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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Materi tentang sistem pengendalian intern terhadap persediaan 

sebelumnya telah banyak diteliti, namun dari beberapa penelitian tersebut 

kesemuanya berbeda objek penelitian. Diantaranya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Santy (2005) yang meneliti mengenai analisa aktivitas 

pengendalian intern pada PT. Cemara Cahaya Cemerlang menghasilkan 

kesimpulan bahwa struktur organisasi perusahaan garis lurus, prosedur 

pengambilan barang gudang perusahaan sudah efektif, system otorisasi telah 

dilakukan oleh masing-masing kepala bagian, namun pada prosedur pengeluaran 

barang tidak memiliki otorisasi bagian gudang, persediaan dicatat dengan 

menggunakan metode perpetual dan melakukan program inventory control 

sehingga semua bagian dapat mengetahui informasi tentang persediaan, 

perusahaan telah menggunakan formulir bernomer urut cetak pada setiap 

transaksi. 

Penelitian serupa berikutnya dilakukan oleh Indriyani (2005) 

menghasilkan kesimpulan bahwa perencanaan persediaan pada perusahaan 

tersebut belum efektif karena tidak adanya anggaran pembelian, pemakaian bahan 

baku. Sementara pengawasan atas persediaan sudah efektif PT. Indowira Putra 

telah melakukan pengawasan fisik, pengawasan akuntansi dan jumlah yang 

dibutuhkan. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurmailiza (2009) 

menghasilkan kesimpulan bahwa pembagian tugas pada PT. Easterntax 

didasarkan pada fungsi utama yang dilaksanakan oleh perusahaan. 

B. Kajian Pustaka 

1. Pengertian Persediaan 

Pada setiap tingkat perusahaan, baik perusahaan kecil, menengah 

maupun perusahaan besar, persediaan sangat penting bagi kelangsungan hidup 
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perusahaan. Perusahaan harus dapat memperkirakan jumlah persediaan yang 

dimilikinya. Persediaan yang dimiliki perusahaan tidak boleh terlalu banyak dan 

juga tidak boleh terlalu sedikit karena akan mempengaruhi biaya yang akan 

dikeluarkan untuk persediaan tersebut. 

Menurut Prasetyo (2006), Persediaan (inventory) adalah suatu aktiva 

yang meliputi barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam satu 

periode usaha yang normal, termasuk barang yang pengerjaan/proses produksi 

menunggu masa penggunaannya pada proses produksi. 

Sedangkan menurut Warren Reeve (2005), persediaan (inventory) 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.  

Kesimpulannya adalah bahwa persediaan merupakan suatu istilah yang 

menunjukkan segala sesuatu dari sumber daya yang ada dalam suatu proses yang 

bertujuan untuk mengantisipasi terhadap segala kemungkinan yang terjadi baik 

karena adanya permintaan maupun ada masalah lain. 

Persediaan memiliki beberapa fungsi penting bagi perusahaan, yaitu: 

a. Agar dapat memenuhi permintaan yang diantisipasi akan terjadi. 

b. Untuk menyeimbangkan produksi dengan distribusi. 

c. Untuk memperoleh keuntungan dari potongan kuantitas, karena membeli 

dalam jumlah yang banyak ada diskon. 

d. Untuk menghindari kekurangan persediaan yang dapat terjadi karena cuaca, 

kekurangan pasokan, mutu, dan ketidaktepatan pengiriman. 

e. Untuk menjaga kelangsungan operasi dengan cara persediaan dalam proses. 

2. Jenis Persediaan 

Jenis persediaan akan berbeda sesuai dengan bidang atau kegiatan normal 

usaha perusahaan tersebut. Berdasarkan bidang usaha perusahaan dapat terbentuk 

perusahaan industri (manufacture), perusahaan dagang, ataupun perusahaan jasa. 

Untuk perusahaan industri maka jenis persediaan yang dimiliki adalah persediaan 
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bahan baku (raw material), barang dalam proses (work in process), persediaan 

barang jadi (finished goods), serta bahan pembantu yang digunakan dalam proses 

produksi. Dan perusahaan dagang maka persediaannya hanya satu yaitu barang 

dagang. 

