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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang perancangan sistem infromasi akuntansi pembelian dan 

persedian bahan baku telah banyak dilakukan di Indonesia dengan objek penelitian 

yang berbeda beda. Hal ini tentunya akan memberikan hasil penelitian yang berbeda 

beda.  

Pangada, et al. (2015) berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan  maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut pada prosedur penghitungan fisik persediaan 

pihak manajemen belum menetapkan prosedur yang baku dalam melaksanakan 

prosedur penghitungan fisik persediaan ini dapat menyebabkan informasi tentang 

persediaan yang dibutuhkan pihak manajemen menjadi kurang akurat. Untuk 

pengendalian intern pada prosedur penghitungan fisik persediaan masih kurang hal ini 

disebabkan belum adanya prosedur yang jelas untuk prosedur penghitungan fisik 

persediaan. 

Ratna Sari, et al. (2005) melakukan penelitian dengan judul Analisis Sistem 

Akuntansi Pembelian Pada Hotel Quality Yogyakarta. Hotel Quality Yogyakarta 

sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penginapan sebagai kegiatan 

utamanya, tidak pernah lepas dari kegiatan pembelian barang untuk mendukung 

kegiatan operasionalnya. Hal ini dikarenakan Hotel Quality Yogyakarta bukan 

tergolong sebagai sebuah perusahaan jasa murni, melainkan sebagai sebuah perusahaan 



7 
 

jasa dengan disertai produk dalam jumlah minor, yaitu perusahaan yang menyediakan 

jasa dengan didukung oleh pemberian atau fasilitas produk tertentu dalam jumlah yang 

yang minor (tidak banyak). Hotel yang berskala besar menawarkan jasa penginapan 

ditambah dengan fasilitas-fasilitas lain yang mendukung, seperti selimut, handuk, 

peralatan mandi, minibar dan lain-lain. Selain itu, hotel berskala besar biasanya 

membeli barang-barang yang berspesifikasi khusus sehingga perlu diatur 

pembeliannya. Hotel Quality Yogyakarta termasuk hotel berbintang empat, sehingga 

barang dan jasa yang ditawarkan harus mempunyai standar tertentu dan berkualitas 

khusus, sehingga perlu dilakukan pengaturan pembelian agar diperoleh barang-barang 

dengan harga yang wajar dan dibeli dari pasar yang tepat pada saat yang tepat pula. 

Kesimpulan penelitian adalah penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pembelian 

perusahan sudah dibentuk dan dilaksanakan dengan baik dengan didukung oleh 

pemanfaatan teknologi informasi, pemakaian catatan-catatan akuntansi yang wajar dan 

pelaksanaan pengendalian intern. 

Ambarwati (2012) melakukan penelitian dengan judul Analisi sistem akuntansi 

pembelian bahan baku secara tunai guna meningkatkan efektivitas pengendalian intern 

pada PT. Dwi Mulyo Lestari Madiun. Permasalahan yang timbul disebabkan oleh 

faktor intern perusahaan. Lemahnya unsur pengendalian intern yang diterapkan 

terutama pada sistem pembelian bahan baku secara tunai di PT. Dwi Mulyo Lestari 

menjadi salah satu penyebab permasalahan yang timbul pada PT. Dwi Mulyo Lestari. 

Struktur organisasi pada PT. Dwi Mulyo Lestari belum tersusun secara efektif karena 

masih terdapat perangkapan fungsi pada bagian gudang. Dalam sistem pembelian 
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bahan baku secara tunai, fungsi penerimaan dan fungsi penyimpanan barang (gudang) 

dilakukan oleh bagian gudang. Ketika barang yang dikirim oleh pemasok tiba di 

perusahaan yang menerima adalah bagian gudang, dimana fungsi penerimaan yang 

memeriksa barang dari kuantitas maupun kualitasnya atas barang yang telah dipesan 

oleh perusahaan sedangkan fungsi gudang melakukan penyimpanan atas barang yang 

diterima oleh fungsi penerimaan, serta melakukan pencatatan atas keluar dan masuknya 

barang di gudang. Sebaiknya barang yang tiba diperusahaan diterima oleh fungsi 

penerimaan saja, sehingga tugas dan wewenang dari fungsi penerimaan akan terpisah 

secara jelas serta benar-benar dilaksanakan oleh orang yang ahli dibidangnya. Apabila 

fungsi penerimaan dan fungsi penyimpanan (gudang) sama, maka kemungkinan 

terjadinya kecurangan sangat besar. Fungsi penerimaan ini harus memeriksa kuantitas 

maupun kualitas dari barang yang telah dipesan dengan cara menghitung dan mengecek 

barang tersebut dengan membandingkan tembusan surat order pembelian yang diterima 

dari bagian pembelian yang telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang sehingga 

kecurangan yang akan terjadi dapat dicegah dan informasi yang dihasilkan juga 

terjamin ketelitian dan keandalannya. 

