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ABSTRACT 

This research focused in the evaluation of the internal control systems of purchase cycle 
on the Koperasi Karyawan LPPI. This research aim to know are the internal control 
systems of purchase cycle and the internal control systems (based on COSO) of purchase 
cycle works as same as the theory. Otherwise this research aims to know the strength 
and weakness of the internal control systems on the Koperasi Karyawan LPPI. 
The method of this research is description analytical qualitative methods with analytical 
case study. The results show that the internal control systems of the purchase cycle has 
been works as same as the theory, but there is no standard operating procedure written.  
There are some strength and also weakness in the internal control systems of purchase 
cycle on Koperasi Karyawan LPPI. The writer suggests that standard operating procedure 
should be written, so the internal control systems could be functionally better in the future.  
Keywords:  Internal control systems, Internal control systems based on COSO, 

Purchase Cycle, Koperasi 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Pengendalian internal dalam suatu perusahaan merupakan hal sangat penting 
dan mendasar bagi pelaksanaan sistem usaha perusahaan. Dalam melakukan suatu 
pemeriksaan laporan keuangan pun hal ini menjadi suatu komponen pemeriksaan 
pertama yang dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa pengendalian internal merupakan hal yang bersifat 
fundamental yang menjadi tolak ukur kuat tidaknya kontrol yang terdapat di suatu 
perusahaan untuk memastikan bahwa di perusahaan tersebut resiko kesalahan dan 
kecurangan dapat diminimalisir.  

Manajemen perusahaan diwajibkan secara hukum untuk membuat dan memelihara 
sistem pengendalian internal yang memadai. Pernyataan Komisi Sekuritas dan 
Perdagangan (Securitas and Exchange Commision) yang dikutip dari Hall (2011:180) 
mengenai hal ini. 

Pembuatan dan pemeliharaan sistem pengendalian internal adalah kewajiban 
pihak manajemen yang penting. Aspek mendasar dari tanggung jawab 
penyediaan informasi pihak manajemen adalah untuk memberikan jaminan 
yang wajar bagi pemegang saham bahwa perusahaan dikendalikan dengan 
baik. Selain itu, pihak manajemen memiliki tanggung jawab untuk melengkapi 
pemegang saham serta calon investor dengan informasi keuangan yang andal 
secara tepat waktu. Sistem pengendalian internal yang memadai penting bagi 
pihak manajemen untuk melakukan kewajiban ini. 
Sistem pengendalian internal tidak hanya digunakan untuk badan usaha makro 

saja, akan tetapi juga digunakan untuk seluruh badan usaha termasuk UMKM dan 
Koperasi. Koperasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perkonomian 
rakyat. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha, 
berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur 
berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, “Koperasi adalah 
badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan 
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melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan 
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Pada Undang-Undang Dasar 
1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha 
bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Menjadi tugas kita bersama dan segenap 
elemen bangsa untuk terus memajukan sektor perkoperasiaan di Indonesia. 

Koperasi di Indonesia memainkan peranan yang sangat strategis dalam 
menggerakkan denyut nadi perekonomian masyarakat serta pembangunan nasional. 
Peran dan fungsi koperasi tidak hanya sebatas aktivitas ekonomi saja tetapi juga sebagai 
manifestasi semangat kolektif, kebersamaan dan prinsip keadilan yang berakar pada 
masyarakat kita yaitu gotong royong. Agar dapat bertahan dan mampu bersaing dengan 
lembaga keuangan lainnya, maka koperasi harus menentukan suatu kebijakan dan 
strategi yang terus dikembangkan dan ditingkatkan. Salah satu kebijakan yang dapat 
diambil untuk membantu pengembangan koperasi adalah dengan meningkatkan 
efektifitas sistem pengendalian intern.  

Koperasi Karyawan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (KOWAPPI) 
didirikan berdasarkana Akta Pendirian Koperasi No. 0130/BH/-1.82/III/2004 tanggal 3 
Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKI 
Jakarta Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Menengah Republik Indonesia. 
Koperasi Karyawan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) yang telah 
memiliki kepengurusan baru periode 2012-2015 dengan AD/ART yang juga telah 
diperbarui membuktikan komitmennya untuk dapat mensejahterakan para anggotanya 
sesuai dengan visi dan misi. Hal itu dibuktikan dengan perubahan logo dan penggantian 
nama dari Koperasi Karyawan LPPI yang disingkat dengan KOWAPPI menjadi KOKAR 
LPPI. Selain sebagai tempat simpan pinjam untuk para karyawan LPPI, Koperasi 
Karyawan LPPI juga menyediakan foto copy, fax, warung telepon dan jasa pengiriman 
barang. Koperasi Karyawan LPPI juga mempunyai mini market yang menyediakan aneka 
barang kebutuhan sehari-hari serta souvenir-souvenir yang menarik yang tidak hanya 
diperuntukan karyawan LPPI tetapi untuk para peserta didik yang sedang melaksanakan 
pelatihan di LPPI dan para mahasiswa/i STIE Indonesia Banking School yang letaknya 
bersebelahan. Koperasi Karyawan LPPI juga melakukan pengadaan barang yang 
dibutuhkan oleh kantor LPPI sehingga kantor tidak melakukan transaksi dengan pihak 
luar hanya dengan Koperasi Karyawan yang dimilikinya saja. Hal tersebut merupakan 
salah satu strategi dan menambah daya guna untuk mengembangkan koperasinya. 

Maka atas dasar pemaparan di atas, penulis mengambil judul penelitian 
“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SIKLUS PENGADAAN 
BARANG PADA KOPERASI KARYAWAN LPPI”. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini 
mengangkat permasalahan dengan rumusan: 

1. Apakah siklus pengadaan barang pada Koperasi Karyawan LPPI telah berjalan cukup 
efektif? 

2. Apakah sistem pengendalian internal (SPI) atas siklus pengadaan  barang pada 
Koperasi Karyawan LPPI telah berbasis COSO? 

3. Apa sajakah kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada sistem pengendalian 
internal atas siklus pengadaan barang pada Koperasi Karyawan LPPI? 
 

1.3. Pembatasan Masalah 
Penulis membatasi penelitian ini pada sistem pengendalian internal atas siklus 
pengadaan barang pada Koperasi Karyawan LPPI hingga proses pembayarannya.  
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1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui apakah siklus pengadaan barang pada Koperasi Karyawan LPPI 

telah berjalan cukup efektif 
2. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal (SPI) atas siklus pengadaan  

barang pada Koperasi Karyawan LPPI sudah berbasis COSO 
3. Untuk mengetahui apa saja kekuatan dan kelemahan yang tedapat pada sistem 

pengendalian internal atas siklus pengadaan barang pada Koperasi Karyawan LPPI 

2. LANDASAN TEORI 
2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 
2.1.1. Sistem  

Menurut James A. Hall (2011:6), sistem adalah kelompok dua atau lebih 
komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang 
sama. Menurut Mulyadi (2006:2), sistem adalah sekelompok unsur yang erat 
berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai 
tujuan tertentu. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem 
merupakan sekelompok unsur yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu. 
2.1.2 Sistem Akuntansi 

Setelah diuraikan pengertian sistem secara umum, berikut ini diuraikan 
pengertian sistem akuntansi. Menurut Mulyadi (2006:3) Sistem akuntansi adalah 
organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 
menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 
pengelolaan perusahaan. Sementara  itu,  menurut  Narko  (2007:3),  pengertian  sistem  
akuntansi  adalah jaringan yang terdiri dari formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-
prosedur, alat-alat, dan sumber daya manusia dalam rangka menghasilkan informasi 
pada suatu organisasi untuk keperluan pengawasan, operasi,  maupun  untuk  
kepentingan   pengambilan  keputusan  bisnis  bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

2.1.3 Sistem Informasi Akuntansi 
Menurut Hall (2011:9) Sistem informasi adalah serangkaian prosedur formal di 

mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan ke para 
pengguna. Sedangkan pengertian Sistem Informasi Akuntansi adalah mengklasifikasi, 
mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan 
keputusan yang relevan kepada pihak luar perusahaan (contohnya seperti kantor pajak, 
investor, dan kreditor dan pihak intern, terutama manajemen). 

