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ABSTRACT

Sistem persediaan adalah aktifitas yang paling penting didalam perusahan yang bergerak
di bidang penjualan dan distribusi barang-barang konsumsi. Karena persediaanlah yang menjadi
alat utama perusahan untuk beraktifitas, baik dalam aktifitas penjualan maupun pembeliaan.
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengerahui dan menganalisa pengendalian
internal yang ada pada aktifitas persediaan pada PT. Tiga Raksa Satria, Tbk. Pengendalian
internal yang dibahas merujuk pada 5 komponen COSO yaitu; Lingkungan pengendalian,
Penilaian resioko, Informasi dan komunikasi, Aktifitas pengendalian, dan Pemantauan.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan statistik deskriptif yang mengolah
datanya menggunakan kuesioner.
Di dalam penelitian ini, data primer yang penulis langsung dapat dari PT. Tiga Raksa
Satria, Tbk, litelature, dan jurnal. Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengendalian
internal atas persediaan sangatlah penting.
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ABSTRACT
The system supplies are activity most important in a company that moves in the field of
sales and distribution goods consumption. Because supplies is what being instrumental to
consume. a company , Both in sales activity and the purchase. Because of it , the purpose of this
research is to examine and analyzes an internal control is on the activity of pt on supplies .PT.
Tiga Raksa, Tbk .Internal control discussed refer to five components COSO namely;
environmental control , resioko assessment , information and communication , control activities ,
and monitoring .This study using qualitative research descriptive with statistics that process the
data using a questionnaire .
In in this research , the primary data who writers can directly from PT .Tiga Raksa
Satria , Tbk , litelature , and journals .In conclusion of the research is internal control over
supplies is very important.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Pada

era

globalisasi

persaingan

antar

perusahaan

sangat

kompetitif.Persaingan tersebut membuat para manajamen perusahaan terus
meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi perusahaan mereka. Dengan
semakin ketatnya persaingan antar perusahaan, kompetisi strategi antar perusahaan
semakin terbuka. Strategi sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk menunjang
operasi mereka. Strategi jangka pendek maupun jangka panjang sangat
menentukan kemana arah perusahaanakan dijalankan. Apakah semakin baik atau
mundur dan bisa juga perusahaan tidak berkembang dengan strategi yang ada.
Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan usaha dunia bisnis di era global ini
menuntut perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mulai dari sistem
perencanaan hingga tahap pengendaliannya.Semua tahap yang dilakukan oleh
perusahaan

bertujuan

untuk

mendapatkan

laba

yang

maksimal

untuk

keberlangsungan usaha perusahaan.
Dengan strategi yang dimiliki perusahaan, dapat dipastikan kendala-kendala
yang akan dihadapi perusahaan untuk mencapai tujuan mereka. Saat ini terdapat
beberapa jenis perusahaan yang ada di Indonesia, seperti perusahaan jasa,
perusahaan manufaktur, dan perusahaan dagang.Untuk perusahaan dagang,
melindungi atau mengontrol persediaan merupakan sebuah aktififtas yang sangat
penting. Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, bahan dalam proses
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yang dimiliki perusahaan dagang dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih
lanjut. 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 (Rudianto, 2008). Perusahaan
harus memiliki prosedur yang jelas bagaimana persediaan barang dagang mereka
terjaga dengan baik.
Persediaan merupakan unsur yang paling aktif dalam perusahaan dagang dan
salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi serta dimiliki oleh suatu perusahaan
dalam aktivitas perdagangan karena dalam perdagangan persediaan tersebutlah
yang akan diperjual belikan. Maka semua aktivitas operasional perusahaan
diprioritaskan pada usaha untuk melikuidasi atau menjual persediaan tersebut
menjadi kas beserta keuntungan yang diperoleh dari harga jual persediaan tersebut
setelah dikurangi harga pokok penjualannya.Modal yang tertanam dalam
persediaan barang dagang seringkali merupakan harta lancar yang paling besar
nilainya dalam perusahaan, dan juga merupakan harta yang paling besar dalam
perusahaan.Penjualan bisa saja menurun karena jumlah, nilai, bentuk, dan mutu
yang diberikan kepada pelanggan tidak sesuai dengan standar yang ada.Sehingga
pengendalian atas barang dagang sangat penting bagi perusahaan.
Persediaan barang dalam perusahaan sangat rentan terhadap kerusakan
maupun pencurian.Untuk mencegah hal tersebut, maka pengendalian intern
dibutuhkan oleh perusahaan.Pengendalian intern menurut Krismiaji (2010) adalah
rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi
aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki
efesiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan Manajemen. Pengendalian
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intern mempunyai tujuan menurut Krismiaji (2010) yaitu menjadi tiga,
pengendalian preventif, pengendalian detektif, dan pengendalian korektif, sebagai
berikut:
1.

Pengendalian preventif dimaksudkan untuk mencegah masalah sebelum
masalah tersebut benar-benar terjadi.

2.

Pengendaliam detektif dimaksudkan untuk menemukan maslah segera
setelah masalah tersebut terjadi.

3.

Pengendalian korektif dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang
ditemukan oleh pengendalian detektif.
Pengendalian intern bertujuan untuk menjaga dan mengontrol barang dagang

yang dimiliki perusahaan agar tetap baik kondisinya ketika sampai di tangan
pelanggan.Selain itu pengendalian intern berfungsi agar catatan atas persediaan
menjadi dapat dipercaya. Kebanyakan perusahaan melakukan pengecekan fisik atas
barang dagang mereka selama satu tahun sekali, tetapi ada pula perusahaan yang
melakukaan lebih dari itu. Selain pengecekan fisik, pencatatan dengan berkala juga
diperlukan, karena banyak hal yang bisa membuat catatan tidak sama dengan
jumlah

asli.

Misalnya,

barang-barang

yang

rusak,

barang-barang

yang

dikembalikan, dan salah pencatatan. Sehingga perhitungan dan pencatatan dengan
metode periodik sangat dibutuhkan. Metode pencatatan persediaan dibagi menjadi
dua dalam buku Horngren et al (1997) yaitu:
Sistem akuntansi sangat penting pada pencatatan persediaan seperti yang
didapatkan pada Nadya Motor Agam yang diteliti oleh Adminsyah pada tahun
2014. Adminsyah menyimpulkan bahwa prosedur akuntansi pengendalian intern
pada Nadya Motor masih minim menggunakan sistem kompeterisasi akuntansi,
sehingga informasi yang disampaikan masih mengalami kendala berupa
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terlambatnya proses pengutipan data. Proses ini memberikan kelemahan dalam
penyusunan, menganalisa, menggolongkan, melaporkan, transaksi, serta untuk
mempertahankan akuntabilitas keakuratan data dan pencapaian informasi,
walaupun pada dasarnya pengendalian intern atas persediaan aksesoris telah
memenuhi unsur-unsur pokok pengendalian intern. Dari kesimpulan tersebut
membuktikan bahwa prosedur pencatatan akuntansi sangant penting dalam
pengendalian intern. Dalam buku Kieso, et al (2014, 360)
1. Perpetual System
A Perpetual Inventory System continuously tracks change in the
inventory account. That is, a cpmpany records all purchases and
sales (issues) of goods directly in the Inventory account as they
occour.
2. Peroidic System
Under a periodic inventory system, a company determines the
quantity of inventory on hand only periodically, as the names implies.
It records all acquaisitions of inventory during the accounting period
by debiting the purchase account. A company then adds the total in
the purchases account at the end of the accounting period to the cost
of the inventory on hand at the beginning of the period.
Pengendalian intern atas barang dagang harus ada pemisahan fungsi yang
memadai.Pemisahan fungsi itu bisa berupa pemisahan fungsi perencanaan,
penerimaan, pengeluaran, dan pencatatan persetujuan dari pejabat yang
terkait.Kemudian setiap transaksi persediaan harus disertai dengan dokumendokumen yang dapat dipercayai tingkat kebenarannya.Berdasarkan uraian diatas,
dapat diketahui bahwa kegiatan pengendalian barang dagang dalam kehidupan
4
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perusahaan sangatlah penting.Maka diperlukan sistem pengendalian internal agar
tujuan perusahaan dapat tercapai.Melihat begitu pentingnya sistem pengendalian
internal terhadap persediaan barang dagang, maka penulis tertarik untuk membahas
lebih lanjut dalam bentuk skiripsi dengan judul “ANALISIS SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANG
PADA PT. TIGA RAKSA SATRIA, Tbk (STUDI KASUS)”.

1.2

Identifikasi Masalah
Setiap perusahaan hampir dapat dipastikan memiliki permasalahan yang
berbeda antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Oleh karena itu,
penulis bermaksud mengidentifikasi dan membahas permasalahan yang terjadi
pada PT. Tiga Raksa Satria, Tbk yaitu dengan cara melakukan peninjauan langsung
terhadap sistem pengendalian internal atas persediaan barang dagang, karena
persediaan sangat penting bagi perusahaan dagang seperti PT. Tiga Raksa Satria,
Tbk. Hasil peninjauan langsung itulah yang selanjutnya akan dilihat kesesuaiannya
terhadap teori yang ada.

1.3

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas dan analisis yang dilakukan oleh penulis,
maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1.

Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal atas persediaan barang
dagang pada PT. Tiga Raksa Satria, Tbk?

2.

Apakah sistem pengendalian internal atas barang dagang pada PT. Tiga
Raksa Satria, Tbk sudah efektif menurut COSO?