Untuk dapat memenuhi perbedaan serta keberadaan dari tiap-tiap jenis 

persediaan tersebut maka dapat dilihat dari penggolongan persediaan secara garis 

besar yaitu : 

a. Persediaan bahan baku (raw material), merupakan barang yang diperoleh 

untuk digunakan dalam proses produksi. Meskipun istilah bahan baku dapat 

digunakan secara luas untuk digunakan dalam produksi, namun sebutan ini 

sering kali dibatasi untuk barang yang secara fisik dimasukan dalam produk 

yang dihasilkan. Istilah bahan penolong atau pembantu (factory supplies) 

digunakan untuk menyebutkan bahan tambahan yaitu bahan baku yang 

diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung dimasukan 

dalam produk. 

b. Barang dalam proses (goods in process), yang juga disebutkan pekerjaan dalam 

proses (work in process) terdiri dari bahan baku yang sebagian telah diproses 

dan perlu dikerjakan lebih lanjut sebelum dijual. 

c. Barang jadi (finished goods), merupakan produk/barang yang telah selesai 

diproduksi dan menjadi persediaan perusahaan untuk dijual.  

Untuk persediaan barang setelah jadi atau barang jadi harus dipahami 

bahwa mungkin saja barang setengah jadi bagi suatu perusahaan merupakan 

barang jadi bagi perusahaan lain karena proses produksi bagi perusahaan tersebut 

hanya sampai disitu. Namun dapat saja terjadi barang setengah jadi atau barang 

jadi bagi suatu perusahaan merupakan bahan baku bagi perusahaan lainnya. Jadi, 

untuk menentukan apakah persediaan tersebut merupakan bahan baku barang 

setengah jadi, ataupun barang jadi bagi perusahaan. Harus dilihat apakah 

persediaan tersebut sebagai input atau output dari perusahaan atau hasil dari 

bagian yang mana dari proses perusahaan tersebut. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa persediaan barang 

dagang tidak berhubungan dengan tingkat penyelesaian seperti pada perusahaan 
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industri, sebab persediaan barang dagang dapat berupa persediaan bahan baku, 

barang setengah jadi, ataupun barang jadi. 

Selain jenis-jenis persediaan yang telah dijelaskan diatas berdasarkan 

jenis, untuk perusahaan jasa persediaannya secara eksplisit sulit didefinisikan, 

namun persediaannya dapat diartikan sebagai besarnya biaya jasa yang meliputi 

upah dan biaya personalia lainnya yang secara langsung belum dikelurkan dalam 

menangani pemberian jasa. 

3. Tujuan Pengelolaan Persediaan 

Suatu pengendalian persediaan yang dijalankan oleh perusahaan sudah 

tentu memiliki tujuan tertentu. Menurut Ristono tujuan pengelolaan persediaan 

adalah : 

a. Untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat 

(memuaskan konsumen). 

b. Untuk menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang 

mengakibatkan terhentinya proses produksi, hal ini dikarenakan alasan, 

kemungkinan barang (bahan baku dan penolong) menjadi langkah sehingga 

sulit diperoleh dan kemungkinan supplier terlambat mengirimkan barang yang 

dipesan. 

c. Untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba 

perusahaan. 

d. Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena dapat 

mengakibatkan ongkos pesan menjadi besar. 

e. Menjaga supaya penyimpanan dalam emplacement tidak besar-besaran karena 

akan mengakibatkan biaya menjadi besar. 

4. Fungsi Persediaan 

Persediaan dapat melayani beberapa fungsi yang akan menambahkan 

fleksibilitas operasi perusahaan. Fungsi persediaan menurut Rangkuti (2001), 

yaitu : 

a. Fungsi decuopling, untuk membantu perusahaan agar bisa memenuhi 

permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. 
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b. Fungsi economic lot sizing, persediaan perlu mempertimbangkan penghematan 

(potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit lebih murah, dsb) karena 

perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar, 

dibandingkan dengan biaya yang timbul karena besarnya persediaan (biaya 

sewa gedung, investasi, resiko, dsb). 

c. Fungsi antisipasi, untuk mengantisipasi dan mengadakan permintaan musiman 

(season inventories), menghadapi ketidakpastian jangka waktu pengiriman dan 

untuk menyediakan persediaan pengamanan (safety cost). 