Subsistem SIA memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi 
nonkeuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. 
SIA terdiri atas tiga subsistem: (1) sistem pemrosesan transaksi (transaction processing 
sistem-TPS), yang mendukung operasi bisnis harian melalui berbagai dokumen serta 
pesan untuk para pengguna di seluruh perusahaan; (2) sistem buku besar/pelaporan 
keuangan (general ledger/financial reporting sistem-GL/FRS), yang menghasilkan 
laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, pengembalian pajak, serta 
berbagai laporan lainnya yang disyaratkan oleh hokum; dan (3) sistem pelaporan 
manajemen (management reporting sistem-MRS), yang menyediakan pihak manajemen 
internal berbagai laporan keuangan bertujuan khusus serta informasi yang dibutuhkan 
untuk pengambilan keputusan, seperti anggaran, laporan kinerja, serta laporan 
pertanggungjawaban.  

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 
adalah sebuah sistem yang mengumpulkan data, memproses data, dan menghasilkan 
informasi keuangan untuk kepentingan para manajemen maupun pihak luar perusahaan 
untuk kepentingan pengambilan keputusan yang relevan.   
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2.2 Sistem Pengendalian Internal  
Menurut Hall (2011:181), sistem pengendalian internal (internal control sistem) terdiri 

atas berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk 
mencapai empat tujuan umumnya: 
1. Menjaga aktiva perusahaan,  
2. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi,  
3. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan, 
4. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak 

manajemen. 
Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, sistem 

pengendalian internal adalah suatu kebijakan yang harus diterapkan perusahaan untuk 
mencapai tujuannya dengan baik. 

 
2.2.1 Prosedur Pembelian  

Menurut Hall (2011:318) Tujuan dari siklus pengeluaran adalah untuk mengubah 
kas perusahaan ke dalam bentuk bahan baku fisik serta sumber daya manusia yang 
dibutuhkannya untuk menjalankan bisnis. Kebanyakan entitas bisnis beroperasi dengan 
cara kredit dan tidak membayar sumber daya hingga saat memperolehnya. Waktu jeda 
antara berbagai kegiatan ini memisahkan proses pemerolehan ke dalam dua tahap: (1) 
tahap fisik, melibatkan pemerolehan sumber daya, dan (2) tahap financial, melibatkan 
pengeluaran kas.  

2.2.2 Sistem Pengeluaran Kas 
Menurut Hall (2011:330) Sistem pengeluaran kas memproses pembayaran 

berbagai kewajiban yang timbul dari sistem pembelian. Tujuan utama dari sistem ini 
adalah untuk memastikan bahwa kreditor yang valid menerima jumlah terutang yang 
benar ketika kewajiban jatuh tempo. Jika sistem tersebut melakukan pembayaran lebih 
awal, perusahaan akan melepas penghasilan dari bunga yang seharusnya 
didapatkannya atas dana tersebut. Akan tetapi, jika kewajiban terlambat dibayar, 
perusahaan akan kehilangan diskon pembelian atau dapat merusak peringkat kreditnya. 
Sistem ini terdiri atas tiga proses: 
1. Proses utang usaha meninjau file utang usaha mengenai berbagai dokumen yang 

jatuh tempo dan mengotorisasi proses pengeluaran kas untuk melakukan 
pembayaran. 

2. Proses pengeluaran kas membuat dan mendistribusikan cek ke para pemasok. 
Salinan dari berbagai cek tersebut akan dikembalikan ke bagian utang usaha sebagai 
bukti bahwa kewajiban telah dibayar, dan akun utang usaha akan diperbarui untuk 
menyingkirkan kewajiban tersebut. 

3. Pada akhir periode, baik proses pengeluaran maupun utang usaha mengirim 
informasi ringkasan ke buku besar. Informasi tersebut direkonsiliasi dan dicatat ke 
akun pengendali kas serta utang usaha. 

 
2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.3 
Penelitian Terdahulu 

No. 
Peneliti 

dan Tahun 
Penelitian 

Judul Tujuan Hasil Penelitian 

1. Annisa 
Pusparini 
(2011) 

Analisis 
Sistem 
Pengendal
ian 
Internal 

1. Untuk mengetahui 
siklus pembelian 
obat dan alat 
kesehatan pada 

1. Siklus pembelian obat 
dan alat kesehatan pada 
Rumah Sakit Puri Cinere 
dimulai dari bagian gudang 
ke bagian budgetary control 
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atas 
Siklus 
Pembelian 
Obat dan 
Alat 
Kesehatan 
pada 
Rumah 
Sakit Puri 
Cinere 

Rumah Sakit Puri 
Cinere 
2. Untuk mengetahui 
apakah sistem 
pengendalian 
internal dalam siklus 
pembelian obat dan 
alat kesehatan pada 
Rumah Sakit Puri 
Cinere telah sesuai 
dengan teori yang 
ada 

apabila telah sesuai dengan 
Laporan Realisasi Anggaran 
maka dilanjutkan ke bagian 
pembelian lalu bendahara 
dengan sistem non tunai 
maka diteruskan ke bagian 
administrasi hutang lalu 
dilakukan pembukuan oleh 
bagian akuntansi 
2. sistem pengendalian 
internal dalam siklus 
pembelian obat dan alat 
kesehatan pada Rumah 
Sakit Puri Cinere belum 
sepenuhnya berjalan 
dengan baik yaitu pada 
bagian pengendalian 
persediaan dan bagian 
gudang berada dalam satu 
bagian 
 

2. Kinanti 
Surya Vita 
(2011) 

Analisis 
Sistem 
Pengendal
ian 
Internal 
atas 
Prosedur 
Pembelian
/ 
Pengadaa
n Barang 
dan 
Pengeluar
an Kas 
pada 
Perusaha
an 
Konstruksi 
PT. XYZ 

1.Untuk mengetahui 
bagaimana prosedur 
pembelian dan 
pengeluaran kas 
pada PT. XYZ 
2. Untuk mengetahui 
bagaimana sistem 
pengendalian 
internal atas 
prosedur pembelian/ 
pengadaan barang 
dan pengeluaran 
kas pada PT. XYZ 

1. Prosedur pembelian dan 
pengeluaran kas pada PT. 
XYZ telah dilakukan dengan 
baik yaitu telah berjalan 
sesuai dengan prosedur 
yang ada. 
2. Pada prosedur 
pembelian/ pengadaan 
barang dari 19 unsur SPI 
yang dianalisa masih 
terdapat 4 unsur yang tidak 
sesuai dengan teori artinya 
masih terdapat kelemahan 
sebesar 21%, sedangkan 
pada prosedur pengeluaran 
kas dari 6 SPI yang 
dianalisa masih tedapat 1 
unsur yang tidak sesuai 
dengan teori artinya masih 
terdapat kelemahan 
sebesar 17% pada 
perusahaan 