5
Analisis sistem..., Faried Shah Alam, Ak.-IBS, 2015

1.4

Pembatasan Masalah
Untuk lebih memfokuskan dalam melakukan penelitian ini maka perlu
dilakukan batasan-batasan agar penelitian ini menjadi lebih terarah.Penelitian ini
membahas sistem pengendalian internal atas persediaan barang dagang pada PT.
Tiga Raksa Satria, Tbk. penelitian dilakukan pada aktivitas pengendalian pada
prosedur persediaan barang dagang yang dilakukan oleh perusahaan. Karena PT
Tiga Raksa Satria, Tbk bergerak di bidang usaha retail menjadikan persediaan
barang dagang sangat penting bagi PT Tiga Raksa Satria, Tbk. Sehingga, penulis
memfokuskan penelitian kepada sistem pengendalian internal persediaan barang
dagang pada PT Tiga Raksa Satria, Tbk.

1.5

Tujuan Penelitian
1.

Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal persediaan barang
dagangan yang diterapkan oleh PT. Tiga Raksa Satria, Tbk.

2.

Untuk mengetahui keefektifan sistem pengendalian internal persediaan
barang dagang yang diterapkan bagi perusahaan menurut COSO.

1.6

Manfaat Penelitian
1.

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam memperdalam pengetahuan
penulis mengenai evaluasi

penerapan sistem

pengendalian internal

persediaan barang dagangan yang ada dalam perusahaan dagang,
2.

Bagi PT. Tiga Raksa Satria, Tbk, memberikan sumbangan masukan bagi
manajemen yang berguna untuk memperbaiki kebijakan perusahaan atas
pengendalian persediaan barang dagangan,
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3.

Bagi akademisi, sebagai bahan acuan bagi penulis lainnya yang akan
melakukan ataupun yang akan melanjutkan penelitian sesuai dengan judul
skripsi ini.

1.7

Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini diperlukan
sistematika yang jelas, maka penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bagian
yang disusun secara sistematis, yaitu:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi gambaran umum yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, yaitu
meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
pembahasan yang berupa uraian tentang bab-bab dalam skripsi ini.
BAB II : LANDASAN TEORI
Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berhubungan dengan masalah
yang akan dibahas, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran yang digunakan
dalam penelitian.
BAB III : METODE PENELITIAN
Dalam bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, waktu, dan tempat
penelitian. Metode pengumpulan data yang termasuk didalamnya adalah data yang
dihimpun dan teknik pengumpulan data.Kemudian metode analisa data yang
membahas teknik pengolahan data.
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BAB IV : HASIL PENELITIAN
Pada bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan meliputi sejarah singkat
perusahaan. Setelah itu, penulis akan menjelaskan pengendalian internal atas
barang dagang pada PT. Tiga Raksa Satria, Tbk.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Merupakan bab terakhir dimana dikemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil
penelitian, serta sumbangan pemikiran dalam bentuk saran yang diharapkan
berguna bagi PT. Tiga Raksa Satria, Tbk.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Landasan Teori
2.1.1 Sistem
2.1.1.1 Pengertian Sistem
Menurut Hall (2013;5) sistem is the set of formal procedurs by which
data are collected, stored, processed into information, and distributed to
users.
Menurut Mulyadi (2008;3) sistem adalah suatu jaringan prosedur
yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan
pokok perusahaan.
Menurut Laudon (2008;15) adalah sekumpulan komponen yang
saling berhubungan, mengumpulkan data (atau mendapatkan), memproses,
menyimpan,

dan

mendistribusikan

informasi

untuk

menunjang

pengambilan keputusan dan pengawasan dalam sebuah organisasi.
Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem adalah
sebuah komponen atau unsur yang saling berhubungan mulai dari
mendapatkan sampai

dengan mendistribusikan data

untuk proses

pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Sistem Pengendalian Internal
Menurut standar Profesional AICPA revisi 1997 yang diambil dari
Sawyers dkk (2009;3-9) pengendalian internal adalah suatu proses yang
dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai
9
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lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar
menegnai pencapaian tujuan pada hal-hal berikut ini:
a)

Keandalan pelaporan keuangan,

b)

Efektifitas dan efesiensi operasi,

c)

Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Menurut Krismiaji (2010;218) Rencana oraganisasi dan metode yang

digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi
yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efesiensi, dan untuk
mendorong ditaatinya kebijakan Manajemen
Menurut Romney (2012;353) internal control is the process
implemented to provide reasonable assurance that the following control
objective are achived:
a) Safeguard assets,
b) Maintain record in sufficient detai to report company assets accurately
and fairly,
c) Provide accurate and reliable information,
d) Prepare financial report in accordance with esthabilshed criteria,
e) Promote and improve operational efficiency,
f)

Encourage adherence to prescribed managerial policies,

g) Comply with applicable laws and regulation.
Menurut Mulyadi (2008;163) sistem pengendalian internal meliputi
struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk
menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data
akuntansi, mendorong efesiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan
manajemen. Dari penjelasan berikut maka dapat disimpulkan bahwa sistem
10
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pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan untuk
mencapai tujuan organisasi yang terdiri dari berbagai kebijakan, prosedur,
teknik, peralatan fisik, dan dokumentasi, serta meliputi kebijakan dan
tindakan yang diambil dalam suatu organisasi untuk mengatur dan
mengarahkan aktivitas organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan
perusahaan tercapai.

2.1.1.2.1 Tujuan Sistem Pengendalian Intern
Menurut Mulyadi (2008;164) ada beberapa tujuan sistem
pengenalian internal, yaitu:
1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efesiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen
Menurut tujuannya sistem pengendalian internal tersebut
dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Pengendalian intern akuntansi
2. Pengendalian intern administrative.
Krismiaji (2010;220) mengklasifikasikan pengendalian
internal menurut tujuannya menjadi tiga, yaitu pengendalian
preventif, pengendalian detektif, dan pengendalian korektif.
1. Pengendalian preventif dimaksudkan untuk mencegah masalah
sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi.
2. Pengendaliam

detektif dimaksudkan untuk menemukan

masalah segera setelah masalah tersebut terjadi.
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3. Pengendalian korektif dimaksudkan untuk memecahkan
masalah yang ditemukan oleh pengendalian detektif.
A system of internal control consist of policies and
procedures designed to provide management with reasonable
assurance that the company achives its objectives and goals.
These policies and procedures are often called controls, and
collectively, they make up the entity’s internal control.
Management typically has three broad objectives in designing an
effectives in designing an efeective internal control system ;
1. Realibility of financial reporting. Management is
responsible for preparing statement for investors,
creditors, and other users. Managemnt has both a legal
and profesional responsibility to be sure that the
information is fairly presented in accordance with
reporting requirement of accounting frameworks such
as IFRS.
2. Effeciency and effectivities of operation. Control within
a company encourage effecient and effective use of its
resources to optimize the company’s goals. An
important objective of these control sis accurate
financial and nonfinacial information about the
company’s operation for decision making.
3. Complience with laws and regulation. Section 404
requires management of all public companies to issues
a report about reporting effectivness of internal control
12
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over financial reporting. Some relate to accounting
only inderctly, such as enviromental protection
protection and civil right laws. Others are closely
related to accounting, such as income tax regulation
and anti-fraud legal provisions.(Arrens 2014 ;308)
Tujuan pengendalian internal selain dari sisi
internal seperti menjaga kekayaan organisasi dan
mendorong efektifitas dan efisiensi perusahaan. Tetapi
juga berguna untuk pihak eksternal yang memakai
laporan keuangan perusahaan sepeerti para calon
investor

dan

pemerintah.

Selain

dari

aspek

akuntansinya, pengendalian internal juga dilihat dari
segi ketaatan terthadap hukum yang berlaku.
2.1.1.2.2 Unsur-unsur pengendalian intern
Menurut Mulyadi (2008;164-172) unsur pokok sistem
pengendalian adalah :
1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab
fungsional secara tegas,
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan
perlindungan

yang

cukup

terhadap

kekayaan,

utang,

pendapatan dan biaya,
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi
setiap unit organisasi,
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
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Laporan Comitte of Sponsoring Organizations (COSO)
yang mengutip dari penelitian Ardhito (2014), mengidentifikasi
lima komponen utama pengendalian internal (Components of
Internal Control) yang saling berhubungan, yaitu:
1. Lingkungan Pengendalian (control environment)
Lingkungan pengendalian adalah suasana dari suatu
organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian
dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian menyediakan
disiplin dan struktur. Sejumlah faktor yang mempengaruhi
lingkungan pengendalian dalam suatu entitas yang diantaranya
adalah integritas dan nilai

etika, komitmen terhadap

kompetensi, dewan direksi dan komite audit, filosofi dan gaya
operasi manajemen, struktur organisasi, penetapan wewenang
dan tanggung jawab, serta kebijakan dan praktik sumber daya
manusia.
Kunci lingkungan pengendalian adalah:
a. Etika dan integritas,
b. Komitmen terhadap kompetensi,
c. Struktur organisasi,
d. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab,
e. Praktik dan kebijakan sumber daya yang baik.
2. Penilaian Risiko (risk assessment)
Penilaian risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah
identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu entitas yang
relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan
14
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secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang
berlaku umum. Penilaian resiko oleh manajemen juga harus
mencakup pertimbangan khusus atas risiko yang dapat muncul
dari perubahan kondisi seperti perubahan dalam lingkungan
operasi, personel baru, sistem informasi yang baru atau
dimodifikasi, pertumbuhan yang cepat, teknologi baru, lini,
produk, atau restrukturisasi perusahaan.
Langkah-langkah dalam penaksiran risiko adalah:
a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko
b. Menaksir risiko yang berpengaruh cukup signifikan
c. Menentukan

tindakanyang

dilakukan

untuk

memanajemen risiko.
3. Aktivitas Pengendalian (control activities)
Aktivitas

pengendalian

merupakan

kebijakan

dan

prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah
manajemen

telah

dilaksanakan.