5. Biaya Dalam Persediaan 

Untuk pengambilan keputusan penentu besarnya jumlah persediaan, ada 

beberapa biaya harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Menurut Handoko (2000) 

menjelaskan bahwa biaya timbul dari persediaan itu adalah : 

a. Biaya penyimpanan, adalah biaya yang bervariasi secara langsung dengan 

kuantitas persediaan yang semakin besar apabila kuantitas barang yang dipesan 

semakin banyak atau rata-rata persediaan semakin tinggi. 

b. Biaya pemesanan, mencakup biaya pemasokan, pemrosesan pemesanan dan 

biaya ekspedisi, upah, biaya telepon, pengeluaran surat menyurat, biaya 

pengepakan dan penimbangan, biaya pemeriksaan penerimaan, dsb. 

c. Biaya penyiapan, biasanya lebih banyak digunakan di dalam pabrik, 

perusahaan menghadapi biaya penyiapan untuk memproduksi biaya komponen 

tertentu. 

d. Biaya kehabisan atau kekurangan, biaya kekurangan bahan sangat sulit 

diperkirakan, biaya ini timbul apabila persediaan tidak mencakup adanya 

permintaan bahan. Biaya yang termasuk dalam biaya ini adalah : kehilangan 

penjualan, kehilangan pelanggan, biaya pemesanan khusus, selisih harga, 

terganggunya operasi, dsb. 

6. Sistem Pencatatan Persediaan 

Metode pencatatan persediaan ada dua yaitu, metode perpetual dan 

metode periodik. Metode perpetual juga disebut metode buku,karena setiap jenis 

persediaan mempunyai kartu persediaan, sedangkan metode periodik disebut juga 
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metode fisik. Dikatakan demikian karena pada akhir periode dihitung fisik barang 

untuk mengetahui persediaan akhir yang nantinya akan dibuat jurnal penyesuaian. 

Menurut Stice dan Skousen (2009), ada beberapa macam metode 

penilaian yang umumnya digunakan, yaitu :  

a. Identifikasi Khusus 

Pada metode ini, biaya dialokasikan ke barang yang terjual selama periode 

berjalan dan barang yang ada ditangan  pada akhir periode berdasarkan biaya 

aktual dari unit tersebut. Metode ini diperlukan untuk mengidentifikasi biaya 

historis dari persediaan. Dengan identifikasi khusus, arus biaya yang dicatat 

disesuaikan dengan arus fisik barang. 

b. Biaya rata-rata (Average) 

Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa barang yang terjual seharusnya 

dibebankan dengan biaya rata-rata, yaitu rata-rata tertimbang dari jumlah unit 

yang dibeli pada tiap harga.  

c. Masuk pertama, keluar pertama (FIFO) 

Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa unit yang terjual adalah unit yang 

terlebih dahulu masuk. FIFO dapat dianggap sebagai pendekatan yang logis 

dan realitis terhadap arus biaya ketika penggunaan metode identifikasi khusus 

adalah tidak memungkinkan atau tidak praktis.  

d. Masuk terakhir, keluar pertama (LIFO) 

Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa barang yang barulah yang terjual. 

Metode LIFO sering dikritik secara teoritis tetapi metode ini yang paling baik 

dalam pengaitan biaya persediaan dengan pendapatan. Dengan demikian, LIFO 

cenderung memberikan pengaruh yang stabil terhadap margin laba kotor, 

karena pada saat terjadi kenaikan harga LIFO mengaitkan biaya yang tinggi 

pada saat ini dalam perolehan harga jual barang yang meningkat, dengan 

menggunakan LIFO persediaan dilaporkan dengan menggunakan biaya dari 

pembelian awal. 

C. Sistem dan Prosedur Persediaan  

1. Pengertian Sistem dan Prosedur Persediaan 
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Pengertian system dan prosedur menurut W. Gerald Cole dalam bukunya 

yang berjudul “Accounting System”, yang disadur oleh Drs. Zaki Badridwan, 

MSc., Ak., adalah sebagai berikut:“Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan yang disusun oleh suatu skema yang 

menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari 

perusahaan”. 

Sedangkan definisi dari prosedur itu sendiri adalah: Suatu urutan 

pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu 

bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam 

terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi”. 

Drs. Mulyadi, MSc., Ak., merinci lebih lanjut pengertian umum 

mengenai sistem, yaitu sebagai berikut: 

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. 

2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian yang terpadu sistem yang 

bersangkutan. 

3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. 

4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. 

Dari uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa sistem dibuat untuk 

sesuatu yang berulang kali atau secara rutin terjadi.  

