasarkan harga pokok produksi, baik transaksi 

pembelian maupun penjualan. Metode ini akan menampilkan dapat menyediakan 

laporan neraca setiap saat baik untuk di print out maupun secara visual. Walaupun 

sistem perpetual menyediakan data persediaan secara terus menerus namun tetap 
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diperlukan perhitungan fisik yang berfungsi untuk mencocokan fisik dengan 

catatan buku. 

b. Metode Penilaian Persediaan 

1. Penilaian Persediaan Berdasarkan Harga Pokok  

Stice dan Skousen (2009), penentuan harga pokok persediaan sangat bergantung 

dari metode penilaian yang dipakai yaitu: metode identifikasi khusus, masuk 

pertama keluar pertama (FIFO), masuk terakhir keluar pertama (LIFO), dan 

metode biaya rata rata.  

2. Penilaian Persediaan Selain dari Harga Pokok 

Dalam beberapa kasus, persediaan dapat dinilai selain dari harga pokok, Warren 

(2005) mengatakan bahwa situasi semacam itu timbul apabila biaya penggantian 

barang-barang persediaan lebih rendah dari biaya yg tercatat dan persediaan tidak 

dapat dijual pada harga jual normal karena cacat, suang, perubahan gaya, atau 

penyebab lainnya. 

4. Pengertian Pengendalian Internal 

 Menurut Mulyadi (2008), mendifisikan sistem pengendalian internal meliputi 

struktur organisasi, metode, ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Menurut James A. Hall dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi“ (2006), 

pengendalian internal adalah berbagai teknik dan metode pemrosesan data yang 

dibangun dan dikembangkan sebagai tanggung jawab dari manajemen, untuk 

memberikan jaminan yang masuk akal bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai. 
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5. Unsur Pokok Pengendalian Internal 

Mulyadi (2008), unsur pokok pengendalian internal dalam perusahaan adalah: 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. 

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

6. Komponen Pengendalian Internal COSO 

Committe of Sponsoring Organization (COSO) adalah kelompok sektor 

swasta yang terdiri dari Amerika Accounting Association (AAA), AICPA, 

Institut of Internal Auditors, Institut of Management Accountants, dan 

financial Executive Institut. Pada tahun 1992, COSO mengeluarkan hasil 

penelitian untuk mengembangkan definisi pengendalian intenal dan memberikan 

petunjuk untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal. Laporan tersebut telah 

diterima secara luas sebagai ketentuan dalam pengendalian internal.  

Penelitian COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang di 

implementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang 

berada dibawah arah keduanya untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa 

tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal berikut:  

a.  Efektifitas dan efisiensi operasional organisasi  

b. Keandalan pelaporan keuangan  

c.  Kesesuain dengan hukum dan peraturan yang berlaku  
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 Berdasarkan COSO, pengendalian internal adalah proses karena hal 

tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian 

integral dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal memeberikan 

jaminan yang wajar, bukan yang absolut, karena kemungkianan kesalahan 

manusia, kolusi, dan penolakan manajemenm atas pengendalaian, membuat 

proses ini menjadi tidak sempurna.  

 COSO menyajikan langkah yang signifikan atas definisi pengendalian 

internal yang dahulu berbatas pada pengendalian akuntansi, menjadi pengendalian 

yang menangani tujuan yang luas dari para dewan komisaris dan pihak 

manajemen.  

Lima komponen model pengendalian internal COSO yang saling 

Berhubungan:  

a. Lingkungan pengendalian 

 Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari keempat komponen 

pengendalian internal lainnya. Lingkungan pengendalian menetapkan corak atau 

suasana suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian para 

manajemen dan pegawainya. Lingkungan pengendalian merupakan landasan 

untuk semua unsur pengendalian internal yang membentuk disiplin dan struktur 

 Integritas dan nilai-nilai etika  

 – Etika bisnis  

 – Budaya perusahaan  

 – Etika perencanaan pekerjaan  

 Tanggung jawab kompetensi . 
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 Filosofi Management dan gaya beroperasi. 

 Struktur organisasi. 

 Perhatian dan bimbingan yang diberikan oleh Dewan Direksi dan komite. 

 Penetapan otoritas dan tanggung jawab. 

 – Penganggaran  

 Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia. 

 – Pemisahan tugas  

 – Pengawasan  

 – Rotasi Tugas secara periodik dan liburan tahunan  

 – Dual kontrol  

b. Penaksiran resiko 

  Penaksiran resiko merupakan komponen kedua dari pengendalian 

internal. Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, 

analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan 

laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. 