Aktivitas

pengendalian

membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan
berkenaan dengan resiko telah diambil untuk pencapaian
tujuan entitas. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan
audit laporan keuangan dapat dikategorikan dalam berbagai
carasebagai berikut:
b. Pemisahan tugas
c. Pengendalian proses informasi
d. Evaluasi secara independen atas kinerjaMeliputi review dan
analisis manajemen terhadap:
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e. Laporan yang mengikhtisarkan secara terinci dari saldo
akun seperti akun neraca saldo, laporan pengeluaran kas
berdasarkan pelanggan, atau laporan aktivitas penjualan
dan laba kotor oleh konsumen.
f. Kinerja aktual dibandingkan dengan anggaran, peramalan,
atau jumlah periode sebelumnya.
g. Hubungan dari rangkaian data yang berbeda seperti data
operasi nonkeuangan dan data keuangan.
4. Informasi

dan

Komunikasi

(information

andcommunicationsystem)
Informasi
perusahaan

dan
dalam

komunikasi

menampung

mengidentifikasi,

kebutuhan

mengambil,

dan

mengkomunikasikan informasi-informasi kepada pihak yang
tepat agar mereka mampu melaksanakan tanggung jawab
mereka. Dalam perusahaan, sistem informasi merupkan kunci
dari komponen pengendalian ini. Informasi internal maupun
kejadian eksternal, aktivitas, dan kondisi maupun prasyarat
hendaknya dikomunikasikan agar manajemen memperoleh
informasi mengenai keputusan-keputusan bisnis yang harus
diambil, dan untuk tujuan pelaporan eksternal. Komunikasi
melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai
peran dan tanggung jawab individu berkenaan dengan
pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

16
Analisis sistem..., Faried Shah Alam, Ak.-IBS, 2015

5. Pengawasan (monitoring)
Pemantauan adalah suatu proses yang menilai kualitas
kinerja pengendalian internal pada suatu waku. Pemantauan
melibatkan

penilaian

rancangan

dan

pengoperasian

pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil tindakan
perbaikan yang diperlukan dan harus diawasi oleh manajemen
dan personil. Ini merupakan kerangka kerja yang diasosiasikan
dengan fungsi internal audit di dalam perusahaan dan juga
dipandang sebagai pengawasan seperti aktivitas umum dan
supervisi manajemen. Hal-hal yang dilakukan meliputi:
a Evaluasi temuan, revidu, rekomendasi audit secara tepat,
b Menentukan tindakan yang tepat untuk menanggapi temuan
dan rekomendasi dari audit dan revidu,
c Menyelesaikan dalam waktu yang tepat yang telah
ditentukan

atas

tindakan

yang

digunakan

untuk

menindaklanjuti rekomendasi yang menjadi perhatian
manajemen.
Dari

penjelasan

diatas

maka

penulis

megambil

kesimpulan bahwa unsur pengendalian internal dapat dinilai
dari pembagian tugas, informasi, sampai dengan pengawasan.
Sehingga dari unsur-unsur tersebut pengendalian internal
dalam sebuah organisasi menjadi maksimal dan mengurangi
kesalahan

pengambilan

keputusan

yang

diambil

oleh

Manajemen.
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Dalam

buku

Romney

(2012;353)

an

internal

anvioermeant consists of the following;
a) Manajemens philosophy, operating style, and risk
appetite
b) The board of directors
c) Commitment of intergrity, ethicsl values, and competence
d) Organization structure
e) Methods of assigning authority and responsibility
f)

Human resource standarts

g) External influances
2.1.1.2.3 Standar Pengendalian Internal
Menurut

Sawyer,

Dittenhofer,

dan

Scheiner

yang

diterjemahkan oleh Adhariani(2009;111-120), terdapat standar
yang harus dipatuhi oleh sistem pengendalian internal, yaitu:
1. Standar-standar umum:
a. Keyakinan yang wajar
Kontrol harus memberikan keyakinan yang wajar bahwa
tujuan kontrol internal akan dicapai.
b. Perilaku yang mendukung
Manajer dan karyawan harus memiliki perilaku yang
mendukung kontrol internal.
c. Integritas dan kompetensi
Orang-orang yang terlibat dalam pengoperasian kontrol
internal harus memiliki tingkat profesionalitas, integritas
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pribadi dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan
kontrol guna mencapai tujuan kontrol internal.
d. Tujuan kontrol
Tujuan kontrol yang spesifik, komprehensif, dan wajar
harus ditetapkan untuk setiap aktivitas organisasi.
e. Pengawasan kontrol
Manajer harus terus-menerus mengawasi keluaran yang
dihasilkan oleh sistem kontrol dan mengambil langkahlangkah tepat terhadap penyimpangan yang memerlukan
tindakan tersebut.

2. Standar-standar rinci
a. Dokumentasi
Struktur, semua transaksi, dan kejadian signifikan harus
didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi tersebut
harus siap tersedia.
b. Pencatatan transaksi dan kejadian dengan layak dan tepat
waktu
c. Otorisasi dan pelaksanaan transaksi dan kejadian
Transaksi dan kejadian harus diotorisasi dan dilaksanakan
oleh orang yang bertugas untuk itu.
d. Pembagian tugas
Otorisasi,

pemrosesan,

pencatatan,

dan

pemeriksaan

transaksi harus dipisahkan ke masing-masing individu dan
unit.
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e. Pengawasan
Pengawasan

harus

dilakukan

dengan

baik

dan

berkelanjutan untuk memastikan pencapaian tujuan kontrol
internal.
f. Akses dan akuntabilitas ke sumber daya
Akses harus dibatasi ke individu yang memang berwenang,
seseorang yang bertanggung jawab untuk pengamanan dan
penggunaan sumber daya dan orang lain yang mencatat.
Aspek ini harus diperiksa secara periodik dengan
membandingkan jumlah yang tercatat dengan jumlah fisik.
2.1.1.3 Pengertian Sistem Akuntansi
Menurut Mulyadi (2008;39) sistem akuntansi adalah organisasi
formulir, catatan, laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk
menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna
memudahkan pengelolaan perusahaan.
Unsur sistem informasi menurut Mulyadi (2008;75-148) adalah:
1.

Formulir
Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya
transaksi.Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena
formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam
(didokumentasikan) diatas secarik kertas.Formulir sering pula disebut
dengan istilah media, karena formulir merupakan media untuk
mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan.

2.

Jurnal
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Merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk
mencatatn , mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan
data lainnya.Seperti telah disebutkan di atas, sumber informasi
pencatatan dalam jurnal ini adalah formulir. Dalam jurnal ini data
keuangan

untuk

pertama

kalinya

diklasifikasikan

menurut

penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan
dalam laporan keuangan.
3.

Buku Besar
Terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data
keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekeningrekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur -unsur
informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

4.

Buku Pembantu
Jika data keuangan yang digolongan dalam buku besar diperlukan
rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (subsidiary
ledger).Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu
yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu
dalam buku besar.

5.

Laporan
Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat
berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba yang
ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran,
laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang
yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya.
Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi.
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Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada
layar monitor komputer.
Menurut Krismiaji (2010;174) sistem akuntansi adalah sebuah sistem
yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang
bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan
bisnis.
a)

Mengumpulkan transaksi dan data lain dan memasukannya kedalam
sistem,

b) Memproses data transaksi
c)

Menyimpan data untuk keperluan dimasa mendatang,

d) Menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi laporan,
atau memungkinkan para pemakai untuk melihat sendiri data yang
tersimpan dari computer,
e)

Mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi yang
dihasilkan akurat dan dapat dipercaya.
2.1.1.4 Pengertian Enterprise Resource Planning System(ERP)
Menurtu Hall (2013) ERP system are multiple software packages
that envolved primarily from traditional manufacturing resource planning
(MRP II) system. The objective of ERP is to integrate key Processes of the
organitation, such as order entry, manufacturing, procurement and
accounts payble, pay roll. And human resources. By doing so, a single
cpmputer system can serve the unique needs of each functional area.
Desgining one system that serve everyone is an undertaking of massive
propotion. Under the traditional model, each functional area or
department has it own computer system optimized to the way it does its
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daily business. ERP combines all of these into a single, improve
communication across the organization.

2.1.2 Persediaan
2.1.2.1 Pengertian persediaan
Persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang
milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam satu periode
usaha yang normal, termasuk barang yang dalam pengerjaan proses
produksi menunggu masa penggunaannya pada proses produksi
(Prasetyo, 2006). Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan
baku, bahan dalam proses yang dimiliki perusahaan dagang dengan
tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. 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 (Rudianto,
2008).
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian
persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki untuk kemudiaan
dijual atau digunakan dalam proses produksi atau dipakai untuk
keperluan non produksi dalam siklus kegiatan yang normal.

2.1.2.2 Tipe persediaan
Jenis-jenis Persediaan menurut Jenis dan Posisi Barang seperti
yang dinyatakan oleh Dyckman, Dukes, Davis (2000):
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1. Persediaan barang dagangan (merchandise inventory)
Barang yang ada digudang (good on hand) dibeli oleh pengecer
atau perusahaan perdagangan seperti importir atau ekportir untuk
dijual kembali.Biasanya barang yang diperoleh untuk dijual
kembali secara fisik tidak diubah oleh perusahaan pembeli, barangbarang tersebut tetap dalam bentuk yang telah jadi ketika
meninggalkan pabrik pembuatnya.Dalam beberapa hal, dapat
terjadi beberapa komponen dibeli untuk kemudian dirakit menjadi
barang jadi.Misalnya, sepeda yang dirakit dari kerangka, roda, gir,
dan sebagainya serta dijual oleh pengecer sepeda adalah salah satu
contoh.
2. Persediaan manufaktur (manufacturing inventory)
Persediaan gabungan dari entitas manufaktur, yang terdiri dari:
a)

Persediaan bahan baku
Barang berwujud yang dibeli atau diperoleh dengan cara lain
(misalnya,

dengan

menambah)

dan

disimpan

untuk

penggunaan langsung dalam membuat barang untuk dijual
kembali. Bagian atau suku cadang yang diproduksi sebelum
digunakan

kadang-kadang

diklasifikasikan

sebagai

persediaan komponen suku cadang.
b)

Persediaan barang dalam proses
Barang-barang yang membutuhkan pemrosesan lebih lanjut
sebelum penyelesaian dan penjualan. Barang dalam proses,
juga disebut persediaan barang dalam proses, meliputi biaya
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bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan alokasi biaya
overhead pabrik yang sampai tanggal tersebut.
c)

Persediaan barang jadi
Barang-barang manufaktur yang telah diselesaikan dan
disimpan untuk dijual.Biaya persediaan barang jadi meliputi
biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan alokasi
biaya overhead pabrik yang berkaitan dengan manufaktur.

d)

Persediaan perlengkapan manufaktur
Barang-barang seperti minyak pelumas untuk mesin-mesin,
bahan pembersih dan barang lainnya yang merupakan
bagian yang kurang penting dari produk jadi.