2. Fungsi Dan Tujuan  

Fungsi dan tujuan prosedur persediaan dalam suatu perusahaan disusun untuk 

menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan 

yang terjadi secara berulang-ulang. Untuk menyusun sebuah prosedur 

diperlukan sebuah bukti seperti kumpulan atau rangkaian komponen-

komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu 

tujuan. 

3. Fungsi-Fungsi terkait 

Fungsi yang dibentuk untuk melaksanakan perhitungan fisik persediaan 

umumnya bersifat sementara, yang biasanya berbentuk panitia atau komite, 

yang anggotanya dipilihkan oleh karyawan yang tidak menyelenggarakan 
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catatan akuntansi persediaan dan tidak melaksanakan fungsi gudang. Panitia 

penghitungan fisik persediaan terdiri dari: 

a. Pemegang kartu  perhitungan cek 

b. Penghitung 

c. Pengecek 

Dengan demikian berbagai fungsi yang terkait dalam system persediaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Panitia Perhitungan Fisik Persediaan 

Panitia ini berfungsi untuk melaksanakan penghitungan fisik persediaan dan 

menyerahkan hasil penghitungan tersebut kepada bagian kartu persediaan 

untuk digunakan sebagai dasar adjustment terhadap catatan persediaan dalam 

kartu persediaan. 

2. Fungsi Akuntansi 

Dalam system penghitungan fisik persediaan, fungsi ini bertnggungjawab 

untuk: 

a. Mencantumkan harga pokok satuan persediaan yang dihitung kedalam 

daftar hasil penghitungan fisik. 

b. Mengalihkan kuantitas dan harga pokok per satuan yang tercantum dalam 

daftar hasil penghitungan fisik. 

c. Mencantumkan harga pokok total dalam daftar hasil penghitungan fisik. 

d. Melakukan adjustment data persediaan dalam jurnal umum berdasarkan 

hasil penghitungan fisik persediaan. 

3. Fungsi Gudang 

Dalam sistem penghitungan fisik persediaan, fungsi gudang bertanggungjawab 

untuk melakukan adjustment data kuantitas persediaan yang dicatat dalam 

kartu gudang berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan. 

4. Fungsi Pembelian 

Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai 

harga barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang 

dipilih. Fungsi pembelian juga membuat perjanjian syarat pembelian dengan 

pemasok.  
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5. Fungsi Penerimaan 

Fungsi penerimaan bertangguung jawab untuk melakukan pemeriksaan jenis, 

mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan 

dapat tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi ini juga 

bertanggung jawab untuk menerima barang dari pemasok yang berasal dari 

transaksi retur penjualan. 

4. Prosedur Persediaan 

Menurut Mulyadi, system dan prosedur yang terkait dengan system 

persediaan adalah: 

a. Prosedur Pencatatan Produk Jadi. 

Dalam prosedur ini harga pokok produk jadi didebitkan, sedangkan persediaan 

produk jadi dikreditkan ke dalam rekening barang dalam proses. Dokumen 

sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan ini adalah laporan produk 

selesai dan bukti memorial. 

b. Prosedur Pencatatan Harga Pokok Produk Jadi Yang Dijual 

Prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem penjualan disamping 

prosedur lainnya seperti: prosedur order penjualan, prosedur persetujuan kredit, 

prosedur pengiriman barang, prosedur penagihan, prosedur pencatatan piutang. 

c. Prosedur Pencatatan Harga Pokok Produksi Jadi Yang Diterima Kembali Dari 

Pembeli. 

Jika produk jadi yang dijual dikembalikan oleh pembeli, maka transaksi retur 

penjualan ini akan mempengaruhi persediaan produk jadi, yaitu menambah 

kuantitas produk pada kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang 

dan menambah kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dicatat oleh bagian 

kartu persediaan produk jadi. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang 

membentuk sistem retur penjualan. 

d. Prosedur Pencatatan Tambahan Dan Penyesuaian Kembali Harga Pokok 

Persediaan Produk Dalam Proses. 
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Pencatatan produk dalam proses umumnya dilakukan perusahaan pada akhir 

periode, pada saat dibuat laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan 

tahunan. 

e. Prosedur Pencatatan Harga Pokok Persediaan Yang Dibeli. 

Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem 

pembelian. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan yang dibeli. 

f. Prosedur Pencatatan Harga Pokok Persediaan Yang Dikembalikan Kepada 

Pemasok. 