 Penaksiran resiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus 

terhadap resiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti: 

a) Bidang baru bisnis yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah 

dikenal, 

b) Perubahan standar akuntansi, 

c) Hukum dan peraturan baru, 

d) Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang 

digunakan untuk pengelolaan informasi, 
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e) Pertumbuhan entitas yang menuntut perubahan fungsi pengelolaan dan 

pelaporan informasi dan personel yang terlibat di dalam fungsi tersebut. 

c. Informasi dan Komunikasi 

 Informasi dan Komunikasi merupakan komponen ketiga dari 

pengendalian internal. Sistem informasi terdiri dari catatan dan metode yang 

digunakan untuk mengidentifikasian, menganalisian, dan mencatat transaksi 

organisasi serta untuk memperhitungkan aktiva dan kewajiban terkait. 

• Sistem akuntansi  

 – Dokumentasi  

 – Akuntansi ganda entri  

 – Jejak Audit  

• Prosedur manual yang memadai  

• Laporan / dokumentasi  

d. Aktivitas Pengendalian 

 Aktivitas pengendalian merupakan komponen yang keempat dari 

pengendalian internal. Untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat 

oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan 

bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko 

dalam pencapaian tujuan perusahaan. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan 

audit atas laporan keuangan dapat digolongkan ke dalam berbagai kelompok. 

Salah satu cara penggolongannya adalah sebagai berikut: 

• Rencana organisasi  

 – Pemisahan tugas  
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 – Pemisahan otorisasi dari pencatatan, pemeliharaan aset  

• Dokumen dan catatan yang memadai  

• Penjagaan Aset dan Pencatatan yang Memadai  

 – Kas register dan kotak kunci  

 – Kunci ,penyimpanan aset dan area akses terbatas  

 – Pasukan keamanan  

 – Monitor TV daerah tertutup Serta Sistem alarm  

• Pemeriksaan akuntabilitas Independen dan peninjauan kinerja  

• Proses kontrol Informasi  

 – Otorisasi  

 – Persetujuan  

 – Kelengkapan dan akurasi  

e. Pengawasan 

 Pengawasan merupakan komponen yang kelima dari pengendalian 

internal. Pengawasan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian 

internal sepanjang waktu. Pengawasan dilaksanakan oleh personel yang 

semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun 

pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah 

pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk 

menentukan apakah pengendalian internal tersebut telah memerlukan perubahan 

karena terjadinya perubahan keadaan. 

• Manajemen pengawasan kegiatan  

 – Manajemen dan operasional audit  
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• Audit internal  

• Komite audit  

 – Dewan komisaris independen  

 – Internal auditor / pengendali  

 – Direktur independen dari luar  

 – Sekretaris perusahaan  

   Instrumen analisis Sistem Pengendaliuan Internal:  

• Naratif  

• Flow chart / Bagan Alur  

• Check list  

• Questionnare / Angket  

• Matrix. 

7. Tujuan Pengendalian Internal 

Tujuan pengendalian internal menurut arens (2003) adalah sebagai berikut: 

1) Keandalan Laporan Keuangan 

Pengendalian yang berkaitan dengan masalah kewajaran laporan keuangan yang 

disajikan untuk pihak-pihak luar. Penyajian laporan keuangan tersebut harus 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dimana manajemen 

bertanggung jawab atas laporan keuangan yang disajikan secara wajar 

2) Ketaatan Terhadap Hukum dan Peraturan Yang Berlaku 

Pengendalian internal dimaksudkan untuk memastikan bahwa segala peraturan 

dan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen untuk mencapai tujuan 
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perusahaan itu diataati oleh karyawan perusahaan tersebut dan dijalankan oleh 

setiap unit organisasi. 

3) Pengendalian internal 

Dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasi 

perusahaan sehingga dapat mengandalkan biaya yang bertujuan untuk mencapai 

tujuan perusahaan. 

8. Karakteristik Struktur Pengendalian Internal 

Karakteristik sistem pengendalian intern menurut Hartadi (1999) adalah sebagai 

berikut : 

1. Kualitas karyawan yang sesuai dengan tanggung jawab 

Kualitas karyawan yang baik dapat dilihat dari penarikan tenaga kerja seluas 

mungkin agar lebih besar kemungkinannya mendapat calon tenaga kerja yang 

dikehendaki, adanya pengembangan mutu karyawan dan pengukuran prestasi 

kerja sebagai ukuran atau nilai masing-masing karyawan. 