3. Persediaan rupa-rupa
Barang-barang seperti perlengkapan kantor, kebersihan, dan
pengiriman. Persediaan jenis ini biasanya digunakan segera dan
biasanya dicatat sebagai beban penjualan atau umum (selling or
general expenses) ketika dibeli.Jenis-jenis persediaan berbedabeda setiap jenis usaha. Jenis usaha yang ada akan menentukan
karakter persediaan yang dimiliki, dapat berbentuk perusahaan
industri (manufacture).
2.1.2.3 Metode Pencatatan Persediaan
Persediaan barang dagang merupakan salah satu alat yang
paling

penting

pada

perusahaan

dagang.Sehingga

pencatatan

persediaan perusahaan juga penting untuk mengetahui seberapa besar
persediaan yang sudah di pakai dan tersisa. Menurut Mulyadi
(2008;556) metode pencatatan persediaan terdapat dua macam, yaitu:
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1. Persediaan fisik (physical inventory method)
Dalam metode ini hanya tambahan persediaan dari pembelian saja
yang dicatat, sedangkan mutasi berkurangnya persediaan karena
pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan.
2. Metode mutasi persediaan (perpetual inventory method)
Dalam metode ini setiap mutasi persediaan dalam kartu persediaan.
Dalam bukuKieso, et al (2014, 360)
1. Perpetual System
A Perpetual Inventory System continuously tracks change in the
inventory account. That is, a cpmpany records all purchases and
sales (issues) of goods directly in the Inventory account as they
occour.
2. Peroidic System
Under a periodic inventory system, a company determines the
quantity of inventory on hand only periodically, as the names implies.
It records all acquaisitions of inventory during the accounting period
by debiting the purchase account. A company then adds the total in
the purchases account at the end of the accounting period to the cost
of the inventory on hand at the beginning of the period.
2.1.2.4 Metode Penilaian Persediaan
Menurut PSAK No.14 (2009) yang telah mengalami perubahan,
metode penilaian persediaan yang boleh digunakan di Indonesia
hanya metode rata-rata dan FIFO. Hal ini juga sejalan dengan
peraturan

pajak

di

Indonesia

yang

hanya

memperbolehkan

menggunakan metode rata-rata dan FIFO saja. Menurut IFRS (2010),
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pelarangan penggunaan LIFO disebabkan karena harga pokok
penjualan meningkat yang menyebabkan laba perusahaan menjadi
kecil, sehingga perusahaan akan membayarkan pajak yang kecil.
Dibawah IFRS, metode LIFO tidak diizinkan untuk tujuan pelaporan
keuangan, karena menurut IASB (2010) hasil yang dipresentasikan
dalam laporan keuangan tidak menunjukkan arus persediaan yang
sesungguhnya.
Menurut Kieso, et al (2014;369-373) terdapat dua metode penilaian
persediaan, yaitu:
1.

Metode Harga Pokok Rata-rata (Average Cost Method),

2.

Metode First-In First-Out(FIFO Method).

2.1.2.5 Metode Harga Pokok Rata-rata (average cost method)
Menurut Kieso, et al (2014) dalam metode ini, persediaan
dinilai atas dasar harga pokok rata-rata yang berlaku dalam proses
akuntansi yang bersangkutan. Metode ini tergantung pada sistem
pencatatan persediaan yang digunakan. Jika sistem pencatatan
persediaannya periodik, digunakan metode Harga Pokok Rata-rata
Tertimbang (Weighted Average Method), sedangkan jika sistem
pencatatan persediaannya perpetual, maka digunakan metode Harga
Pokok Rata-rata Bergerak (Moving Average Method).
Metode Harga Pokok Rata-rata ini (Average Cost Method)
banyak digunakan, karena mudah untuk dilaksanakan, objektif dan
tidak memberi peluang terjadinya manipulasi laba.
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2.1.2.6 Metode First in, first out (FIFO method)
Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2014) metode FIFO
mengasumsikan bahwa barang-barang yang pertama kali dibeli atau
diproduksi akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga yang
tertinggal dalam persediaan akhir adalah barang-barang yang dibeli
atau diproduksi terakhir.
Metode FIFO banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan,
karena:
1. Perhitungan dan pelaksanaan sederhana.
2. Nilai persediaan akhir pada neraca sesuai dengan harga yang
berlaku sekarang.
3. Dapat menghindari kerusakan dan keusangan persediaan.
Kelemahan metode FIFO terlihat jika terjadi inflasi. Dengan
adanya inflasi maka harga barang-barang cenderung meningkat
sepanjang waktu, karena biaya yang dibebankan pada harga pokok
barang tersebut merupakan biaya dari barang yang dibeli pertama kali
sehingga harga pokok penjualan terlalu rendah (understated), maka
laba yang dilaporkan terlalu tinggi (overstated). Akibatnya pajak yang
harus dibayar oleh perusahaan menjadi tinggi.
2.1.3

Siklus operasi perusahaan dagang
Menurut Horgren et al (1997;223-224) siklus operasi perusahaan
dagang dibagi dua, yaitu pembelian dan penjualan tunai dan pembelian dan
penjualan secara kredit. Pada penjualan kas, siklus dimulai dari kas ke
persediaan yang dibeli untuk dijual lagi, dan kembali ke kas.Pada penjualan
kredit, siklus dari kas ke persediaan kemudian ke piutang dan kembali ke kas.
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Gambar 2.1
Pembelian dan penjualan tunai
kas

Penjualan tunai

Pembelian

persediaan
(Sumber Hongeren 1997;223-224)

Gambar 2.2
Pembelian dan penjualan secara kredit

kas

Penagihan

pembeliaan

Piutang dagang

Persediaan

Penjualaan kredit
(Sumber Hongeren 19917;223-224)
2.1.4 Sistem Persediaan
Menurut Krismiaji (2010;399) sistem persediaan merupakan sebuah
sistem yang memelihara catatn persediaan dan memberitahu manajer apabila
jenis

barang

tertentu

memerlukan

penambahan.

Dalam

perusahaan

manufaktur, sistem persediaan mengendalikan tingkat (jumlah) bahan baku
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dan jumlah produk jadi. Perusahaan dagang menggunakan sistem persediaan
untuk menjamin bahwa barang tersedia untuk dijual kembali.
Gambar 2.3
Aplikasi Persediaan

Laporan
Penerimaan
barang

Validasi dan
update

Transaksi
persediaan

File Induk
Persediaan

Cetak

Cetak dan
buat
tagihan

Laporan
Kontrol

Laporan
pemeriksaan
kembali

File
ringkasan
buku besar

(sumber 2010;399)
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Tabel 2.1
Contoh Pengendalian Aplikasi dalam Sistem Persediaan
Jenis

Prosedur Pengendalian
Uji kelengkapan. Verifikasi ekstensi

Input

nomor

dan

kuantitas

pada

laporan

penerimaan barang. Verifikasi ekstensi
data berikut; nomor, kuantitas barang dan
nomor rekening buku besar formulir
permintaan bahan baku.
Uji

validitas.

Verifikasi

untuk

memastikan bahwa nomor barang pada
sebuah transakasi ada dalam file induk
persediaan.
Penghitungan data. Program melakukan

Pemrosesan

verifikasi untuk memastikan bahwa debit
pada rekening persediaan = angka pada
laporan penerimaan barang. Program juga
melakukan verifikasi untuk memastikan
bahwa angka kredit = angka pada bukti
permintaan bahan baku.
Output

Petugas melakukan verifikasi dari laporan
kontrol untuk memastikan bahwa seluruh
transaksi telah dip roses.

(Sumber Krismiaji 2010;400)
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Gambar 2.4
Prosedur penerimaan barang

(Sumber Krismiaji 2010;324)
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Gambar 2.5
Prosedur Pengirimaan barang

(Sumber Krismiaji 2010;374)
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2.2

Penelitian terdahulu
a.

Menurut Widya Tamodia pada tahun 2013 dengan judul penelitian Evaluasi
Penerapan Sistem Pengedaliaan Intern Untuk Persediaan Barang Dagang
pada PT. Laris Manis Utama cabang Manado. Widya mengangkat
permasalahan bagaimana penerapan sistem pengendalian persediaan atas
barang dagangan dan apakah sistem pengendalian atas persediaan sudah
berjalan dengan efektif dilakukan oleh PT. Laris Manis Utama cabang
Manado. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif. Dengan
metode tersebut penelitian mendapatkan hasil yaitu penerapan sistem
pengendalian persediaan barang dagang pada PT. Laris Manis Utama cabang
Manado belum ada keseragaman penulisan nama barang dari gudang.
Sehingga menimbulkan kesalah penulisan merek/size pada barang yang
keluar dan kesalahan mengeluarkan barang dari gudang. Sistem pengendalian
yang dilakukan menurut Widya sudah efektif, karena sudah terjadi
pemisahan tugas antarapenerimaan dan penyimpanan barang, pencatatan dan
otorisasi dilakukan oleh fungsi yang berbeda. Persamaan penelitian ini
dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti
pentingnya sistem pengendalian persediaan barang dagang. Perbedaan
penelitian ini dengan penelitiaan yang akan penulis lakukan adalah penelitian
ini tidak menggunakan metode kuesioner dan tidak menggunakan
walkthrough. Sehingga penelitian yang akan dilakukan penulis lebih terfokus
kepada penerapaan COSO.

b.