3. Khafell 
Gibran 
(2010) 

Analisis 
Sistem 
Pengendal
ian 
Internal 
atas 
Siklus 
Pembelian 
dan 
Pengeluar

1.Untuk mengetahui 
apakah sistem 
pengendalian 
internal dalam 
kegiatan pembelian 
di kantor pusat telah 
berjalan sesuai 
dengan teori  
2.Untuk mengetahui 
apakah 

1. Pengendalian dalam 
siklus pembelian di kantor 
pusat belum berjalan sesuai 
dengan teori karena bagian 
pembelian dan penerimaan 
masih di bawah satu 
departemen 
2. Pengendalian dalam 
siklus pembelian di kantor 
cabang belum berjalan 
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an Kas 
pada PT. 
Indocater 

pengendalian 
internal dalam 
kegiatan pembelian 
di kantor cabang 
telah berjalan sesuai 
dengan teori 
3.Untuk mengetahui 
apakah 
pengendalian 
internal dalam 
kegiatan 
pengeluaran kas di 
kantor pusat telah 
berjalan sesuai 
dengan teori 
4. Untuk mengetahui 
apakah 
pengendalian 
internal dalam 
kegiatan 
pengeluaran kas di 
kantor cabang telah 
berjalan sesuai 
dengan teori 

sesuai dengan teori karena 
bagian pembelian dan 
penerimaan dirangkap oleh 
satu orang disebabkan 
kurangnya sdm 
3. Pengendalian dalam 
siklus pengeluaran kas di 
kantor pusat telah berjalan 
sesuai dengan teori yang 
berlaku 
4. Pengendalian dalam 
siklus pengeluaran kas di 
kantor cabang belum 
berjalan sesuai dengan teori 
yang berlaku karena 
manajer cabang sering tidak 
mengotorisasi pembayaran 
pembelian secara tunai, 
sehingga memungkinkan 
terjadinya transaksi fiktif 
 

Sumber : analisis penulis 2014 
 

2.4 Kerangka Pemikiran 
 Kerangka pemikiran ini merupakan gambaran terstruktur dari penelitian yang 
akan dilakukan mengenai Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Siklus Pengadaan 
Barang dan Penjualan Pada Koperasi Karyawan LPPI. Kerangka pemikiran ini diperoleh 
melalui tahapan–tahapan yang akan dilakukan penulis dari awal hingga akhir. Proses 
tahapan–tahapan tersebut dilakukan berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk 
mengetahui bagaimana siklus pengadaan barang pada Koperasi Karyawan LPPI, untuk 
mengetahui bagaimana Sistem Pengendalian Internal (SPI) atas siklus pengadaan 
barang pada koperasi karyawan LPPI, dan untuk mengetahui bagaimana kekuatan dan 
kelemahan yang terjadi pada sistem pengendalian internal atas siklus pengadaan barang 
pada koperasi karyawan LPPI. 

3. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan fokus pada kajian tentang Evaluasi Sistem 
Pengendalian Internal Siklus Pengadaan Barang Pada Koperasi Karyawan LPPI. Adapun 
yang menjadi objek penelitiannya adalah Koperasi Karyawan LPPI. Hal ini dikarenakan 
pertimbangan penulis dalam memperoleh data/informasi terkait dengan fokus pada kajian 
yang akan dilakukan. Seperti halnya koperasi lainnya, koperasi Karyawan LPPI yang 
dijalankan dengan asas kekeluargaan untuk mensejahterakan anggotanya. 
3.2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan analisis studi kasus. Pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan 
orang yang berkaitan dan melihat dokumen-dokumen yang berkaitan untuk 
membandingkan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 
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3.3. Teknik Pengumpulan Data 
Beberapa strategi pengumpulan data menurut Hartono (2013 : 101) yang 

dilakukan penulis dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Strategi pengamatan langsung (direct observation)  

a. Studi kasus (case study), untuk mendapatkan data kasus, teknik pengumpulan 
data yang dapat dilakukan adalah teknik observasi dan wawancara. 

2. Strategi Arsip (archival), yaitu data dikumpulkan dari catatan atau basis data yang 
sudah ada.sumber data strategi ini adalah data primer (primary data) dan data 
sekunder (secondary data) 

3.4. Teknik Pengolahan Data 
1. Memeriksa siklus pengadaaan barang yang terjadi pada Koperasi Karyawan 

LPPI  
2. Memeriksa sistem pengendalian internal terhadap siklus pengadaan barang 

pada Koperasi Karyawan LPPI 
3. Membandingkan sistem pengendalian internal terhadap siklus pengadaan 

barang pada Koperasi Karyawan LPPI dengan teori-teori yang berlaku. 
4. Menganalisis perbandingan yang telah dilakukan dan melihat apakah 

penerapannya telah sesuai dengan teori-teori yang berlaku .  
3.5. Populasi dan Sampel 
3.5.1. Populasi  

Populasi dari penelitian ini yaitu bagian pengadaan barang Koperasi Karyawan 
LPPI. 

3.5.2. Sampel  
Sampel yang diambil dalam populasi penelitian yaitu staf bagian pembelian, 
bagian tagihan, dan bagian accounting. 

3.5.3.  Teknik Sampling 
Teknik sampling yang penulis gunakan yaitu Sampling Purposive, Sampling 
Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam 
penelitian ini juga menggunakan metode walkthrough (penelusuran) 

 
4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Sistem Pengadaan Barang (Pembelian) 
4.1.1 Prosedur Sistem Pengadaan Barang (Pembelian) 
Toko/ drugstore/ fotocopy 
Berikut adalah contoh Bagan Alir (flowchart) atas Siklus Pengadaan Barang 
Toko/Gudang 

 
  

Analisis Sistem Pengendalian..., Desi Riani Sri Megawati, Ak.-IBS, 2014



 

8 
 

Flowchart Siklus Pengadaan Barang Toko/Gudang KOKAR LPPI 

 
Sumber : Penulis (2014) 
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Jasa Boga LPPI 
Berikut adalah contoh Bagan Alir (flowchart) atas Siklus Pengadaan Barang Jasa Boga : 

 
Flowchart Siklus Pengadaan Barang Jasa Boga KOKAR LPPI 

 
 

Sumber : Penulis (2014) 
 

4.1.2 Bagian Terkait Sistem Pengadaan Barang (Pembelian) 
Toko/ drugstore/ fotocopy 
a. Bagian persediaan toko/ drugstore/gudang 

Bagian persediaan toko/ drugstore yang merangkap sekaligus bagian gudang 
bertanggungjawab sebagai pengendali persediaan. Ketika jumlah persediaan sudah 
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mencapai tingkat tertentu maka harus melakukan pembelian yang akan 
diinformasikan ke bagian pembelian. Selain itu bagian ini pula yang melakukan 
penerimaan barang dari supplier, yang bertugas mencocokan jumlah pesanan sesuai 
dengan permintaan pembelian dan surat jalan. 

b. Bagian Pembelian 
Pada Koperasi Karyawan LPPI ini, bagian pembelian memiliki tugas untuk 
berkomunikasi dengan dengan supplier. Dalam hal ini, maka untuk pemesanan 
barang ke supplier dilakukan oleh bagian pembelian melalui via telepon atau 
membuat surat pesanan pembelian. 

c. Manajer 
Manajer berfungsi untuk memeriksa dan mengotorisasi adanya pembelian. 

d. Bagian admin tagihan 
Bagian admin tagihan memeriksa faktur tagihan dan kwitansi yang diberikan oleh 
supplier apakah jumlah barang dan harga barang sudah sesuai dengan surat 
pesanan dan surat jalan yang diberikan oleh supplier. Setelah diperiksa dan sudah 
diverifikasi kebenarannya maka semua dokumen diserahkan ke bagian hutang. 

e. Bagian hutang 
Bagian hutang yang tergabung di dalam bagian accounting bertugas untuk mencatat 
transaksi pembelian sebagai hutang. 