2. Struktur organisasi yang memberi pemisahan tanggung jawab fungsi secara 

layak 

Terdapat tiga jenis tanggung jawab fungsi oleh departemen atau bagian yang 

berlainan yaitu: 

a. Otirisasi untuk melaksanakan transaksi, untuk menunjukkan tanggung jawab 

untuk memulai suatu transaksi 

b. Pencatatan transaksi, tugas ini menunjukkan tugas atau fungsi pencatatan dan 

akuntansi 
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c. Penyimpanan aktiva, tugas ini menunjukkan penyimpanan fisik atau 

pengawasan secara efektif 

3. Sistem pemberian wewenang, tujuan, teknik dan pengawasan yang wajar untuk 

mengadakan pengendalian atas aktiva, hutang, penghasilan dan biaya 

4. Pengendalian terhadap penggunaan aktiva dan dokumen serta formulir yang 

penting 

5. Perbandingan catatan-catatan aktiva dan hutang dengan yang senyatanya ada 

dan mengadakan tindakan koreksi bila ada perbedaan manajemen harus 

mengadakan perbandingan secara periodik yang merupakan suatu alat 

pengawasan 

9. Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal Suatu Entitas 

Pengendalian internal setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan, berikut ini 

keterbatasan bawaan yang melekat pada pengendalian internal suatu entitas 

menurut Mulyadi (2002) : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan  

Seringkali, adanya kesalahan pertimbangan oleh manajemen dan personel lain 

yang diambil dalam melaksanakan jobdisk karena kesalahan informasi, 

keterbatasan waktu, atau tekanan lain. 

2. Gangguan karena kesalahan memahami perintah atau karena kelalaian lainnya 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel 

secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena lalai tidak 

adanya perhatian atau kelelahan perubahan yang bersifat sementara atau 

permanen. 
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3. Kolusi 

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut kolusi, hal ini 

dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk 

melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakterbatasan atau tidak 

terdeteksinya kecurangan oleh struktur pengendalian internal yang dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan 

untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, 

Penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semu. Contohnya 

adalah manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi dari jumlah sebenarnya 

untuk mendapatkan bonus lebih tinggi bagi dirinya atau menutupi 

ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku 

5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem pengendalian internal tidak 

boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. 

10. Pemahaman Atas Sistem Pengendalian Internal 

Standar auditing kedua mewajibkan auditor mengumpulkan informasi 

tentang pengendalian internal dan menggunakan informasi tersebut sebagai dasar 

perencanaan audit. Dalam pemahaman atas pengendalian internal, auditor 

menggunakan tiga macam prosedur audit berikut ini. 

a. Mewawancarai karyawan perusahaan yang berkaitan dengan unsur 

pengendalian 

b. Melakukan inspeksi terhadap dokumen dan catatan 
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c. Melakukan pengamatan atas kegiatan perusahaan 

11. Pengujian Pengendalian 

Dalam memenuhi standar auditing kedua, perlu dibedakan antara prosedur 

pemahaman pengendalian internal dan pengujian pengendalian (Test of control). 

Dalam pelaksanaan standar tersebut, auditor melaksanakan prosedur pemahaman 

pengendalian internal, dengan cara mengumpulkan informasi tentang desain 

pengendalian internal dan informasi apakah desain tersebut dilaksanakan. Di 

samping itu, pelaksanaan standar tersebut juga mengharuskan auditor melakukan 

pengujian terhadap efektivitas pengendalian internal dalam mencapai tujuan 

tertentu yang telah ditetapkan. Pengujian ini disebut dengan istilah pengujian 

kepatuhan (Compliance test) atau sering disebut dengan pengujian pengendalian 

(Test of control). 

Untuk menguji kepatuhan terhadap pengendalian internal, auditor melakukan dua 

macam pengujian. 

a. Pengujian Adanya Kepatuhan 

Untuk menentukan apakah informasi mengenai pengendalian yang dikumpulkan 

oleh auditor benar-benar ada, auditor melakukan dua macam pengujian. 

1. Pengujian Transaksi Dengan Cara Mengikuti Pelaksanaan Transaksi Tertentu  

Dalam membuktikan adanya kepatuhan pengendalian internal, auditor dapat 

memilih transaksi tertentu, kemudian melakukan pengamatan adanya unsur-unsur 

pengendalian internal dalam transaksi tersebut, sejak transaksi tersebut dimulai 

sampai dengan selesai. Misalnya auditor memilih transaksi penerimaan kas dari 

piutang sebagai objek yang akan dibuktikan adanya kepatuhan pengendalian 
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internalnya. Auditor melakukan pengamatan unsur-unsur pengendalian internal 

sejak dari cek diterima oleh fungsi penerima surat sampai dengan cek disetor oleh 

fungsi penerima kas ke bank. 