Jika persediaan yang telah dibeli dikembalikan kepada pemasok, maka 

transaksi retur pembelian ini akan mempengaruhi persediaan yang 

bersangkutan, yaitu mengurangi kuantitas persediaan dalam kartu gudang yang 

diselenggarakan oleh bagian gudang dan mengurangi kuantitas serta harga 

pokok persediaan yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu 

persediaan yang bersangkutan. Sedangkan dokumen yang digunakan dalam 

prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada 

pemasok adalah laporan pengiriman barang dan nemo debit. 

g. Prosedur Permintaan Dan Pengeluaran Gudang. 

Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi 

biaya produksi. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan bahan baku, 

bahan penolong, bahan habis pakai pabrik, dan suku cadang yang dipakai 

dalam kegiatan produksi dan kegiatan non produksi. 

h. Prosedur Pencatatan Tambahan Harga Pokok Persediaan Karena Pengembalian 

Barang Gudang. 

Transaksi pengembalian barang gudang mengurangi biaya dan menambah 

persediaan barang digudang. Sedangkan dokumen yang digunakan dalam 

proses prosedur pengembalian barang gudang adalah bukti pengembalian 

barang gudang. 

i. Sistem Perhitungan Fisik Persediaan. 

Sistem perhitungan fisik persediaan umumnya digunakan oleh perusahaan 

untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan digudang, yang 
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hasilnya digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang 

mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan 

D. Pengertian dan Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern 

Pengendalian intern harus dilakukan seefektif mungkin dalam satu 

perusahaan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan, 

dan penyelewengan. Namun semakin besar perusahaan, dimana ruang gerak dan 

tugas yang harus dilakukan semakin kompleks, menyebabkan pimpinan 

perusahaan tidak mungkin lagi melakukan pengendalian secara langsung, maka 

dibutuhkan suatu pengendalian intern yang dapat memberikan keyakinan kepada 

pimpinan bahwa tujuan perusahaan telah tercapai. 

1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

Sistem Pengendalian intern ditekankan pada sebuah konsep-konsep 

sebagai berikut : 

a. Pengendalian intern merupakan suatu proses, pengendalian intern merupakan 

suatu proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern sendiri 

bukan merupakan suatu tujuan. Pengendalian intern merupakan suatu 

rangkaian tindakan yang bersifat pervasive dan menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas. 

b. Pengendalian intern dilakukan oleh manusia, pengendalian intern bukan hanya 

terdiri dari pedoman kebijaksanaan dan formulir, namun dijalankan oleh orang 

dari setiap jenjang organisasi yang mencakup dewan direksi, manajemen, dan 

personalia. 

c. Pengendalian intern diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai, 

bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan direksi perusahaan. Hal 

ini disebabkan karena keterbatasan bawahan yang melekat dalam system 

pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dalam pencapaian tujuan 

pengendalian. 

d. Pengendalian intern disesuaikan dengan pencapaian tujuan didalam 

kategorikan pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi yang saling 

melengkapi. 
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Menurut Mulyadi dalam buku Sistem Akuntansi (2008), mendefinisikan 

sistem pengendalian intern 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. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan suatu 

proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang terdiri dari 

berbagai kebijakan, prosedur, teknik, peralatan fisik, dokumentasi, dan manusia. 

2. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern 

Menurut AICPA (American Institute of Certified Public Accounant) 

dalam SAS (Statement on Auditing Standards) No. 78 yang terdapat dalam 

Standar Akuntansi Publik menyatakan bahwa komponen pengendalian internal 

terdiri dari : 

a. Lingkungan pengendalian 

 Menurut Alvin A. Arens dan James  K. Loebbecke (2000), lingkungan 

pengendalian intern adalah hal yang mendasar dalam komponen pengendalian 

intern yang terdiri  dari tindakan, kebijakan, prosedur yang mencerminkan sikap 

menyeluruh manajemen puncak, direktur dan dewan komisaris, dan pemilik suatu 

satuan usaha tersebut. Dari lingkungan pengendalian tersebut, dapat diketahui 

bahwa efektifitas pengendalian dalam suatu organisasi terletak pada sikap 

manajemen. 

b. Penilaian resiko 

Menurut Singleton (2007), perusahaan harus melakukan penilaian resiko 

(irisk assessment) untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko 

yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Tujuan manajemen mengadakan 

penilaian resiko adalah untuk menentukan bagaimana cara mengatasi resiko yang 

telah di identifikasi.  