B. Landasan Teori 

1. Sistem informasi Akuntansi  

Sistem Informasi Akuntansi menurut Krismiaji (2010 : 4) adalah sebuah sistem 

yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat 

untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis. Sedangkan 

Romney dan Steinbart (2006 : 3) menyatakan bahwa Sistem informasi akuntansi 
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adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat dan memproses data untuk 

menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan perusahaan.  

Menurut Susanto (2004; 13) sistem informasi akuntansi merupakan 

sekumpulan (integrasi) dari sub-sub 13 sistem/komponen baik fisik maupun 

nonfisik yang saling berhubungan dan bekerjasama satu sama lainsecara harmonis 

untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi 

informasi keuangan. Kemudian menurut Bohar dalam Jogiyanto (1997; 49) sistem 

informasi akuntansi adalah kumpulan dari sumber-sumber daya semacam orang-

orang dan pengetahuan yang dirancang untuk mengubah data ekonomi kedalam 

informasi yang bermanfaat. 

Dapat disimpulkan dari definisi di atas, bah-wa sistem informasi akuntansi 

adalah sekumpulan elemen-elemen, prosedur-prosedur, dan catatan-catatan yang 

digunakan dalam memproses suatu data keuangan yang kemudian menghasilkan 

informasi berupa laporan keuangan yang berguna bagi berbagai macam pihak yang 

berkepentingan, selain itu sistem informasi akuntansi juga menghasilkan informasi 

non keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan internal seperti laporan 

kinerja, laporan piutang pelanggan, laporan perpindahan persediaan, dll. Pemakai 

laporan tersebut antara lain adalah pihak internal manajer dan juga pihak eskternal 

kreditur, debitur 
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2. Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan Persediaan 

a. Sistem Informasi Akuntansi Pembelian 

Menurut Gellinas & E.Oram (2002:285) Sistem Akuntansi Pembelian 

merupakan suatu struktur yang terdiri atas beberapa elemen yang saling 

menunjang yaitu manusia, peralatan, metode, dan pengendalian yang 

diorganisir untuk memenuhi fungsi yang ada. Proses sistim informasi akuntansi 

pembelian terdiri dari tiga tahap : 

1) Input dalam Sistem Informasi Akuntansi Pembelian 

Menurut Mulyadi (2016:243) Fungsi yang terkait dalam sistem 

akuntansi pembelian adalah : 

• Fungsi gudang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang 

bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai 

dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan 

barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Untuk barang-

barang yang langsung pakai (tidak ada persediaan barangnya di 

gudang), permintaan pembelian diajkukan oleh pemakai barang. 

• Fungsi Pembelian. Fungsi pemeblain bertanggung jawab untuk 

memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok 

yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order 

pembelian kepada pemasok yang dipilih. 
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• Fungsi Penerimaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini 

bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, 

dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan 

apakah barang tersebut dapat diterima atau tidak oleh perusahaan. 

Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli 

yang berasal dari transaksi retur penjualan. 

• Fungsi Akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi 

pembelian adalah fungsi pencatat utang dan fungsi pencatat persediaan. 

Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat utang bertanggung 

jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas  

keluar dan untuk menyelenggarakan arsio dikumen sumber (bukti kas 

keluar) yang berfungsi sebagai catatan utang atau menyelenggarakan 

kartu utang  sebagai buku pembantu utang. Dalam sistem akuntansi 

pemebelian, fungsi pencatat persediaan bertanggung jawab untuk 

mencatat harga pokok persediaan barang yang di beli  ke dalam kartu 

persediaan. 

Kemudian dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah: 

i. Surat permintaan pembelian. 

Dokumen ini merupakan formlis yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi 

pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian 

barang dengan jenis, jumlah dan mutu seperti yang tersebut dalam surat 
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tersebut. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibuat dua lembar untuk 

setiap permintaan, satu lembar untuk fungsi pembrlelian, dan tembusanya 

untuk arsip fungsi yang meminta barang. 

ii. Surat permintaan penawaran harga. 

Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang 

pengadaanya tidak bersifat berulang (tidak repetitive), yang menyangkut 

jumlah rupidah pembelian yang besar. 

iii. Surat order pembelian. 

Dokumen ini merupakan lembar pertama barang kepada pemasok yang 

telah dipilih. Dokumen ini terdiri dari berbagai tembusan dengan fungsi 

sebagi berikut: 

iv. Surat order pembelian 

Dokumen ini merupakan lembar pertama surat order pembelian yang 

dikirimkan kepada pemasok sebagai order resmi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. 

v. Tembusan pengakusan oleh pemasok 

Tembusan surat order pembelian ini dikirimkan kepada pemasok, 

dimintakan tanda tangan dari pemasok tersebut dan dikirim kembali ke 

perusahaan sebagai bukti telah diterima dan disetujuinya order pembelian, 

serta kesanggupan pemasok memenuhi janji pengeriman barang seperti 

tersevut dalam dokumen tersebut. 
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vi. Tembusan bagi unit peminta barang 

Tembusan ini dikirimkan kepada fungsi yang meminta pembelian bahwa 

barang yang dimintanya telah dipesan. 

vii. Arsip tanggal penerimaan 

Tembusan surat order pembelian ini disimpan oleh fungsi pembelian 

menurut tanggal penerimaan barang yang diharapkan, sebagai dasar untuk 

mengadakan tindakan penyelidikan jika barang tidak dating pada wakti 

yang telah ditetapkan. 

viii. Arsip pemasok 

Tembusan surat order pembelian ini disimpan oleh fungsi pembelian 

menurut nama pemasok, sebagai dasar untuk mencari informasi mengenai 

pemasok. 

ix. Tembusan fungsi penerimaan 

Tembusan surat order pembelian ini dikirim ke fungsi penerimaan sebagai 

otorisasi untuk menerima barang yang jenism spesifikasi, mutu, kuantitas, 

dan pemasoknya seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dalam 

sistem penerimaan buta, kolom kuantitas dalam tembusan ini diblok hitam 

agar kuantitas yang dipesan yang dicantumkan dalam surat order 

pembelian tidak terekam dalam tembusan yang dikirimkan ke fungsi 

penerimaan. Hal ini dimaksudkan agar fungsi penerimaan dapat benar-

benar melakukan penghitungan dan pengecekan barang yang diterima dari 

pemasok. 
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x. Tembusan fungsi akuntansi.  

Tembusan surat order pembelian ini dikirim ke fungsi akuntnasi sebagai 

salah satu dasar untuk mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi 

pembelian. 

a.  Laporan penerimaan barang. 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukan bahwa barang 

yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan 

kauntitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. 

- Surat perubahan order. 

Kadangkala diperlukan perubahan terhadap isi surat order pembelian yang 

sebelumnya telah diterbitkan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan 

kuantitas, jadwal penyerahan barang, spesifikasi, penggatian atau hal lain 

yang bersangkutan dengan perubahan desain atau bisinis. 

- Bukti Kas Keluar 

Dokumen ini dibuar oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi 

pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas 

untuk pembayaran utang kepada pemasok dan yang sekaligus berfungsi 

sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud 

pembayaran. 
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2) Proses dalam Sistem Akuntansi Pembelian 

Jaringan dan bagan prosedur yang membentuk sistem akuntansi 

pembelian  

Gambar 2.1 Flowchart Sistem Akuntansi Pembelian 

 

• Prosedur permintaan pembelian 

Dalam prosedur ini fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam 

formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang 

tidak disimpang di gudang, misalnya untuk barang-barang yang langsung 

pakai, fungsi yang memakai batang mengajukan permintaan pembelian 
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langsung ke fungsi pembelian dengan menggunakan surat permintaan 

pembelian 

• Prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok 

Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimpkan surat permintaan 

penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh 

informasimengnai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain, 

untuk memungkinkan pemilihan pemasok yang akan di tunjuk sebagai 

pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. 

i. Prosedur order pembelian 

Dalam prosedur ini fungsi pembelian mengirim surat order pembelian 

kepada pemasok yang akan dipilih dan memberitahukan kepada unit-

unit organisasi lain dalam perusahaan (misalnya fungsi penerimaan, 

fungsi yang meminta barang, dan fungsi pencatat utang) mengenai order 

pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. 

ii. Prosedur penerimaan barang 

Dalam prosedur ini fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan 

mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok, 

dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan 

penerimaan barang dari pemasok tersebut. 
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iii. Prosedur pencatatan utang 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen 

yang terkait dengan pembelian (surat order pembelian, laporan 

penerimaan barang, dan faktur dari pemasok) dan menyeleggarakan 

pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sumber sebgaicatatan 

utang. 

iv. Prosedur distribusi pembelian 

Prosedur ini meliputi distribusi akun yang didebit dari transaksi 

pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. 