Jasa Boga LPPI 
a. Bagian gudang 

Bagian gudang jasa boga yang merangkap sekaligus bagian persediaan 
bertanggungjawab sebagai pengendali persediaan. Ketika jumlah persediaan sudah 
mencapai tingkat tertentu harus melakukan pembelian. Maka bagian gudang akan 
membuat surat pesanan yang akan dikirimkan ke Koperasi Karyawan LPPI untuk 
dikirim lagi ke supplier. Bagian ini juga bertanggungjawab dalam penerimaan barang 
yang dikirim oleh supplier untuk melakukan pemeriksaan barang yang diterima 
tersebut, mencocokan jumlah fisik barang dengan surat pesanan dan surat jalan. 

b. Bagian pembelian  
Bagian pembelian menyampaikan pesanan pembelian yang diajukan bagian gudang 
jasa boga ke supplier. 

c. Manajer 
Manajer berfungsi untuk memeriksa dan mengotorisasi adanya pembelian 

d. Bagian Admin Tagihan  
Bagian admin tagihan memeriksa faktur tagihan dan rekapitulasi faktur tagihan serta 
kwitansi pembayaran yang diberikan oleh supplier apakah jumlah barang dan harga 
barang sudah sesuai dengan surat penawaran, surat pesanan, dan surat jalan yang 
diberikan oleh supplier. Setelah diperiksa dan sudah diverifikasi kebenarannya maka 
semua dokumen diserahkan ke bagian hutang. 

e. Bagian hutang 
Bagian hutang yang tergabung di dalam bagian accounting bertugas untuk mencatat 
transaksi pembelian sebagai hutang.  
 
 

4.1.3 Dokumen Terkait Sistem Pengadaan Barang (Pembelian)  
Toko/ drugstore/ fotocopy 
1. Surat Penawaran  

Dokumen ini dikirimkan oleh supplier yang berisi tentang spesifikasi dan harga dari 
barang yang diminta oleh perusahaan.  

2. Surat Pesanan Pembelian  
Dokumen ini dibuat oleh bagian pembelian yang berisi tentang spesifikasi pesanan 
pembelian barang yang dibutuhkan beserta jumlahnya.  
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3. Surat Jalan 
Dokumen ini dibuat oleh supplier sebagai bukti pengiriman barang dari supplier ke 
perusahaan. Dokumen ini berisi tentang jumlah dan jenis barang yang dikirimkan.  

4. Faktur tagihan 
Dokumen ini berisi tentang spesifikasi barang, jumlah barang, harga per satuan, dan 
harga total barang tersebut yang telah dikirim dari supplier ke perusahaan.  

5. Kwitansi 
Dokumen ini dibuat oleh supplier sebagai bukti tagihan kepada perusahaan. 
Dokumen ini berisi tentang jumlah yang akan dibayarkan.  

Jasa Boga LPPI 
1. Surat Penawaran 

Dokumen ini dikirimkan oleh supplier yang berisi tentang spesifikasi dan harga dari 
barang yang diminta oleh perusahaan.  

2. Surat Pesanan 
Dokumen ini dibuat sebanyak dua rangkap oleh bagian gudang yang berisi tentang 
spesifikasi permintaan pembelian barang yang dibutuhkan beserta jumlahnya. 
Dokumen yang asli akan dikirimkan ke Koperasi Karyawan LPPI untuk dikirim lagi ke 
supplier, sedangkan rangkapnya akan diarsipkan di bagian gudang. 

3. Surat Jalan 
Dokumen ini dibuat oleh supplier sebagai bukti pengiriman barang dari supplier ke 
perusahaan. Dokumen ini berisi tentang jumlah dan jenis barang yang dikirimkan.  

4. Faktur tagihan/ invoice 
Dokumen ini berisi tentang spesifikasi barang, tanggal pengiriman, jumlah total, 
satuan barang, satuan harga, dan jumlah tagihan barang yang telah dikirim dari 
supplier ke perusahaan. Contoh dokumen ini dapat dilihat pada lampiran 9. 

5. Rekapitulasi Faktur Tagihan 
Dokumen ini dibuat oleh supplier dengan cara merekap surat pesanan, surat jalan, 
dan faktur tagihan selama 10 hari, kemudian diberikan ke perusahaan.  

6. Kwitansi 
Dokumen ini dibuat oleh supplier sebagai bukti tagihan kepada perusahaan. 
Dokumen ini berisi tentang jumlah yang akan dibayarkan.  
 
 

4.2 Sistem Pengeluaran Kas 
4.2.1 Prosedur Terkait Sistem Pengeluaran Kas 
Berikut adalah contoh Bagan Alir (flowchart) Pengeluaran Kas atas Siklus Pengadaan 
Barang pada Koperasi Karyawan LPPI : 
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Flowchart Pengeluaran Kas atas Siklus Pengadaan Barang KOKAR LPPI 

 
Sumber : Penulis (2014) 
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4.2.2 Bagian Terkait Sistem Pengeluaran Kas 
Toko/ drugstore/ fotocopy dan Jasa Boga LPPI 
a. Bagian hutang 

Bagian hutang yang tergabung di dalam bagian accounting selain memiliki tugas 
mencatat transaksi pembelian sebagai hutang, bagian ini juga memiliki tugas untuk 
memeriksa hutang yang akan jatuh tempo dan memeriksa kebenarannya dengan 
dokumen pendukungnya yang kemudian bagian hutang membuat data pengeluaran 
yang harus segera dibayarkan, data tersebut diperiksa oleh manajer lalu disampaikan 
kepada pengurus koperasi untuk otorisasi pembayarannya yang sebelumnya 
diperiksa oleh manajer.  

b. Manajer 
Manajer memeriksa dan memberikan otorisasi data pengeluaran yang harus segera 
dibayarkan untuk disampaikan ke pengurus. Setelah mendapat otorisasi pengurus 
manajer memeriksa dan mengotorisasi kembali data yang harus diprioritaskan untuk 
dibayarkan segera sesuai dengan keadaan keuangan koperasi. Setelah itu, dokumen 
yang telah diotorisasi diserahkan ke bagian keuangan koperasi untuk pelaksanaan 
pembayarannya. 

c. Keuangan Koperasi  
Setelah mendapat otorisasi manajer, bagian keuangan koperasi memproses 
pembayarannya dengan cara cash atau transfer, karena biasanya ada beberapa 
supplier yang meminta pembayarannya dilakukan dengan cara cash. Bagian 
keuangan biasanya membuat salinan bukti transfer bank untuk disampaikan ke 
supplier. Setelah proses pembayaran bagian hutang mencatat hutang yang telah 
dilunasi. 