c. Informasi dan komunikasi 

Menurut Mulyadi dalam buku Auditing (2008), sistem akuntansi yang 

efektif adalah sistem akuntansi yang dapat memberikan keyakinan yang memadai 

bahwa transaksi dicatat atau terjadi adalah : 
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1. Sah 

2. Telah diotorisasi 

3. Telah dicatat 

4. Telah dinilai secara wajar 

5. Telah digolongkan secara wajar 

6. Telah dicatat dalam periode seharusnya 

7. Telah dimasukan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar 

Menurut Mulyadi (2008), pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan 

pelaporan keuangan, daftar akuntansi dan memo juga merupakan bagian dari 

komponen informasi dan komunikasi dalam struktur pengendalian intern.   

d. Pengawasan 

Pengawasan (monitoring) adalah proses penilaian kualitas kerja struktur 

pengendalian intern secara periodic dan terus-menerus. Tujuannya adalah untuk 

menentukan apakah pengawasan intern telah beroperasi sebagaimana yang telah 

diperbaiki sesuai dengan perubahan keadaan. 

3. Tujuan Sistem Pengendalian Intern 

Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua 

macam, yaitu : 

a. Pengendalian Intern Akuntansi (Internal Accounting Control), meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga 

kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian serta keandalan data akuntansi. 

b. Pengendalian Intern Administratif (Internal Administrative Control), meliputi 

struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran koordinasi terutama untuk 

mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. 

4. Elemen-Elemen Sistem Pengendalian Intern 

Menurut Hall Singleton (2007), lingkungan pengendalian memiliki 

beberapa elemen penting diantaranya yaitu : 

a. Falsafah dan gaya manajemen operasi 
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Adalah seperangkat parameter bagi perusahaan dan karyawan. Falsafah 

merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan oleh 

perusahaan. 

b. Struktur organisasi 

Struktur organisasi didefinisikan sebagai pola otoritas dan tanggungjawab 

dalam perusahaan. Struktur organisasi formal biasanya digambarkan dalam 

bagan organisasi. Bagan organisasi ini menunjukan garis arus komunikasi 

dalam organisasi. Menururt Richard L. Daft yang diterjemahkan oleh Edwar 

Tanujaya (2007), struktur oraganisasi yang baik harus memenuhi hal-hal 

berikut : 

1. Spesialisasi aktivitas 

2. Standarisasi aktivitas 

3. Koordinasi aktivitas 

4. Sentralisasi aktivitas 

5. Ukuran unit kerja   

c. Komite audit 

Dewan komisaris yang efektif adalah yang independen dari manajemen dan 

anggota-anggotanya aktif menilai aktivitas manajemen. Komite audit biasanya 

dibebani tanggungjawab mengenai laporan keuangan, mencakup struktur 

pengendalian intern, dan ketaatan terhadap peraturan dan undang-undang.  

d. Penetapan wewenang dan tanggungjawab 

Disamping aspek komunikasi informal, metode komunikasi formal mengenai 

wewenang dan tanggungjawab dan masalah sejenis yang berkaitan dengan 

pengendalian juga sama pentingnya. Hal ini mencakup cara-cara seperti memo 

dari manajemen tentang pentingnya pengendalian dan masalah yang berkaitan 

dengan pengendalian, organisasi formal dan rencana operasi, deskripsi tugas 

pegawai dan kebijakan terkait, dan dokumen kebijakan yang menggambarkan 

perilaku pegawai seperti perbedaan kepentingan dan kode etik perilaku formal. 

e. Metode pengawasan manajemen 

Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2003), metode 

pengendalian manajemen terdiri dari teknik yang digunakan oleh manajemen 
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untuk menyampaikan intruksi dan tujuan operasi kepada bawahan dan untuk 

mengevaluasi bawahannya.  

f. Fungsi audit intern 

Fungsi audit intern dibuat dalam satuan usaha untuk memantau efektivitas 

kebijakan dan prosedur lain yang berkaitan dengan pengendalian. Untuk 

meningkatkan keefektivan fungsi audit intern, adanya staf audit intern yang 

independen dari bagian operasi dan akuntansi menjadi penting, dan melapor 

kepada tingkat manajemen yang lebih tinggi dalam organisasi, baik manajemen 

puncak atau komite audit dari dewan direksi dan komisaris.  