2. Pengujian transaksi tertentu yang telah terjadi dan yang telah dicatat. 

Dalam hal tertentu, auditor seringkali melakukan pengujian pengendalian 

terhadap pengendalian internal dengan cara melaksanakan pengujian terhadap 

transaksi tertentu yang telah terjadi dan telah dicatat dalam catatan akuntansi. 

Dalam hal ini auditor harus memilih transaksi tertentu kemudian mengikuti 

pelaksanaannya (reperforming) sejak awal sampai selesai, melalui dokumen-

dokumen yang dibuat dalam transaksi tersebut dan pencatatannya dalam catatan 

akuntansi. Sebagai contoh untuk menyelidiki apakah sistem pembelian benar-

benar dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam Buku Panduan Sistem 

Akuntansi, auditor memeriksa surat permintaan, pembelian, surat permintaan 

penawaran harga, surat order pembelian, laporan penerimaan barang dan bukti kas 

keluar. Informasi yang perlu diperiksa di sini adalah tanda tangan otorisasi pejabat 

yang berwenang, untuk membuktikan apakah sistem otorisasi yang telah 

ditetapkan benar-benar dilaksanakan. 

b. Pengujian Tingkat Kepatuhan  

Dalam pengujian pengendalian terhadap pengendalian internal, auditor tidak 

hanya berkepentingan terhadap eksistensi unsur-unsur pengendalian internal, 

namun auditor juga berkepentingan terhadap tingkat kepatuhan klien terhadap 

pengendalian internal pembelian, auditor dapat menempuh prosedur audit berikut 

ini: 
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1. Mengambil sampel bukti kas masuk dan memeriksa kelengkapan dokumen 

pendukungnya (surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur 

dari pemasok) serta tanda tangan pejabat yang berwenang baik dalam bukti kas 

keluar maupun dokumen pendukungnya. Tujuan pengujian ini adalah untuk 

mendapatkan kepastian transaksi pembelian telah diotorisasi oleh pejabat-

pejabat yang berwenang. 

2. Melaksanakan pengujian bertujuan ganda (dual-purpose test), yang merupakan 

kombinasi antara pengujian yang tujuannya menilai kewajaran informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan (pengujian substansif) 

12. Pengendalian Internal Persediaan 

Menurut Hery (2009) menyatakan bahwa pengendalian internal atas 

persediaan seharusnya dimulai pada saat barang diterima (yang dibeli dari 

pemasok) untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan apa yang 

dipesan, maka setiap laporan penerimaan barang harus dicocokkan dengan 

formulir pesanan pembelian yang asli. Harga barang yang dipesan, seperti yang 

tertera dalam formulir pesanan pembelian, seharusnya dicocokkan dengan harga 

yang tercantum dalam faktur tagihan (invoice). Setelah laporan penerimaan 

barang, formulir, formulir pesanan pembelian dan faktur tagihan dicocokkan 

perusahaan akan mencatat persediaan dalam catatan akuntansi. 

Mengenai tempat penyimpanan persediaan, persediaan seharusnya disimpan 

dalam gudang yang mana aksesnya dibatasi hanya untuk karyawan tertentu saja. 

Setiap pengeluaran barang dari gudang seharusnya dilengkapi atau didukung 

dengan formulir permintaan barang. Suhu dimana tempat barang disimpan 
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seharusnya juga diatur sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya kerusakan 

atas barang dagangan. Untuk menjamin keakuratan besarnya persediaan yang 

dilaporkan dalam laporan keuangan, perusahaan manufaktur seharusnya 

melakukan pemeriksaan fisik terhadap persediaan barang jadi yang telah 

dihasilkan. Dalam sistem pencatatan perpetual, hasil dari perhitungan fisik akan 

dibandingkan dengan data persediaan yang tercatat dalam buku besar untuk 

menentukan besarnya kekurangan yang ada atas saldo fisik persediaan. Jadi dapat 

dikatakan bahwa daam sistem pencatatan perpetual, pemeriksaan fisik dilakukan 

bukan untuk menghitung saldo akhir persediaan melainkan sebagai pengecekan 

silang mengenai keabsahan atas saldo persediaan yang dilaporkan dalam buku 

besar persedian. 