4.2.3 Dokumen Terkait Sistem Pengeluaran Kas 
1. Data Pengeluaran yang Harus Segera Dibayarkan  

Dokumen ini berisi rekapan data hutang koperasi kepada supplier yang harus segera 
dibayarkan, dokumen ini berisi nama supplier, tanggal masuk tagihan, jumlah, dan 
total tagihan yang dibuat oleh bagian hutang, diperiksa oleh manajer lalu disampaikan 
ke pengurus koperasi untuk otorisasi pembayaran.  

2. Slip Setoran Bank 
Dokumen ini adalah bukti transfer/setoran bank sebagai bukti pembayaran hutang 
kepada supplier. Biasanya bagian keuangan koperasi membuat salinannya untuk 
disampaikan ke supplier dan yang aslinya diarsipkan. 

 
4.3 Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Siklus Pengadaan Barang Pada 
Koperasi Karyawan LPPI 

Tabel 4.3 
Kuisioner Pengadaan Barang Koperasi Karyawan LPPI 

No. Pertanyaan Ya Tidak 
I. LINGKUNGAN PENGENDALIAN   
1 Apakah perusahaan memiliki struktur organisasi? √  
II. PENILAIAN RISIKO   

1 Apakah perusahaan dapat mengatasi risiko-risiko 
yang terjadi ? √  

III. INFORMASI DAN KOMUNIKASI   

1 

Apakah informasi dan komunikasi antar bagian 
berjalan dengan baik, sehingga memudahkan 
mendapat dan bertukar informasi antar bagian untuk 
kelancaran operasionalnya?  

√  

IV. PENGAWASAN    
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1 Apakah kegiatan operasional pengadaan barang 
tersebut diawasi oleh manajer? √  

V. AKTIVITAS PENGENDALIAN   
 Otorisasi Transaksi   

1 Apakah permintaan pengadaan barang (pembelian) 
diotorisasi oleh manajemen yang bertanggungjawab?  √  

 Pemisahan Tugas   

1 Apakah fungsi pembelian terpisah dari fungsi 
penerimaan dan akuntansi?  √  

2 Apakah fungsi persediaan terpisah dari fungsi 
penerimaan?  √ 

 Catatan Akuntansi   

1 Apakah perusahaan menggunakan surat permintaan 
pembelian?  √ 

2 Apakah perusahaan menggunakan surat pesanan 
pengadaan barang (pembelian)? √  

3 Apakah perusahaan menggunakan surat pesanan 
pembelian bernomor urut tercetak?  √ 

4 Apakah setiap penerimaan barang selalu dibuatkan 
laporan penerimaan barang? √  

5 Apakah bagian penerimaan diberikan salinan kosong 
surat pesanan pembelian?  √ 

6 Apakah semua barang yang diterima dihitung dan 
dicek terhadap kelengkapan dan sebagainya? √  

7 Apakah perusahaan menggunakan buku besar 
pembantu hutang dalam pencatatannya? √  

 Pengendalian Akses   

1 Apakah software yang digunakan bagian accounting 
dapat diakses oleh semua bagian?  √ 

2 Apakah software yang digunakan bagian kasir toko 
dapat diakses oleh semua bagian?  √ 

 Verifikasi Independen   
1 Apakah ada pemeriksaan oleh bagian independen? √  
 Lainnya   

1 Apakah perhitungan fisik persediaan dilakukan 
minimum setahun sekali? √  

2 Apakah perusahaan secara periodik memeriksa antara 
hasil perhitungan fisik dengan catatan? √  

3 Apakah perusahaan memiliki SOP baik dalam bentuk 
narasi maupun flowchart?  √ 

Sumber : Penulis (2014) 
1. Lingkungan Pengendalian  

Integritas dan nilai etika manajemen dalam perusahaan sudah berjalan dengan baik, 
adanya kebijakan yang dibuat oleh pihak manajemen untuk menertibkan 
karyawannya, manajer juga memastikan bahwa koperasi berjalan sesuai SOP. 
Koperasi Karyawan LPPI juga memliki struktur organisasi yang jelas fungsinya dan 
tanggung jawab masing-masing, adanya keterlibatan Direktur LPPI yang fungsinya 
sebagai Dewan Pembina Koperasi Karyawan LPPI misalnya dalam hal 
penandatanganan Surat Perintah Kerja Pengadaan Barang dan keterlibatan dewan 
pengurus untuk mengotorisasi transaksi yang di luar batas tanggung jawab manajer, 
serta keterlibatan audit eksternal untuk menentukan wajar atau tidak wajarnya 
laporan keuangan perusahaan. Filosofi dan gaya operasi pada koperasi yaitu adanya 
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koordinasi manajer dengan semua unsur internal koperasi dalam operasionalnya. 
Adanya prosedur untuk mendelegasikan tanggung jawab dan otoritas dari pengurus 
kepada manajer. Penilaian kinerja karyawan biasanya dilakukan 6 bulan sekali, 
karyawan pun diberikan semacam training untuk proses pengembangan sumber daya 
manusianya.  

2. Penilaian Risiko 
Risiko-risiko yang kemungkinan sering terjadi yaitu pada pengiriman barang dari 
supplier masih terdapat barang yang cacat atau rusak biasanya dilakukan retur oleh 
supplier dalam waktu 1–2 minggu, dan risiko barang hilang/rusak karena serangga di 
toko/ gudang biasanya diakui sebagai kerugian koperasi dan akan dibuatkan catatan 
atas kerugian tersebut. Barang yang hilang/rusak akan diketahui pada saat koperasi 
melakukan stock opname. Stock opname biasanya dilakukan pada akhir bulan.  

3. Informasi dan Komunikasi 
Informasi dari masing-masing bagian sudah jelas tidak adanya misscommunication 
antar bagian yang memungkinkan masing-masing bagian terkait mendapat dan 
bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan 
mengendalikan operasinya. Oleh karena itu, bagian accounting tidak ada kesulitan 
mulai dari proses transaksi pencatatan awal jurnal sampai dengan pembuatan 
laporan keuangan sehingga memudahkan berjalannya kegiatan operasionalnya. 
Pencatatan dilakukan secara valid dan akurat berdasarkan periode waktu terjadinya. 
Laporan keuangan dibuat secara tepat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya 
untuk disampaikan ke pengurus. Untuk bagian accounting dalam proses pencatatan 
transaksinya menggunakan sebuah software SmartGL. Proses penyampaian laporan 
keuangan dari software kemudian dikonversi ke Microsoft Excel kemudian diperiksa 
manajer lalu disampaikan ke Dewan Pengurus. 

4. Pengawasan 
Secara internal manajer juga selalu mengatur dan mengawasi semua kegiatan yang 
ada di koperasi tersebut, tidak hanya itu manajer juga membuat laporan mengenai 
kegiatan koperasi kepada Dewan Pengurus dan akan dilihat pula oleh Dewan 
Pengawas.  