g. Praktek dan kewajiban karyawan 

Tujuan pengendalian intern dapat dicapai melalui serangkaian tindakan 

manusia dalam organisasi, maka anggota organisasi merupakan elemen yang 

paling penting dalam struktur pengawasan intern. Oleh karena itu, perusahaan 

penting memiliki pegawai yang jujur dan kompeten, maka perusahaan perlu 

memiliki kebijakan dan prosedur yang baik dalam penerimaan pegawai, 

pengembangan kompetensi karyawan, penilaian prestasi dan pemberian 

kompensasi atas prestasi mereka. 

h. Pengaruh eksternal 

Adalah pengaruh yang ditetapkan dan dilakukan oleh pihak luar suatu 

perusahaan. Hal ini meliputi pemantauan dan kepatuhan terhadap persyaratan 

yang ditetapkan badan legislative dan instansi yang mengatur. Pengaruh 

ekstern merupakan wewenang di luar perusahaan yang dapat meningkatkan 

kesadaran dan sikap manajemen terhadap perilaku dan pelaporan operasi 

perusahaan, serta dapat juga mendesak manajemen untuk menetapkan 

kebijakan dan prosedur pengendalian intern.   

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

Pembagian tanggungjawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur 

pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak 

diciptakan cara untuk menjamin praktek yang sehat dalam pelaksanaannya. 

Adapun cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan 

praktek yang sehat adalah: 
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1. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus di 

pertanggungjawabkan oleh yang berwenang.  

Karena formulir ini alat untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi, 

maka pengendalian pemakaiannya dengan menggunakan nomor urut tercetak 

akan dapat menetapkan pertanggungjawaban terlaksananya transaksi. 

2. Pemeriksaan mendadak (surprised audit).  

Pemeriksanaan mendadakan dilakukan tanpa adanya pemberitahuan lebih 

dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. 

Jika dalam suatu organisasi dilaksanakan pemeriksaan mendadak kegiatan-

kegiatan pokoknya, hal ini akan mendorong karyawan melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 

3. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu 

orang atau unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit 

organisasi lain. Karena setiap transaksi dilaksankan oleh pihak lain, sehingga 

terjadi internal check terhadap pelaksanaan tugas setiap unit organisasi yang 

terkait. Maka setiap unit organisasi akan melaksanakan praktek yang sehat 

dalam pelaksanaan tugasnya. 

4. Perputaran jabatan (job rotation). 

Perputaran jabatan yang dilakukan secara rutin akan dapat menjaga 

independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan 

diantara mereka dapat terhindari. 

5. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. 

Karyawan kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. 

Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan untuk sementara 

oleh pejabat lain, sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam departemen 

yang bersangkutan diharapkan dapat diungkap oleh pejabat yang menggantikan 

untuk sementara tersebut. 

6. Secara periodic diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. 

Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan 

catatan akuntansinya, secara periodic harus diadakan pencocokan atau  
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rekonsilisasi antara kekayaan secara fisik dengan akuntansi yang bersangkutan 

dengan kekayaan tersebut. 

7. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-

unsur sistem pengendalian intern yang lain. 

Unit organisasi ini disebut satuan pengawas intern atau staff pemeriksa intern. 

Agar efektif dalam menjalankan tugasnya, satuan pengawas intern ini harus 

tidak melaksanakan fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi, 

serta harus bertanggungjawab langsung kepada manajemen puncak (direktur 

utama). Adanya satuan pengawas intern dalam perusahaan akan menjamin 

efektivitas unsur sistem pengendalian intern, sehingga kekayaan perusahaan 

akan terjamin keamanannya dan data akuntansi akan terjamin ketelitian dan 

keandalannya. 

8. Aktivitas Pengendalian 

Menurut Hall Singleton (2007), aktivitas pengendalian dapat 

dikategorikan dalam beberapa aktivitas diantaranya : 

a. Otorisasi transaksi, untuk memastikan bahwa semua transaksi material yang 

diproses oleh system informasi valid dan sesuai dengan tujuan pihak 

manajemen (Hall Singleton, 2007). 

b. Pemisahan tugas, untuk mencegah dan agar dapat dilakukannya deteksi segera 

atas kesalahan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan 

pada seseorang. 

c. Catatan akuntansi 

Menurut Mulyadi (2008), formulir merupakan media yang digunakan untuk 

merekam penggunaan wewenang dalam memberikan otorisasi terlaksananya 

transaksi di dalam organisasi. Oleh karena itu, penggunaan formulir harus 

diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. 