Penelitian berikutnya adalah penelitian dari Muanas pada tahun 2005 yang
berjudul Evaluasi Atas Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi dalam
Menciptakan Pengendalian Intern yang Efektif Atas Mutasi Persediaan
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Barang (Studi Kasus Pada PT. Cahaya Buana Kemala). Penelitian yang
dilakukan Muanas mengangkat permasalahan yaitu apakah suatu sistem
informasi akuntansi persediaan yang diterapkan sudah dipatuhi dan
dijalankan dengan baik dan benar oleh seluruh personil karyawan yang
terkait dengan aktivitas mutasi persediaan barang. Apakah sistem informasi
akuntansi persediaan yang diterapkan sudah memuat sistem pengendalian
intern yang bisa diandalkan. Dengan permasalahan yang diangkat tersebut,
Muanas menggunakan metode deskriptif untuk melakukan penelitian yang
dilakukan. Penelitian ini mendapatkan hasil yaitu sistem informasi akuntansi
dan prosedur-prosedur yang diterapkan sebenarnya sudah baik kendati
memang masih ada kekurangan. Dalam saran yang diberikan, Muanas
menyampaikan beberapa saran yang mungkin akan berguna bagi perusahaan
bila diterapkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan
dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang sistem pengendalian
internal atas barang dagang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang
akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini lebih berkonsentrasi terkait
bagaimana menciptakan sistem informasi akuntansi yang baik untuk sistem
pengendalian internal. Sedangkan, penelitian yang akan penulis lakukan
yaitu terkait bagaimana sistem pengendalian internal sudah berjalan dengan
baik atau sudahkah berjalan dengan efektif.
c.

Penelitian yang dilakukan Hastoni, Sapto Damandari, dan Sanovi
Rachmawati

pada

Pengendalian

Intern

tahun

2006

Persediaan

mengambil
Barang Jadi

judul

Evaluasi

Dalam

Sistem

Meningkatkan

Efektivitas dan Efisiensi Operasi pada PT. Compotec Internasional.
Penelitian

ini

mengangkat

permasalahan

mengenai

apakah

sistem
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pengendalian intern persediaan barang dagang sudah berjalan dengan baik
dan efetif. Peneliti ingin mengetahui bagaimana keefektifan terhadap
pengendalian intern atas barang dagang yang dimiliki oleh PT. Compotec
Internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk
meneliti objek tersebut. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwaPT.
Compotec Internasional telah menerapkan sistem pengendalian intern
persediaan barang dagang jadi dengan cukup baik. Aktifias pengelolaan
barang jadi pada PT Compotec Internasional masih memerlukan perhatian
terutama dalam pengendalian terhadap produk tertentu. Persamaan penelitian
ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama
meneliti terkait bagaimana sistem pengendalian internal atas persediaan
barang dagang, kemudian ingin mengetahui bagaimana keefektifan
pengendalian tersbut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan
dilakukan

oleh

penulis

adalah

peneltian

ini

memilih

objek

perusahaanmanufacture sedangkan penelitian yang akan penelti lakukan
mengambil objek perusahaanretail yaitu PT. Tiga Raksa Satria, Tbk.

2.3

Kerangka Pemikiran
Penelitian ini mengevaluasi sistem pengendalian internal atas persediaan
barang dagang yang terdapat dalam gudang yang dimiliki oleh PT. Tiga Raksa
Satria, Tbk. Langkah yang dilakukan diawali dengan menguji keberadaan unsureunsur sistem pengendalian internal dan sistem informasi yang harusnya berlaku di
PT. Tiga Raksa Satria, Tbk dengan berdasar pada Standar Operasional Perusahaan,
dan membandingkannya menurut teori tinjauan pustaka.
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Gambar 2.6
Rerangka pemikiran
Barang dagang PT. Tiga Raksa
Satria Tbk

Sistem Pengendalian Internal
persediaan barang dagang

Sistem Pengendalian Internal
persediaan barang dagang
Berdasarkan Teori dan COSO

Analisis dan Pembahasan

Kesimpulan Dan Saran

(Sumber; Tengku 2009)
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Objek Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini objek yang menjadi sasaran pengamatan
adalah PT. Tiga Raksa Satria, Tbk yang beralamat di di Graha Sucofindo Lt. 13,
Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Pancoran, Jakarta Selatan. PT. Tiga Raksa
Satria, Tbk beroperasi di bidang Retail yang berkonsentrasi di bidang consumer
goods.

PT. Tiga Raksa Satria, Tbk memiliki bisnis consumer goods yang

mayoritas adalah produk susu balita.

3.1.1 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang akan dilakukan penulis berupa studi kasus,
menurut Sekaran (2013) studi kasus adalah pemeriksaan studi yang
dilakukan dalam suatu organisasi dan juga metode pemecahan masalah untuk
memahami fenomena yang menarik dan menghasilkan pengetahuan lebih di
objek yang akan diteliti. Penulis mencoba untuk melakukan analisis terhadap
sistem pengendalian internal pada PT. Tiga Raksa Satria, Tbk pada kegiatan
persediaan barang dagang.

3.2

JenisData
Data penelitian dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu data kualitatif dan data
kuantitatif (Sugiyono 2012), yaitu sebagai berikut:
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1.

Data kuantitatif (berbentuk angka)
Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angkaangka dan analisis menggunalan statistic.Data yang diperoleh langsung dari
perusahaan yang berbentuk laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan
dalam penelitian ini yaiut PT. Tiga Raksa Satria Tbk.

2.

Data kualitatif (berbentuk kata-kata/kalimat)
Metode ini disebut juga metode artistic, karena penelitian lebih bersifat seni
(kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretative karena data hasil
penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan
di lapangan.Data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk yang sudah
jadi, seperti struktur organisasi laporan pembelian, persediaan, dan laporan
penjualan.

3.3

Sumber Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kasus, yaitu dengan
cara mengumpulkan data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:
1.

Data primer
Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara memperoleh data lapangan
atau langsung terjun ke PT. Tiga Raksa Satri Tbk yang menjadi objek
penelitian penulis. Data primer yaitu, data yang mengacu pada informasi
yangdiperoleh sendiri oleh penulis (tangan pertama) yang berhubungan
dengan variable untuk tujuan spesifik studi (Sekaran 2009).Maksud penulis
menggunkan data primer adalah untuk mendapatkan data yang terbaru dan
akurat.
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2.

Data sekunder
Adalah dengan menggunakan tinjauan pustaka dan sumber-sumber lain di
luar sumber primer.Data primer adalah data yang didapat dari informasi yang
dikumpulkan oleh seseorang dan bukan dilakukannya sebuah studi muktahir
oleh penulis (Sekaran 2009).

3.4

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dapat dilakukan penulis dalam mengumpulkan data pada
PT. Tiga Raksa Satria, Tbk dengan cara:

a.

Teknik wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang
harus diteliti, dan juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari
responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil
(Sugiyono 2012). Dalam hal ini penulis melakan tanya jawab dan tatap muka
langsung dengan bagian yang tekait dengan persediaan barang dagang dan
pengawasannya.

b.

Teknik Kuesioner (angket)
Serangkaian pertanyaan tentang pengendalian dalam setiap area audit yang
digunakan sebagai cara untuk menunjukkan kepada auditor aspek-aspek
pengendalian internal yang mungkin tidak memadai.

c.

Teknik Observasi
Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan jika penelitian
berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila
responden yang diamati tidak terlalu besar. Penulis akan melakukan
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observasi di PT. Tiga Raksa Satria, Tbk. Penulis akan melakukan observasi
di dalam tempat penyimpanan barang dagang/gudang yang dimiliki oleh PT.
Tiga Raksa Satria, Tbk dan proses pengendalian yang ada di dalamnya.
d.

Teknik Penelusuran (walkthrough)
Menelusuri transaksi terpilih dalam seluruh sistem akuntansi untuk
menentukan bahwa pengendalian telah berjalan. Penulis akan melakukan
penelusuran dari salah satu transaksi dari mulai penerimaan barang,
penyimpanan, dan pengeluaran.

3.5

Teknik Pengolahan Data
Salah satu teknik pengumpulan data penulis ialah menggunakan instrumen
kuesioner, atau bisa juga disebut pertanyaan yang terstruktur. Sehingga dalam
penelitian ini penulis ingin mengetahui efektifitas sistem pengendalian internal atas
persedian barang dagang pada PT. Tiga Raksa Satria, Tbk. Oleh karena itu, penulis
sebelum itu membuat pertanyaan mengenai sistem pengendalian internal pada PT.
Tiga Raksa Satria, Tbk. Dengan membandingkan komponen yang berasal dari
COSO pada persediaan dengan praktik riil di lapangan. Berikut ini adalah
kuesioner pengendalian internal atas persediaan barang dagang.
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Tabel 3.5 Draft Kuesioner
Kuesioner Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagang
PT. Tiga Raksa Satria, Tbk
No.

Pertanyaan
A.

1

Jawaban

Lingkungan Pengendalian

YA

TIDAK

Manajemen menetapkan dan mengkomunikasikan
standar nilai perilaku perusahaan kepada karyawan
melalui pernyataan kebijakan dan aturan pelaksanan
dan melalui contoh-contoh.

2

Terdapat dewan direksi dan komite audit yang
independen yang berkontribusi secara signifikan
terhadap pemenuhan tujuan laporan keuangan.