5. Aktivitas Pengendalian 
a. Otorisasi Transaksi 

Berdasarkan prosedur atas pengadaan barang pada Koperasi Karyawan LPPI, 
otorisasi atas transaksi di kendalikan oleh manajer, misalnya pesanan pembelian 
sesuai informasi bagian persediaan ke bagian pembelian untuk dipesankan ke 
supplier namun sebelum memesan bagian pembelian melapor ke manajer 
koperasi setelah mendapat persetujuan manajer kemudian bagian pembelian 
memesan ke supplier sesuai kebutuhan persediaan. Pihak dari Dewan Pengurus 
telah mendelegasikan wewenang kepada manajer, namun untuk transaksi 
pembayaran yaitu pembayarannya yang dalam jumlah ≤ Rp 10.000.000,- apabila 
lebih maka manajer meminta otorisasi kepada Dewan Pengurus. 

b. Pemisahan Tugas 
Berkaitan dengan pemisahan tugas pada siklus pengadaan barang yang sudah 
diatur seperti ada pemisahan fungsi persediaan, fungsi pembelian, fungsi admin 
tagihan, fungsi hutang dan fungsi keuangan untuk proses pembayarannya. Setiap 
bagian sudah memiliki tugas dan tanggung jawab yang dipisahkan dengan baik 
untuk melakukan tugasnya masing-masing. Namun masih terdapat bagian yang 
seharusnya terpisah tetapi masih merangkap dalam satu bagian yaitu, bagian 
persediaan dan bagian penerimaan barang masih dalam satu bagian. 

c. Supervisi 
Dalam siklus pengadaan barang ini yaitu pada bagian admin tagihan, ketika 
bagian staf admin tagihan memeriksa faktur tagihan yang diberikan oleh supplier 
lalu koordinator admin tagihan memeriksa kembali sesuai dengan surat 

Analisis Sistem Pengendalian..., Desi Riani Sri Megawati, Ak.-IBS, 2014



 

16 
 

penawaran, surat pesanan, dan surat jalan serta memverifikasi faktur tagihan 
tersebut untuk diserahkan ke bagian hutang.  

d. Catatan Akuntansi 
Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam siklus pengadaan barang sudah 
cukup memadai dengan adanya dokumen surat penawaran, surat pesanan, surat 
jalan, faktur tagihan, kwitansi, surat rekapitulasi hutang, dan bukti pembayaran. 
Namun bagian persediaan toko tidak memberikan surat permintaan pembelian 
hanya melalui informasi secara lisan dan bagian pembelian juga terkadang tidak 
membuat surat pesanan pembelian, pemesanan dilakukan melalui telepon. 
Begitu pula bagian jasa boga tidak memberikan surat permintaan pembelian akan 
tetapi bagian persediaan atau gudang jasa boga langsung membuatkan surat 
pesanan pembelian untuk disampaikan kepada supplier. 

e. Pengendalian Akses 
Perusahaan melakukan input pencatatan transaksi awal dari jurnal hingga 
pembuatan laporan keuangan secara komputerisasi dengan menggunakan 
software SmartGL setara MYOB atau ZAHIR. Software ini dibatasi penggunanya 
dan hanya dapat diakses oleh bagian accounting dan manajer. Tidak hanya 
bagian accounting yang menggunakan software khusus, bagian kasir toko pun 
menggunakan sebuah software khusus dan aksesnya hanya beberapa bagian 
saja yg bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan masing-masing, misalnya 
bagian accounting juga bisa mengakses software tersebut namun hanya untuk 
kepentingan persediaan dan penjualan saja. Semua catatan dan kegiatan 
transaksi ini diperiksa oleh manajer dan dilaporkan ke Dewan Pengurus serta 
Dewan Pengawas. 

f. Verifikasi Independen 
Kegiatan operasional Koperasi Karyawan LPPI dikontrol oleh Dewan Pengawas 
Koperasi Karyawan LPPI. Dewan pengawas biasanya turun langsung ke 
lapangan melihat proses berjalannya kegiatan misalnya kegiatan koperasi pada 
akhir bulan yaitu stock opname, yaitu dimana kegiatan pemeriksaan barang 
sekaligus membandingkan hasil perhitungan fisik dengan catatan. Dewan 
pengawas akan mendampingi proses tersebut. Koperasi Karyawan LPPI 
membuat laporan keuangan untuk dilaporkan ke Dewan Pengurus dan Dewan 
Pengawas. Koperasi juga melibatkan auditor eksternal untuk diaudit apakah wajar 
atau tidaknya laporan keuangan koperasi 
 

4.4 Analisis Kekuatan dan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal atas Siklus 
Pengadaan Barang pada Koperasi Karyawan LPPI 

Analisis Kekuatan dan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal atas Siklus 
Pengadaan Barang pada Koperasi Karyawan LPPI melalui wawancara serta mengajukan 
pertanyaan kuisioner dilakukan penulis dengan pihak-pihak terkait dalam proses 
transaksi. Berdasarkan hasil wawancara dan tabel kuisioner, berikut adalah beberapa 
kekuatan dari sistem pengendalian internal atas siklus pengadaan barang pada Koperasi 
Karyawan LPPI yaitu : 
1. Koperasi Karyawan LPPI memiliki struktur organisasi yang jelas sehingga masing-

masing fungsi memiliki kejelasan tanggung jawab, kejelasan kedudukan, kejelasan 
uraian tugas, dan kejelasan jalur hubungan. 

2. Koperasi Karyawan tidak banyak menghadapi risiko yang terjadi, hanya beberapa 
risiko yang dihadapi yaitu ketika barang yang dikirim oleh supplier ternyata terdapat 
barang yang cacat atau rusak, maka barang tersebut segera diretur kembali ke 
supplier dan ketika terjadi barang rusak karena serangga atau hilang di toko maka 
koperasi mengakuinya sebagai kerugian koperasi.  

3. Informasi dari masing-masing bagian sudah jelas tidak adanya misscommunication 
antar bagian yang memungkinkan masing-masing bagian terkait mendapat dan 
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bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan 
mengendalikan operasinya. 

4. Manajer memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan yang ada 
di koperasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan koperasi, serta 
manajer memastikan kegiatan koperasi berjalan sesuai dengan SOP. 

5. Permintaan pembelian dari bagian persediaan dan bagian pembelian akan berjalan 
apabila telah mendapat otorisasi atau persetujuan dari manajer. Tidak hanya proses 
pembelian saja, namun semua kegiatan koperasi harus mendapat otorisasi paling 
tidak dari manajer. 

6. Dalam siklus pengadaan barang pada Koperasi Karyawan LPPI ini, bagian pembelian 
terpisah dari bagian penerimaan dan bagian akuntansi. Masing-masing dari bagian 
tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing. 

7. Koordinator bagian melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap 
bawahannya. 

8. Dalam proses pengadaan barang Koperasi Karyawan LPPI biasanya dibuatkan surat 
pesanan pembelian oleh bagian pembelian, namun terkadang bagian permintaan 
pembelian tidak membuatkan surat pesanan pembelian misalnya untuk pembelian 
keperluan toko biasanya bagian pembelian hanya memberi informasi pembelian ke 
supplier melalui telepon. 

9. Ketika barang diterima dari supplier, bagian persediaan memeriksa kembali jumlah 
barang dan spesifikasi barang sesuai dengan surat pesanan dan surat jalan yang 
diberikan supplier. 

10. Sistem pencatatan transaksi pada Koperasi Karyawan LPPI ini menggunakan sebuah 
software, termasuk pencatatan hutang dan khusus untuk pencatatan hutang ini juga 
dimasukan ke dalam buku besar pembantu hutang. 