d. Pengendalian akses 

Tujuan dari pengendalian akses adalah untuk memastikan hanya personel yang 

sah saja yang memiliki akses ke aktiva perusahaan (Hall Singleton, 2007). Cara 

yang paling baik melindungi aktiva perusahaan dan catatan adlah dengan 
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menyediakan perlindungan secara fisik, contohnya dalah penggunaan gudang 

untuk melindungi persediaan dari kemungkinan kerusakan.  

e. Verifikasi independen 

Prosedur verifikasi adalah pemeriksaan independen terhadap system akuntansi 

untuk mendeteksi kesalahan dan kesalahan penyaji (Hall Singleton, 2007). 

Keempat aktivitas pengendaliaan sebelumnya memerlukan pengecekan atau 

verifikasi intern secara terus-menerus untuk memantau efektivitas 

pelaksanaanya.  

E. Sistem Pengendalian Intern Persediaan 

Pengendalian intern atas persediaan merupakan hal yang penting karena 

persediaan merupakan bagian yang amat penting dari suatu persediaan. 

Perusahaan yang amat sukses sangat berhati-hati dalam melakukan pengawasan 

atas persediaan yang dimilikinya. Tujuan dari pengendalian persediaan yang 

terdapat pada suatu perusahaan tidak terlalu banyak sehingga menimbulkan 

keusangan dan penumpukan barang yang dapat membuat perusahaan tidak 

kehilangan penjualan atau laba yang didapatkan.  

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2008), mengungkapkan bahwa: 

pengendalian persediaan adalah semua metode dan tindakan yang digunakan 

untuk mengamankan persediaan sejak dari kedatangan, menerima, menyimpan 

dan mengeluarkannya. Baik fisik maupun kualitas dan pencapaiannya terutama 

pengaturan dan penentuan jumlah persediaan. Sedangkan menurut Horngren 

Horison yang diterjemahkan oleh Maudy Warouw mengungkapkan bahwa elemen 

yang harus ada untuk mendukung pengendalian intern yang baik atas persediaan 

adalah: 

1. Perhitungan persediaan secara fisik 

Perhitungan persediaan secara fisik dapat dilakukan paling tidak satu tahun 

sekali apapun sistem persediaan yang digunakan. 

2. Membuat prosedur-prosedur 

Membuat prosedur seperti prosedur pembelian, prosedur penerimaan, dan 

prosedur pengiriman yang seefektif mungkin. 

3. Menyimpan persediaan dengan baik 
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Menyimpan persediaan dengan baik dimaksudkan untuk menghindari 

persediaan dalam bentuk pencurian dan kerusakan barang yang dapat 

merugikan perusahaan. 

4. Membatasi akses persediaan dengan baik 

Membatasi akses persediaan dengan baik untuk menghindarkan persediaan  

dari kesalahan pencatatan persediaan. 

5. Menggunakan sistem perpektual  

Dalam menggunakan system perpektual ini, biasanya perusahaan hanya 

menggunakan sistem ini untuk persediaan yang mempunyai nilai tinggi saja. 

6. Membeli persediaan dalam jumlah yang ekonomis 

Membeli persediaan dalam jumlah yang ekonimis dimaksudkan agar 

perusahaan membeli barang sesuai dengan daftar catatan persediaan yang 

dibutuhkan agar tidak terjadi penimbunan barang digudang. 

7. Tidak menyimpan persediaan terlalu banyak 

Tidak menyimpan persediaan terlalu banyak berarti perusahaan tidak boleh 

membeli persediaan yang tidak sesuai dengan catatan persediaan yang 

diperlukan agar tidak menyebabkan pembengkakan dana. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern atas 

persediaan meliputi penghitungan fisik yang harus dilakukan setiap tahun, karena 

dengan cara itulah suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti jumlah 

persediaan yang ada. Jika kesalahan terjadi maka catatan akuntansi akan 

disesuaikan sehingga menjadi sama dengan hasil perhitungan fisik dari barang 

tersebut. 

Harus dilakukan pemisahan antara pegawai yang menangani persediaan 

dari catatan akuntansi. Sistem persediaan yang terkomputerisasi dapat membantu 

perusahaan menjaga jumlah persediaan sehingga tidak kekurangan dan tidak pula 

terlalu banyak. 

 

 

 

 