3

Manajemen
menempatkan

memonitor
priorotas

risiko
yang

bisnis

tinggi

dan

terhadap

pengendalian internal.
4

Manajemen mengandalkan pada pertemuan informal
secara langsung (face to face) dengan manajer kunci
dibandingkan dengan sistem formal dalam kebijakan
tertulis.

5

Adanya pemilihan secara selektif atau agresif dari
prinsip-prinsip akutansi yang tersedia.

6

Struktur

organisasi

perusahaan

telah

menggambarkan wewenang, tanggung jawab dan
garis pelaporan yang jelas.
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7

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalan
struktur organisasi membantu perusahaan dalam
mencapai tujuannya.

8

Kebijakan perekrutan, proses penyeleksian dan
pengembangan karyawan dijalankan dengan baik.

9

Pengevaluasian, konseling, dan mempromosikan
karyawan berdasarkan penilaian kinerja periodic.

10

Adanya tindakan pendisiplinan untuk pelanggaran
terhadapa perilaku yang tidak diharapkan.

No.

Pertanyaan
B.

Jawaban

Penilaian Resiko

YA

1

Perusahaan selalu memantau perubahan lingkungan.

2

Pemasaran

sistem

persediaan

TIDAK

perusahaan

menyesuaikan tujuan dengan perubahan kondisi.
3

Adanya

personel

baru

dapat

mempengaruhi

timbulnya pemahaman dan fokus yang berbeda atas
pengendalian internal.
4

Perusahaan pernah melakukan modifikasi terhadap
sistem informasi sehingga mengubah risiko yang
berkaitan dengan pengendalian internal.

5

Adanya

atensi

perusahaan

terhadap

risiko

kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.
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C.
1

Informasi dan Komunikasi

YA

TIDAK

Sistem akuntansi perusahaan dapat menjamin bahwa
seluruh aktivitas persediaan secara valid dicatat
dengan benar, lengkap dan tercermin dalam laporan
keuangan pada periode yang sesuai.

2

Setiap karyawan yang terlibat dalam aktivitas sistem
persediaan memahami bagaimana aktivitas mereka
berhubungan dengan pekerjaan orang lain baik di
dalam maupun di luar organisasi.

3

Terdapat pedoman kebijakan, pedoman pelaporan
akuntansi dan memorandum yang membentuk
pengendalian persediaan.

4

Sistem akuntansi perusahaan menyediakan suatu
jejak audit atau jejak transaksi yang lengkap untuk
setiap transaksi.

5

Manajemen memperoleh informasi mengenai total
persediaan setiap bulannya.

No.

Pertanyaan
D.

1

Jawaban

Aktivitas Pengendalian

YA

TIDAK

Pemeriksaan fisik persediaan dilakukan minimum
setahun sekali.

2

Perusahaan

membuat

instruksi

tertulis

untuk

perhitungan fisik persediaan.
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No.

Pertanyaan
D.

3

Jawaban

Aktivitas Pengendalian

YA

TIDAK

Instruksi tersebut diikuti pada waktu dilakukan
perhitungan fisik persediaan.

4

Persediaan cukup dilindungi dan diawasi.

5

Setiap penerimaan barang selalu dibuatkan laporan
penerimaan barang.

6

Perhitungan fisik persediaan dilakukan oleh pihak
bebas (independen).

7

Fungsi pembelian terpisah dari fungsi penerimaan
dan akuntansi.

8

Perusahaan

menggunakan

surat

permintaan

pembelian.
9

Perusahaan menggunakan surat pesanan bernomor
urut tercetak.

10

Pembelian di otorisasi oleh manajemen yang
bertanggung jawab.

11

Semua barang yang diterima dihitung dan dicek
terhadap kelengkapan dan sebagainya.

12

Perusahaan menyelenggarakan pencatatan secara
perpetual.

13

Catatan tersebut diselenggarakan oleh karyawan
yang tidak bertugas melindungi persediaan.

14

Persediaan perusahaan secara periodic menilai lebih
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No.

Pertanyaan
D.

Jawaban

Aktivitas Pengendalian

YA

TIDAK

lanjut selisih yang terjadi anatara hasil perhitungan
fisik dengan catatan.

No.

Pertanyaan
E.

Jawaban

Pemantauan

YA

1

Perusahaan memiliki fungsi audit intern.

2

Manajemen

melakukan

tindakan

TIDAK

korektif

berdasarkan informasi keluhan/kelemahan yang
diterima dari pelanggan, lembaga pengatur, dan
auditor eksternal.
3

Pemantauan

dimasukkan

dalam

agenda

rutin

kegiatan operasi perusahaan.
4

Hasil dari aktivitas pemantauan dijadikan pedoman
bagi

pemimpin

untuk

menentukan

langkah

perbaikan.

(Sumber Haryono Jusup;1998)

Selanjutnya penulis melakukan pengelompokan jawaban bedasarkan masalah, yang
diadopsi dari (Munawaroh dalam Wishtya 2013).Dimana dari seluruh jawaban
responden atas pengendalian internal dihitung jumlah jawaban “Ya” dan “Tidak”.
Untuk setiap jawaban akan diberikan nilai jawaban “Ya” bernilai 1 dan “Tidak”
bernilai 0. Selanjutnya menghitung jumlah jawaban “Ya” dan banyaknya
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pertanyaan untuk setiap kelompok. Jumlah jawaban “Ya” dan jumlah pertanyaan
ke dalam rumus skor ideal;
Jumlah jawaban “Ya”
-------------------------------------------- x 100%
Jumlah jawaban seluruh responden
Menghitung besarnya prosentase jawaban ”Ya”, untuk setiap kelompok dengan
melakukan interpretasi sebagai berikut menurut kategori dibawah ini:

3.6

a.

0%-25%, berarti pengendalian internal tidak efektif.

b.

26%-50%, berarti pengendalian internal kurang efektif.

c.

51%-75%, berarti pengendalian internal cukup efektif.

d.

76%-100%, berarti pengendalian internal sangat efektif.

Metode Analisis Data
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis
deskriptif. Menurut Widya (2013) analisis dekriptif adalah metode ini akan
mengevaluasi penerapan sistem pengendalian intern atas persediaan barang dagang
pada PT. Tiga Raksa Satria, Tbk. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa
deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan data
yang menggambarkan informasi secara alami dan tidak mudah diukur. Peneliti
akan melakukan analisis sebagai berikut :
1.

Mengumpulkan literatur-litelatur yang berhubungan dengan penelitian yang
akan dilakukan penulis yang berhubungan dengan penulisan yang akan
menjadi acuan landasan teori dalam penelitian ini.

2.

Melakukan observasi pada perusahaan yang menjadi objek penelitian dalam
hal ini adalah PT. Tiga Raksa Satri,a Tbk untuk memperoleh data-data yang
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diperlukan seperti; struktur organisasi, prosedur penerimaan barang, prosedur
penyimpanan barang, dan prosedur pengeluaran barang.
3.

Mengobservasi apakah kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran
barang dengan wawancara pada bagian yang terkait.

4.

Menganalisa unsur-unsur pengendalian internal dalam kegiatan peneriman,
penyimpanan, dan pengeluaran barang dengan langkah sebagai berikut:
a.

Menilai terkait kegiatan pengendalian internal dalam perusahaan serta
melakukan check list terhadap kuesioner pengendalian internal.

b.

Menganalisa kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran
barang.

c.

Bagaimana

kegiatan

pengendalian

internal

terhadap

kegiatan

penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang dibandingkan
dengan teori-teori yang berlandasi pengendalian internal.
5.

Menyimpulkan hasil perbandingan yang ada serta melihat bagaimana
penerapannya di lapangan.

6.

Hasil dan kesimpulan diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang ada
dalam rumusan masalah.
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BAB IV
ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1

Deskriptif Objek Penelitian
4.1.1 Latar Belakang perusahaan
PT. Tiga Raksa Satria Tbk yang diambil peneliti untuk menjadi objek
penelitiaan berdiri pada 17 November 1986.Kegiatan usaha utama Perseroan
adalah di bidang penjualan dan ditribusi barang-barang konsumsi bersekala
nasional.Disamping itu terdapat pula kegiatan usaha lainnya melalui unit
usaha dari anak perusahaan.Perseroan mulai beroprasi pada bulan Januari
1988 dengan mengambil alih unit usaha distribusi PT. Tigaraksa (Holding),
pendiri dan dulunya pemegang 100% saham perseroan. Hanya dalam waktu
2 tahun 4 bulan sejak mulai beroprasinya, Perseroan mencatatkan sahamnya
pada tanggal 21 April 1990 di Bursa efek Jakarta dan Bursa efek Surabaya,
keduanya pasar modal di Indonesia, yang sejak tahun 2007 bergabung
menjadi Bursa efek Indonesia.
Setelah
perkembangan

menjadi
yang

perusahaan

terbuka,

signifikan.Sehingga

perseroaan

mengalami

membuat

perseroan

mengembangkan usahanya, bisnis inti perseroan adalah bidang penjualan dan
distribusi barang-barang konsumsi. Perkembangan usaha perseroan meliputi
3 bidang bisnis lainnya yaitu; penjualan dan pemasaran produk edukasi,
pengisian ulang gas rumah tangga dan produksi & penjualan produk edukasi,
dan layanan produksi & pemgemasan produk susu bubuk.
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4.1.2 Visi, Misi, dan Nilai perusahaan
VISI
“To succeed and Excel as a Mrket-driven Sales & distribution
Organization”
To succeed artinya perseroan harus bisa mencapai target perumbuhan dan
target financial yang telah di tetapkan agar kelangsungan hidup perusahaan
dapat terjamin secara jangka panjang.
To Excel terkait dengan proses yang dilakuakan untuk bisa succeed,
semua proses, proses bisnis, maupun proses penunjang, harus diesekusi
dengan prima sesuai dengan standart yang telah ditetapkan, dan harus dengan
cara yang benar sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku
Market-driven atau orientasi terhadap pasar suatu keharusan didalam
lingjungan bisnis yang semakin kompetitif.
MISI
Deliver values to stakeholders
– Customer

: Output yang bermutu

– Employee

: financial dan non financial reward

– Investor

: capital gain dan dividen

– Mitra Bisnis : kerja sama bisnis yang saling menguntungkan
– Pemerintah

: pajak, kesempatan kerja bagi masyarakat

Nilai Organisasi


Intergrity, memastikan semua janji terpenuhi



Independence, untuk menjamin semua mitra mendapatkan pelayanan
terbaik



Innovation, memastikan untuk senantiasa terdepan
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4.1.3 Struktur Organisasi

(Sumber PT. Tiga Raksa Satria, Tbk)
4.1.4Job Description
1. Dewan komisaris


Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan perseroan oleh
Direksi dan member nasihat kepada Direksi



Mengikuti perkembangan kegiatan dan perkembangan perusahaan



Memberikan pendapat dan saran kepada Presiden Direktur
mengenai;

2.