11. Software yang digunakan oleh bagian accounting dan bagian kasir toko dibatasi 
dalam penggunaannya sehingga tidak dapat diakses oleh bagian lain yang tidak 
berkepentingan. 

12. Adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Koperasi pada kegiatan operasionalnya 
dan keterlibatan auditor eksternal dalam mengaudit laporan keuangan koperasi 
sehingga dapat diketahui wajar atau tidak wajarnya laporan keuangan koperasi. 

13. Perhitungan fisik persediaan dilakukan secara berkala. Koperasi Karyawan LPPI 
selalu melakukan stock opname setiap akhir bulan. Kegiatan ini diawasi oleh 
manajemen koperasi itu sendiri bahkan dewan pengawas ikut mengawasi kegiatan 
stock opname tersebut, jadi tidak hanya dilakukan oleh bagian persediaan saja. 

14. Koperasi Karyawan LPPI juga secara periodik memeriksa antara perhitungan fisik 
dan catatan pada saat koperasi melakukan stock opname. 

Kelemahan dari sistem pengendalian internal atas siklus pengadaan barang pada 
Koperasi Karyawan LPPI yaitu : 
1. Bagian persediaan dan bagian penerimaan tidak terpisah sehingga kemungkinan 

terjadi penyimpangan terhadap proses pemesanan dan penerimaan barang. 
2. Dalam siklus pengadaan barang pada proses pemesanan bagian persediaan toko 

atau gudang tidak membuat surat permintaan pembelian namun hanya informasi 
secara lisan saja ke bagian pembelian, terkadang bagian pembelian pun 
menyampaikan informasi tersebut kepada manajer secara lisan dan manajer 
menyetujui pembelian tersebut tanpa adanya bukti tertulis bahwa manajer menyetujui 
pesanan tersebut. Begitu juga dalam siklus pengadaan barang jasa boga, bagian 
persediaan jasa boga langsung membuat surat pesanan pembelian untuk supplier, 
tidak ada surat pesanan pembelian yang dilakukan oleh bagian pembelian pada 
Koperasi Karyawan LPPI. 

3. Dalam hal permintaan pembelian barang dari bagian jasa boga, surat pesanan 
pembelian ke supplier tidak dibuatkan oleh bagian pembelian karena bagian 
persediaan jasa boga sudah membuat surat pesanan. Begitu pula permintaan dari 
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bagian toko/ barang ATK, terkadang bagian pembelian tidak membuatkan surat 
pesanan pembelian. Setelah mendapat persetujuan manajer secara lisan, bagian 
pembelian pun langsung menghubungi supplier melalui telepon saja tanpa 
mengirimkan surat pesanan pembelian. 

4. Surat pesanan pembelian tidak bernomor urut tercetak sehingga dapat memicu untuk 
terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dokumen secara tidak sah dan tidak 
dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Apabila dokumen hilang 
keberadaannya tidak dapat ditelusuri. 

5. Tidak adanya laporan penerimaan ketika barang datang. Hal ini karena bagian 
penerimaan hanya diberikan surat pesanan dan surat jalan.  

6. Bagian penerimaan tidak diberikan salinan kosong surat pesanan pembelian, hal ini 
dapat memicu bagian penerimaan barang tidak menghitung dan memeriksa ulang 
jumlah dan spesifikasi barang yang datang dari supplier. 

7. Perusahaan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas baik 
dalam bentuk narasi maupun dalam bentuk flowchart. Berdasarkan informasi dari 
pihak koperasi itu sendiri SOP sudah ada namun belum disahkan oleh pihak yang 
berwenang. 

Berikut adalah contoh penelusuran atas transaksi (walktrough) atas siklus pengadaan 
barang pada Koperasi Karyawan LPPI. 

Pada tanggal 1 September, bagian persediaan/gudang jasa boga meminta pesanan 
bahan makanan dengan membuat surat pesanan (Lampiran 7) yang berisi spesifikasi 
dan jumlah barang. Bagian pembelian mengirimkan surat pesanan tersebut kepada 
supplier yang telah dipilih setelah mendapatkan beberapa penawaran dari berbagai 
supplier. Pada tanggal 2 September 2014 pagi, supplier mengirimkan pesanan 
beserta surat jalan (Lampiran 8) dan faktur tagihan (Lampiran 9). Pesanan bahan 
baku makanan dari bagian jasa boga berulang-ulang setiap harinya, supplier 
membuat rekapitulasi faktur tagihan (Lampiran 10) selama sepuluh hari atas 
pengiriman barang beserta kwitansi yang akan diserahkan ke koperasi untuk 
penagihan pembayarannya. Bagian admin tagihan memeriksa faktur tagihan dan 
rekapitulasi faktur tagihan serta kwitansi pembayaran yang diberikan oleh supplier 
apakah jumlah barang dan harga barang sudah sesuai dengan surat penawaran, 
surat pesanan, dan surat jalan yang diberikan oleh supplier. Setelah diperiksa dan 
sudah diverifikasi kebenarannya, maka semua dokumen diserahkan ke bagian 
hutang. Bagian hutang yang tergabung di dalam bagian accounting bertugas untuk 
mencatat transaksi pembelian sebagai hutang. Bagian hutang selain memiliki tugas 
mencatat transaksi pembelian sebagai hutang, bagian ini juga memiliki tugas untuk 
memeriksa hutang yang akan jatuh tempo dan memeriksa kebenarannya dengan 
dokumen pendukungnya yang kemudian bagian hutang membuat data pengeluaran 
yang harus segera dibayarkan, data tersebut diperiksa oleh manajer lalu disampaikan 
kepada pengurus koperasi untuk otorisasi pembayarannya yang sebelumnya 
diperiksa oleh manajer. Manajer memeriksa dan memberikan otorisasi data 
pengeluaran yang harus segera dibayarkan untuk disampaikan ke pengurus. Setelah 
mendapat otorisasi pengurus manajer memeriksa dan mengotorisasi kembali data 
yang harus diprioritaskan untuk dibayarkan segera sesuai dengan keadaan keuangan 
koperasi. Setelah itu, dokumen yang telah diotorisasi diserahkan ke bagian keuangan 
koperasi untuk pelaksanaan pembayarannya. Setelah mendapat otorisasi manajer, 
bagian keuangan koperasi memproses pembayarannya dengan cara cash atau 
transfer, karena biasanya ada beberapa supplier yang meminta pembayarannya 
dilakukan dengan cara cash. Bagian keuangan biasanya membuat salinan bukti 
transfer bank untuk disampaikan ke supplier. Setelah proses pembayaran bagian 
hutang mencatat hutang yang telah dilunasi. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dari analisa pembahasan mengenai sistem pengendalian 
internal atas siklus pengadaan barang pada Koperasi Karyawan LPPI, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara umum siklus atas Pengadaan Barang pada Koperasi Karyawan LPPI telah 
berjalan cukup efektif namun ada beberapa prosedur yang belum sesuai dengan 
teori yang ada, Koperasi Karyawan LPPI juga belum memiliki Standar 
Operasional Prosedur (SOP) baik dalam bentuk narasi maupun dalam bentuk 
flowchart. Selain itu, masih ada beberapa dokumen yang terkadang tidak 
dibuatkan oleh beberapa bagian terkait yaitu, laporan penerimaan, surat pesanan 
dan surat permintaan pembelian. 