3) Output dalam Sistem Akuntansi Pembelian 

Laporan penerimaan barang, dokumen ini dibuat oleh fungsi 

penerimaan untuk menunjukan bahwa barang yang diterima dari 

pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti 

yang tercantum dalam surat order pembelian. 

b. Sistem informasi Akuntansi Persediaan 

Sistem akuntansi persediaan berutujuan untuk mencatat perubahan tiap jenis 

persediaan yang di simpang di gudang. Sistem ini berakaitan dengan sistem 

penjualan, sistem retur penjualan, sistem pembelian, dan sistem retur pembelian  

(Mulyadi 2016:463). Terdapat dua macam metode pencatatan persediaan: 

metode mutasi persediaan (perpetual inventory method) dan metode persdiaan 

fisik (physical inventory method). Dalam metoder mutasi persediaan stiap mutasi 

persediaan dicatat dalam kartu persediaan. Dalam metode persediaan fisik, hanya 
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tambahan persediaan dari pembelian saja yang dicatat, sedangkan mutasi 

berkurangnya persediaan karena pemkaian tdak dicatat dalam kartu persediaan. 

Untuk mengetahui harga pokok persediaan yang dipakai atau dijual, harus 

dilakukan penghitungan fisik sisa persediaan yang masih ada di gudang pada 

akhir periode akuntansi. Harga pokok persediaan awal periode ditambah dengan 

harga pokok persediaan yang di beli selama periode di kurangi dengan harga 

pokok persediaan pada kahir periode merupakan harga pokok persediaan yang 

dipakai selama periode akuntansi yang bersangkutan. Metode persediaan fisik 

adalah cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan 

yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok proses. 

Metode mutasi persediaan adalah cocok di gunakan dalam penentuan biaya 

bahan baku dalam perusahaan yang harga produknya dikumpulan dengan metode 

harga pokok pesanan. 

Dalam sistem akuntansi persediaan secara manual, diselenggarakan dua 

catatan akuntansi, fungsi gudang dan di fungsi akuntansi. Di baguan gudang 

diselenggarakan kartu gudang untuk mencatat kauntitas persediaan dan mutasi 

tiap jenis barang yang disimpan di gudang. Biasanya kartu gudang tidak berisi 

data harga pokok tiap jenis barang, namun hanya berisi informasi kuantitas setiap 

jenis barang yang disimpan digundang. Kartu gudang ini disimpan dalam arsip 

di kantor gudang untuk mencatat mutasi kuantitas fisik barang di gudang. Di 

samping kartu gudang, bagian gudang juga menyelenggarakan kartu bartang di 

tempelkan pada tempat penyimpanan barang. Kartu barang ini berfungsi sebagai 
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identitas barang yang disimpan, unutk memudahkan (fungsi akuntis) 

diselenggarakan kartu persediaan yang digunakan untuk mencatat kuantitas dan 

harga pokok barang yang disimpan di gudang. Kartu persediaan ini berfungsi 

sebgai alat control kuantitas barang yang diselenggarakan oleh bagian gudang. 

Di samping itu, kartu persediaan ini merupakan rincian akun control persediaan 

yang bersangkutan dalam buku besar. 

1) Input dalam Sistem Informasi Akuntnasi Persediaan 

Menurut Mulyadi (2016:487) Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi 

persediaan adalah : 

Fungsi yang dibentuk untuk melaksanakan penghitungan fisik persediaan 

umumnya bersifat sementara, yang biasanya berbentuk panitia atau komite, 

yang anggotanya dipilihkan dari karyawan yang tidak menyelenggarakan 

catatan akuntansi persediaan dan tidak melaksakan fungsi gudang. Panitia 

penghitngan fisik persediaan terdiri dari:  

• Pemegang kartu penghitungan fisik. 

• Penghitung. 

• Pengecek. 