-

Pengelolaan perseroan

-

Pembuatan pelaporan tahunan dan hal-hal penting lainnya

Direksi


Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
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Bertanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan



Membentuk dan memantau system pengawasan internal



Menjamin kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia.

3. Komite Audit


Menelaah tingkat kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Pasar
modal dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan
Perseroan.



Melakukan pengawasan secara umum atas pelaksanaan kebijakan
pengelolaan risiko perusahaan yang telah diterapkan oleh
perseroan.



Memonitor pelaksanaan tugas-tugas audit internal yang dijalankan
oleh Departemen internal audit.



Mengawasi pelaksanaan tata kelola perusahaan dan pemenuhan
tanggung jawab perseroan kepada pihak lainnya dalam kaitannya
dengan laporan keungan persroaan, proses pembuatan laporan
keuangan, struktur pengawasan internal, sistim manajemen, risiko
(keuangan dan non keuangan)

4. Internal audit


Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal.



Menguji dan mengevaluasi pelaksanan dan pengendalian internal
dan system manajemen risiko sesuai kebijakan Perseroan.



Melakukan pengawasan ataupun pemeriksaan atas efesiensi dan
efektivitas di seluruh proses.
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Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut
secara tertulis kepada Presiden Direktur dan Dewan komisaris.



Memberikan saran perbaikan yang obyektif tentang kegiatan yang
diperiksa pada semua tingkatan Manajemen.

5. Presiden direktur


Menyusun strategi dan Visi



Mengatur investasi, alokasi, dan divertasi



Memimpin Direksi



Memastikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dikelola
dengan benar



Menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai perusahaan

6. Head of Retention


Memberikan kepuasan terhadap kebutuhan dan permintaan para
principal yang sudah ada.



Menintergrasikan proses-proses untuk mencapai target-target yang
telah ditetapkan secara bersama-sama dengan para principal,
khususnya Sales rolling forecast (ROFO)

7. Head of Sales operation


Melakukan esekusi penjualan kepada seluruh outlet dan trade
chanels untuk mencapai target-target revenue growth yang telah
ditetapkan

8. Head of logistics


Melakukan dan bertanggung jawab atas;
-

Penyediaan barang
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-

Penyimpanan barang

-

Pengiriman barang

9. Head of trade marketing


Merancang dan melakukan esekusi program-program di oulet
pelanggan.

10. Direkutur supporting processes
11. Head of human resources Manajemen


Meningkatkan motivasi pekerja



Meningkatkan kinerja



Meningkatkan kompetensi tiap individu



Memperkuat kapasitas organisasi

12. Head of finance


Meningkatkan produktifitas dalam pengelolaan modal kerja
Perseroan



Mengelola dengan baik atas cost of fund Manajemen dan cash to
cash cycle Manajemen.



Berperan dan bertanggung jawab dalam operational budget
Manajemenyang

meliputi;

operational

expenses,

assets

Manajemendan capital expenditure.
13. Head of accounting


Menunjang proses bisnis Perseroan dan memenuhi kebutuhan
informasi kepada Manajemen



Penyediaan informasi financial statement berdasarkan PSAK, tax
reports, dan monthly ROBIJ ( Rolling Budget)
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4.2

Siklus prosedur pnerimaan, pengeluaran barang pada PT. Tiga Raksa Satria
Tbk
4.2.1 Warehouse Manajemen system
Didalam system penerimaan Maupun barang keluar di gudang PT. Tiga
Raksa Satria Tbk menggunakan sebuah system yang dinamakan Warehouse
Manajemen system. Warehouse Manajemen system adalah sebuah system
yang bertujuan untuk mengontrol segala proses yang terjadi di dalam system
pergudangan. Porses-proses tersebut seperti shipping (pengiriman), putaway
(pengambilan), move (pergerakan), dan picking (pengambilan).Warehouse
Manajemen system bertujuan untuk menyediakan satu set prosedur
komputerisasi untuk menangani peneriman barang, mengelola fasilitas
penyimpanan, mengelola stok barang untuk picking, packing, dan shipping.
PT. Tiga Raksa Satria, Tbk memiliki cukup banyak gudang untuk
kegiatan usahanya, tetapi untuk saat ini perusahaan menggunakan Warehouse
Management system hanya pada gudang yang besar saja. Seperti Central
warehouse yang berada di Bekasi yang sudah menggunakan system ini.
Untuk menggunakan system ini diperlukan berbagai standart, dari mulai luas
gudang sampai tinggi gudang, karena itu sangat berpengaruh terhadap
opersional

system

ini.Selain

itu,

untuk

menggunakan

system

ini

membutuhkan biaya yang tidak sedikit.Oleh karena itu, perusahaan pada saat
ini belum menggunakan system ini pada seluruh gudang yang dimiliki.
Berikut ini penulis menampilkan beberapa kelebihan dan kekurangan
Warehouse Management System dengan Inventory Management System;
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Warehouse Managemenr System
 Break down into storage type, section, bin location
 Stock movement is visible around the warehouse
 Has various strategies of placement and removals
 Device is supported
 Inventory is managed to storage bin level
 Can manage warehouse personnel utilization
(Sumber PT. Tiga Raksa Satria Tbk)

Inventory Management System
 One single stock for the site.
 Can not track down stock movement in the warehouse
 Can not accommodate specific way of handling goods
 No device supported
 Inventory is managed at site level
 No warehouse personnel Manajemen.
(Sumber PT. Tiga Raksa Satria Tbk)

4.2.2 Prosedur penerimaan persediaan PT. Tiga Raksa Satria Tbk
Dibuatnya system prosedur penerimaan barang agar

memastikan

bahwa jumlah persediaan yang diterima di Central Warehouse dari Prinsipal
sesuai dengan Purchase Order yang telah diterbitkan dan diadministrasikan
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dengan baik. Prosedur penerimaan yang dimiliki PT. Tiga Raksa Satria
adalah;
1. Prinsipal
a. Prinsipal menerima Purchase Order (PO) dari Logistic & Purchasing
Department yang berisi pemesanan barang.
b. Berdasarkan PO tersebut, siapkan barang dan Delivery Order (DO).
c. Kirimkan barang beserta DO (1-2) ke Central Warehouse (CW) yang
memesan barang.
2. Warehouse Administration
a. Bagian Admin gudang menerima DO (1-2) dari Prinsipal.
b. Masuk ke sistem SAP untuk display PO sesuai dengan No. PO yang
tertera pada DO Prinsipal. Periksa kesesuaian data pada PO dengan
data pada DO Prinsipal, yang meliputi:
-

No. PO yang tertera pada DO Prinsipal ada di sistem SAP

-

Jenis barang pada DO Prinsipal sesuai dengan PO

-

Jumlah barang pada DO Prinsipal sesuai dengan PO.

Untuk pengiriman partial, satu PO bisa terdiri dari beberapa DO. Oleh
karena itu bisa terdapat perbedaan antara jumlah barang pada PO
dengan DO Prinsipal. Bagian admin perlu mengidentifikasi terlebih
dahulu apakah barang yang diterima merupakan pengiriman partial
atau bukan.
c. Apabila terdapat perbedaan yang bukan terjadi karena pengiriman

partial, lakukan konfirmasi kepada Purchasing Supervisor – HO dan
Prinsipal untuk tindakan selanjutnya, dengan alternatif keputusan:
- Bila lebih : ditolak
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- Bila kurang: DO Prinsipal dicoret dan diganti dengan jumlah yang
sebenarnya diterima.
d. Input ke dalam sistem SAP:
- Buat Inbound Delivery untuk DO Prinsipal
- Buat Put away TO (PTO) untuk DO Prinsipal
- Cetak Put away TO, apabila proses konfirmasi put away tidak
menggunakan Radio Frekwensi (RF)
- Cetak Pallet Id.
e. Serahkan Pallet Id dan PTO kepada fungsi Warehouse Operation.
f. Arsip sementara DO Prinsipal.
3. Warehouse Operation
a. Forklift Operator menerima Pallet Id dan PTO dari VDU Operator.
b. Lakukan pembongkaran barang dari truk berdasarkan kode barang dan
kode batch yang sama dengan mengacu pada Pallet Id.
c. Tempelkan Pallet Id pada pallet.
d. Letakan barang di lokasi yang dituju.
e. Catat jumlah dan jenis barang yang dibongkar dan di-put away pada
PTO.
f. Tandatangani

PTO oleh

Forklift

Operator

sebagai

pelaksana

pembongkaran dan put away, dan oleh Warehouse Supervisor/Foreman
sebagai penanggung jawab pembongkaran dan put away.
g. Serahkan PTO ke VDU Operator.
h. Apabila menggunakan RF, abaikan point 3.e, 3.f dan 3.g Lakukan
konfirmasi put away per pallet melalui RF.
4. Warehouse Administration
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a. Apabila tidak menggunakan RF pada saat konfirmasi put away, maka
VDU Operator menerima PTO yang telah diisi dan ditandatangani
sebagai dasar bagi VDU Operator untuk melakukan konfirmasi put
away per pallet.
b. Crosscheck jumlah dan jenis barang yang dicatat pada PTO dengan
jumlah dan jenis barang pada DO Prinsipal. Bila tidak sesuai, coret
DO Prinsipal dengan jumlah yang sebenarnya diterima.
c. Tandatangani DO Prinsipal oleh Warehouse Supervisor/Foreman.
d. Serahkan DO Prinsipal (2) ke Prinsipal melalui Transporter.
e. Masuk ke dalam sistem SAP:
- Lakukan Post Goods Receipt untuk DO Prinsipal tersebut
- Cetak Goods Receiving Report (GRR) sebanyak 2 (dua) rangkap
- Serahkan DO Prinsipal (1) dan GRR (1-2) ke Fungsi Account Payable
(A/P) sebagai dasar pembayaran kepada Prinsipal.