2. Sistem Pengendalian internal atas Siklus Pengadaan Barang pada Koperasi 
Karyawan LPPI telah berbasis COSO. Namun, masih terdapat beberapa 
komponen-komponen yang belum berjalan di dalam sistem pengendalian internal 
perusahaan seperti pada pemisahan tugas, catatan akuntansi yang masih kurang 
lengkap. 

3. Sistem pengendalian internal atas siklus pengadaan barang pada Koperasi 
Karyawan LPPI telah berjalan cukup efektif, hal ini dapat terlihat sebagai berikut : 
1.) Koperasi Karyawan LPPI memiliki struktur organisasi yang jelas. 
2.) Koperasi Karyawan tidak banyak menghadapi risiko yang terjadi, hanya 

beberapa risiko yang dihadapi dan memiliki penyelesaian atas risiko yang 
terjadi. 

3.) Informasi dari masing-masing bagian sudah jelas tidak adanya 
misscommunication antar bagian. 

4.) Kegiatan yang ada di koperasi diatur dan diawasi oleh manajer. 
5.) Adanya otorisasi atas permintaan pembelian dari manajer, adanya pemisahan 

fungsi bagian pembelian dan bagian penerimaan serta bagian akuntansi, 
adanya pemeriksaan ulang oleh bagian persediaan atas jumlah barang dan 
spesifikasi barang yang dikirim oleh supplier, pencatatan akuntansi yang 
sesuai dengan pos akunnya, adanya pembatasan akses ke beberapa 
software khusus, keterlibatan Dewan Pengawas dalam mengawasi kegiatan 
operasionalnya dan keterlibatan audit eksternal dalam memeriksa kewajaran 
laporan keuangan, perhitungan fisik persediaan dilakukan secara berkala 

Dalam penelitian penulis masih menemukan kelemahan-kelemahan sebagai 
berikut : 
1.) Bagian persediaan dan bagian penerimaan tidak terpisah 
2.) Proses pemesanan bagian persediaan toko/gudang dan jasa boga tidak 

membuat surat permintaan pembelian  
3.) Surat pesanan pembelian barang toko ke supplier terkadang tidak dibuatkan 

oleh bagian pembelian  
4.) Surat pesanan pembelian tidak bernomor urut tercetak 
5.) Bagian penerimaan tidak diberikan salinan kosong surat pesanan pembelian 
6.) Tidak adanya laporan penerimaan barang  
7.) Perusahaan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) 

 
5.2. Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan dan analisa yang telah dilakukan, maka penulis 
memberikan beberapa saran sebagai dasar pertimbangan oleh Koperasi Karyawan LPPI 
dalam penerapan sistem pengendalian internal atas siklus pengadaan barang yang akan 
datang. 

1. Sebaiknya bagian persediaan dan bagian penerimaan dipisahkan, Karena hal 
tersebut dapat memicu kemungkinan terjadinya penyimpangan misalnya, 
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kesalahan perhitungan dan memanipulasi data karena ada di satu bagian yang 
sama dalam mencatat persediaan dan bagian penerimaan barang.  

2. Sebaiknya bagian persediaan dari bagian toko atau gudang membuat surat 
permintaan pembelian agar ada bukti tertulis dan otorisasi yang jelas. 

3. Sebaiknya bagian pembelian membuat surat pesanan pembelian kepada supplier 
agar terdapat bukti tertulis dan otorisasi yang jelas dalam proses pembelian. 

4. Sebaiknya surat pesanan pembelian dibuatkan dan bernomor urut tercetak agar 
dapat menghindari terjadinya penyimpangan penggunaan dokumen secara tidak 
sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh bagian yang bersangkutan. 
Selain itu, penggunaan dokumen bernomor urut tercetak dapat membantu 
pengecekan jumlah dokumen untuk memastikan bahwa semua transaksi telah 
terekam, dan apabila kemungkinan adanya dokumen yang disalahgunakan atau 
hilang dapat dilacak dengan mudah. 

5. Sebaiknya bagian penerimaan membuatkan laporan penerimaan berdasarkan 
hasil perhitungan fisik yang disesuaikan dengan surat salinan kosong dan surat 
jalan. 

6. Sebaiknya bagian penerimaan barang diberikan salinan kosong atas pesanan 
pembelian agar memaksa bagian penerimaan menghitung dan memeriksa ulang 
persediaan dalam mengisi laporan penerimaan. Jika bagian penerimaan 
diberikan informasi jumlah, maka cenderung untuk menerima pengiriman 
berdasarkan informasi tersebut saja, tanpa memverifikasi jumlah serta kondisi 
barang yang diterima.  

7. Sebaiknya Koperasi Karyawan LPPI segera membuat Standar Operasional 
Prosedur (SOP), baik itu dalam bentuk narasi maupun dalam bentuk flowchart 
agar karyawan memahami bagaimana seharusnya prosedur dari suatu transaksi. 
Dengan adanya SOP koperasi memiliki acuan untuk menjalankan kegiatan 
operasionalnya dan memudahkan berjalannya kegiatan operasional koperasi.  

8. Untuk mengurangi resiko kehilangan barang baik di toko ataupun di gudang 
sebaiknya Koperasi Karyawan LPPI memasang kamera CCTV. Meskipun 
Koperasi Karyawan LPPI sudah cukup memiliki system pengendalian internal 
yang cukup efektif tetapi tetap saja diperlukan preventif. Salah satu tindakan 
preventif yaitu dengan memasang kamera CCTV.  
 

 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Annisa Pusparini. (2011). Analisis sistem pengendalian internal atas siklus pembelian 

obat dan alat kesehatan pada rumah sakit puri cinere. Jakarta : STIE Indonesia 
Banking School 

Arens, Elder, & Beasley (2014). Auditing and Assurance Services : 
an Integrated Approach. USA : Pearson Education Limited 

Dea Rasiodika (2013). Analisis System Pengendalian Internal atas Siklus Aktiva Tetap 
pada PT. PLN (persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat Sektor Pembangkitan 
Lombok. Jakarta : STIE Indonesia Banking School 

Hall, James A. (2013). Introduction to Accounting Information Systems. Australia : 
South-Western Cengage Learning 

Hartono, Jogiyanto. (2013). Metodologi penelitian bisnis : salah kaprah dan pengalaman-
pengalaman. Yogyakarta :  

Jusup, Ashari, Krismiaji. (2009). Praktik Auditing. Yogyakarta. Akademi Akuntansi YKPN 
Khafell Gibran (2009). Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Siklus Pembelian dan 

Pengeluaran Kas pada PT. Indocater. Jakarta : STIE Indonesia Banking School 

Analisis Sistem Pengendalian..., Desi Riani Sri Megawati, Ak.-IBS, 2014



 

21 
 

Kinanti Surya Vita .(2011). Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Prosedur 
Pembelian/ Pengadaan Barang dan Pengeluaran Kas pada Perusahaan 
Konstruksi PT. XYZ.  Jakarta : STIE Indonesia Banking School 

Mulyadi. (2006). Sistem akuntansi. Jakarta : Salemba Empat 
Narko. (2007). Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Kelima. Yogyakarta : Yayasan 

Pustaka Nusantara 
Sekaran, Uma, dan Roger Bougle. (2009). Research methods for business : a skill 

building approach. United Kingdom : John Wiley. 
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 

Analisis Sistem Pengendalian..., Desi Riani Sri Megawati, Ak.-IBS, 2014