Dengan demikian yang terkait dalam sistem penghitungan fisik persediaan 

adalah: 

• Panitia penghitungan fisik persediaan. 
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Berfungsi untuk melaksanakan penghitungan fisik persediaan dan 

menyerahkan hasil penghitungan tersebut kepada Bagian Karu PErsediaan 

untuk digunakan sebagai dasar penyesuaian terhadap catatan persediaan 

dalam kartu persediaan. Panitia penghitungan fisik persediaan terdiri dari 

pemegang kartu penghitungan fisik, penghitung, dan pengecek. Pemegang 

kartu penghitungan fisik bertugas untuk menyimpan dan mendistribusikan 

kartu penghitungan fisik kepada para penghitung, melakukan 

pembandingan hasil penghitungan fisik persediaan dalam daftar hasil 

penghitungan fisik. Penghitungan bertugas melakukan penghitungan 

pertama terhadap persediaan, dan mencatat hasil penghitungan tersebut ke 

dalam bagian ke -3 kartu penghitungan fisik, serta menyobek bagian kartu 

tersebut untuk diserahkan kepada pemegang karu penghitungan fisik. 

Pengecek bertugas melakukan penghitungan kedua terhadap persediaan, 

yang telah dihitung oleh penghitung dan mencatat hasil penghitungannya 

ke dalam bagian bagian ke -2 kartu penghitungan fisik. 

• Fungsi akuntansi. 

Ini bertanggung jawab untuk: (a) mencantumkan harga pokok satuan 

persediaan yang dihitung ke dalam daftar hasil penghitungan fisik, (b) 

mengkalikan kuantitas dan harga pokok per satuan yang tercantum dalam 

daftar hasil penghitungan fisik, (c) mencantumkan harga pokok total dalam 

dafatar hasil penghitungan fisik, (d) melakukan penyesuaian terhadap kartu 
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persediaan berdasar data hasil penghitungan fisk persediaan, (e) membuat 

bukti memorial untuk mencatat penyesuaian data persediaan dalam jurnal 

umum berdarkan hasil penghitungan fisik persediaan. 

• Fungsi gudang. 

Ini bertanggung jawab untuk melakukan penyesuaian data kuantitas 

persediaan yang dicatat dalam kartu gudang berdasarkan hasil 

penghitungan fisik persediaan. 

Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok 

persediaan yang dibeli adalah: laporan penerimaan barang dan bukti kas 

keluar. Laporan penerimaan barang digunakan oleh Bagian Gudang sebagai 

dasar pencatatan tambahan kuantitas barang dari pembelian ke dalam kartu 

gudang. Bukti kas keluar yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang, 

surat order pembelian, dan faktur dari pemasok dipakai dalam register bukti 

kas keluar atau voucher rester. Bukti kas keluar juga dipakai sebagi dasar 

pencatatan tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu 

persediaan. Berikut Bagan Prosedur Pencatatan Harga Pokok Persediaan yang 

dibeli. 

2) Proses dalam Sistem Akuntansi Persediaan 

Sistem dan prosedur yang terkair dengan sistem akuntnasi persediaan adalah: 

• Prosedur pencatatan produk jadi. 

• Prosedur pencatatan harga okok produk jadi yang dijual. 
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• Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari 

pembeli. 

• Prosedur pencatan bahan dan penyesuain kembali harga pokok persedian 

produk dalam proses. 

• Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. 

• Prosedur pencatan harga pokok persedian yang dikembalikan kepada 

pemasok. 

• Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. 

• Prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan Karena 

pengembalian barang gudang. 

• Sistem penghitungan fisik persediaan. 

Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem 

pembelian dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan yang dibeli. 

Berikut ilustrasi bagan alir: 
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Gambar 2.2 Prosedur pencatatan harga pokok persediaan 

 

 

Gambar ini menjelaskan bagan alir dokumen pencatatan harga pokok 

persediaan yang dibeli. Pada gambar tersebut terlihat Bagian Utang membuat 

bukti kas keluar sebagai dokumen sumber pencatatan harga pokok persediaan 

yang dibeli berdasarkan dokumen pendukung: surat order pembelian yang 

diterima dari Bagian Pembelian, lpaoran penerimaan barang yang diterima 

dari Bagian Penerimaan, dan faktur dari pemasok yang diterimas dari 

pemasok melalui Bagian Pembelian. Oleh Bagian Utang, bukti kas keluar 

dicatat dalam register butkri kas keluar dengan jurnal:  
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 Berdasarkan bukti Kas Keluar, Bagian Kartu Persediaan mencatat 

rincian persediaan yang dibeli di dalam kartu persediaan yang bersangkutan. 

Bagian Gudang mencatat tambahan kuantitas persediaan yang dibeli di dalam 

kartu gudang berdasarkan laporan penerimaan barang yang diterima oleh 

Bagian Gudang dari Bagian Pengiriman. 

Jaringan prosedur yang membentuk sistem penghingan fisik persediaan 

adalah: 

i. Prosedur perhitungan fisik. 

Dalam prosedur ini setiap jenis persdiaan di gungan dihitung oleh 

penghitungan dan pengecek secara independen yang hasilnya dicatat 

dalam kartu penghitungan fisik. 

ii. Prosedur kompilasi. 

Dalam prosedur ini pemegang kartu penghitngan fisik melakukan 

perbandingan data yang dicatat dalam bagian ke -3 dan bagian ke -2 kartu 

penghitungan fisik serta melakukan pencatatan, data yang tercantum 

dalam bagian ke -2 kartu penghitungan fisik ke dalam daftar 

penghitungan fisik. 

 

 

Persediaan  xx 

Bukti Kas Keluar yang akan Dibayar xx 
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iii. Prosedur penentuan harga pokok persediaan. 

Dalam prosedur ini Bagian Kartu Persediaan mengisi harga pokok per 

satuan tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar penghitungan 

fisik berdasarkan informasi dalam kartu persediaan yang bersangkutan 

serta mengkalikan harga pokok per satuan tersebut dengan kuantitas hasil 

penghitngan fisik untuk mendapatkan total harga pokok persediaan yang 

dihitung. 

iv. Prosedur penyesuaian. 

Dalam prosedur ini Bagian Kartu Persediaan melakukan penyesuaian 

terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu persediaan 

berdasarkan data hasil penghitungan fisik persdiaan yang tercantum 

dalam daftar hasil penghitungan fisik persediaan. Dalam prosedur ini pula 

bagian Gudang melakukan penyesuaian terdahap data kuantitas yang 

tercatat dalam kartu gudang. 

3) Output dalam Sistem Akuntansi Persediaan 

Kartu Persediaan catatan ini digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap 

data persediaan (kuantitas dan harga pokok total) yang tercantum dalam kartu 

persediaan oleh bagian kartu persediaan, berdasarkan hasil penghitungan fisik 

persediaan. 
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3. Pengendalian Internal  

i. Pengendalian Internal Sistem akuntansi Pembelian 

Salah satu siklus dalam perusahaan yaitu siklus pembelian. Di dalam 

siklus pembelian ini terdiri dari aktivitas pembelian barang serta pembayaran 

barang dan jasa. Setiap aktivitas yang terjadi harus melalui prosedur yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan. Demikian juga dalam aktivitas pembelian 

barang oleh perusahaan. Aktivitas pembelian merupakan salah satu aktivitas 

yang penting bagi perusahaan sebab menyangkut perolehan persediaan serta 

pembelian kas. Seperti kita ketahui bahwa persediaan merupakan aktiva 

lancar bagi perusahaan sehingga diharapkan mampu diubah menjadi kas 

dalam satu siklus akuntansi. Dalam aktivitas pembelian ini diperlukan cara-

cara atau metode guna mencegah terjadinya pemborosan dalam pembelian. 

Selain itu, juga harus dipertimbangkan mengenai beberapa hal yang 

berkaitan dengan aktivitas pembelian. Antara lain berkaitan dengan prosedur 

pemilihan pemasok, prosedur penawaran harga dari pemasok serta prosedur 

pembelian kas yang di beri kuasa penuh. Aktivitas tersebut termasuk dalam 

unsur-unsur pengendalian intern pembelian yang dibuat guna mencapai 

tujuan utama pengendalian intern (Mulyadi, 2008). 

ii. Pengendalian Internal Sistem Akuntansi Persediaan 

Dengan adanya sistem pengendalian intern persediaan barang dagang 

akan mempermudah kontrol dan manajemen terhadap persediaan barang 

dagang yang diterapkan oleh perusahaan terutama dalam pengambilan 
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sebuah keputusan dan dalam menentukan langkah-langkah yang akan 

ditempuh oleh perusahaan terutama dalam persediaan barang dagang agar 

berjalan dengan lancar (Ketut Widiasa,2015).  

 