4.2.2.1 Bagian terkait, letak potensi resiko serta unsur pengendalian internal
atas prosedur penerimaan persediaan
a. Kesalahan dalam menghitung barang
Dilakukan penghitungan yang berulang, mulai dari barang masih
berada di dalam Truk sampai dengan barang diturunkan selalu
dilakukan penghitungan. barang yang diterima disesuaikan dengan
dokumen yaitu Delivery order dari pihak Prinsipal yang dibawa oleh
Transporter.
b. Penerimaan barang yang tidak dipesan
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Pengecekan barang dari principal dan disesuaikan dengan Purchase
Order yang dikeluarkan oleh Departement Logistic.

c. Barang dengan kualitas rendah
Pengecekan barang yang dating oleh bagian gudang, jika ada barang
yang tidak baik maka barang tersebut dikembalikan kepada principal.

4.2.3 Prosedur pengiriman persediaan PT. Tiga Raksa Satria Tbk
Pengirman barang adalah salah suatu proses yang sangat menentukan
bagi perusahaan, karena pada saat pengiriman barang bisa saja terjadi
kesalahan. Prosedur pengirman barang bertujuan untuk tujuannya adalah
untuk memastikan bahwa pesanan barang dari Central Warehouse dan
Branch Warehouse dengan jumlah barang sesuai pesanan dan dapat diterimat
dengan tepat waktu. Prosedur pengiriman barang PT. Tiga Raksa Satria Tbk
yaitu;
1. Administration Sales
Administration Sales berdasarkan Order Booking (OB) melakukan input
ke dalam sistem SAP:
a. Buat Sales Order (SO) untuk Subdist.
b. Buat Delivery Order (DO) untuk semua SO yang ada.
c. Kelompokkan DO yang ada berdasarkan rute untuk menjadi satu
Shipment Document (SD).
2. Warehouse Administration
a. VDU Operator melakukan input ke dalam sistem SAP:
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- Buat Group Picking berdasarkan No. Shipment (wave picking by
shipment)
- Buat TO Picking berdasarkan Group Picking yang dibuat (wave
picking)
- List the TO by wave
- Buat Shipment Document (SD)
- Cetak SD.
b. Tandatangani SD oleh Transport Admin.
c. Serahkan SD ke Warehouse Supervisor.
3. Warehouse Operation
a. Warehouse Supervisor menerima SD yang berisi informasi mengenai
daftar Delivery Note per Subdist dan menginstruksikan kepada Forklift
Operator untuk melakukan picking.
b. Forklift Operator mempersiapkan barang yang akan di-picking. Barang
dalam satuan karton di-pick lebih dahulu daripada barang dalam satuan
pallet.
- Ambil barang dalam satuan karton dan letakkan di dock area.
- Lakukan confirm picking berdasarkan jumlah dan jenis barang
yang diambil dan diletakkan di dock area, dengan menggunakan
Radio Frekwensi (RF). Confirm picking dengan RF langsung
terhubung ke sistem SAP.
c. Keesokan harinya, barang dalam satuan pallet di-picking:
- Ambil barang dalam satuan pallet.
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- Lakukan confirm picking berdasarkan pallet id barang yang diambil,
dengan menggunakan Radio Frekwensi (RF). Confirm picking
dengan RF langsung terhubung ke sistem SAP.
- Muat barang dalam satuan pallet maupun karton yang telah ada di
dock area ke truk.
d. Serahkan SD ke Transporter dan minta Transporter menandatangani
SD sebagai bukti serah terima barang. SD juga harus ditandatangani
oleh Security.
4. Warehouse Administration
a. Berdasarkan hasil confirm picking, VDU Operator masuk ke dalam
sistem SAP:
- Lakukan Post Goods Issue per nomor shipment
- Cetak Delivery Note (DN) untuk setiap delivery.
b. Tandatangani DN oleh Transport Admin, Transporter dan Security.
c. Serahkan barang dan DN (1-3) ke Transporter.
d. Arsip sementara DN 4.
5. Transporter
a. Transporter menerima barang berikut SD dan DN (1-3).
b. Lakukan pengiriman barang ke Subdist dan menyerahkan barang dan
DN (1-3) kepada Subdist.
6. Subdist
a. Subdist menerima barang dan DN (1-3).
b. Periksa barang dan DN.
c. Tandatangani DN. Apabila jumlah yang diterima lebih kecil dari jumlah
yang tertera di DN, coret DN dan isi sesuai jumlah yang diterima.
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d. Serahkan DN (2-3) ke Transporter.
e. Simpan DN (1).
7. Transporter
a. Transporter menerima DN (2-3) yang telah ditandatangani dari Subdist.
b. Serahkan DN (2) kepada VDU Operator.
c. Simpan DN (2) oleh Transporter untuk dasar penagihan ongkos angkut.
8. Warehouse Administration
a. VDU Operator menerima DN (3) yang telah ditandatangani Subdist dari
Transporter dan membandingkannya dengan DN (4) yang ada di file.
b. Cek apakah ada barang kembali.
- Bila tidak ada barang kembali, dalam arti semua barang yang
dikirim ke Subdist diterima seluruhnya oleh Subdist, maka serahkan
DN (3) ke fungsi Account Receivable (A/R) untuk dasar penagihan
ke Subdist.
- Bila ada barang kembali, dalam arti tidak semua barang diterima
oleh Subdist karena ada yang rusak atau hilang dalam perjalanan
karena kelalaian Transporter, lanjutkan ke Prosedur Penerimaan
Barang Retur Seketika dari Subdist di Central Warehouse (FWM05).
c. Arsip permanen DN (4).

4.2.3.1 Bagian terkait, letak potensi resiko serta unsur pengendalian internal
atas prosedur pengiriman persediaan
1. Admininistration sales
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Delivery order yangdibuat olehadmininistration sales tidak
sesuai dengan order booking.
 Warehouse administration mengechek didalam system apakah
shipment document sudah sesuai atau tidak.
2. Warehouse administration
Shipment document tidak sesuai dengan delivery order.
 Warehouse supervisior mengecheck ulang apakah shipment
document sudah sesuai dengan delivery order.
3. Warehouse operation
Barang yang diberikan oleh petugas tidak sesuai dengan shipment
document.
 Transporter dan securitymengechek shipment document dengan
jumlah barang yang ada.
4. Transporter
Barang yang telah dikirimkan tidak sesuai dengan delivery notes yang
terlampir.
 Subdist mengecheck barang yang diberikan dengan dokumen
delivery notes sebelum menandatangani dokumen.

4.2.4 Prosedur penerimaan barang retur PT. Tiga Raksa Satria Tbk
Barang retur atau barang yang dikembaliakan oleh outlet memiliki
spesifikasi khusus untuk dapat dikembalikan yaitu;
- barang yang 4 (empat) bulan lagi menjelang kadaluarsa
- barang yang ditarik dari peredaran (product recall)
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- barang yang slow moving (sesuai kriteria yang ditetapkan oleh TRS)
- barang yang rusak
- barang yang hilang dalam perjalanan.
Dari spesifikasi tersebut barang bisa dikembalikan sesuai prosedur
yang ada, prosedur penerimaan barang retur bertujuan untuk memastikan
bahwa penerimaan barang retur dari Outlet telah dilakukan secara efisien dan
efektif sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Untuk penerimaan
barang retur terdapat prosedur tersendiri, prosedur tersebut adalah;
1. Outlet kirimkan barang beserta Nota Retur Barang (NRB) ke Bagian
Damage Warehouse TRS.
2. Petugas Damage Warehouse terima barang retur dan NRB. Kemudian,
lakukan pemeriksaan fisik barang dengan NRB. Selanjutnya, serahkan
NRB kepada Admin Damage Warehouse.
3. Admin Damage Warehouse terima NRB dan lakukan proses sebagai
berikut:
- coding automation sesuai fisik barang di sistem SAP
- cetak Bukti Persetujuan Pengembalian Retur (BPPR)
- upload data retur ke dalam sistem SAP
- buat Sales Order (SO) dengan type – return untuk BPPR per outlet di
sistem SAP
- buat Delivery Order (DO) return untuk setiap BPPR yang diterima,
sehingga stock akan ter-post dengan status blocked di sistem SAP
- cetak Receiving Worksheet for Return (RWR)
- lakukan post Goods Receipt di sistem SAP
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- informasikan melalui e-mail kepada Admin Sales untuk membuat Credit
Note (CN).
4. Admin Sales terima terima e-mail pembuatan CN dari Admin Damage
Warehouse. Kemudian, lakukan proses pembuatan CN di dalam sistem
SAP serta cetak CN dan Faktur Pajak Retur (FPR) untuk ditandatangani
oleh Branch Accountant (BA). Selanjutnya, serahkan CN (1) dan FPR (1)
ke Admin Inkaso untuk didistribusikan ke Outlet dan CN (2), FPR (2) dan
BPPR untuk fungsi A/R dalam rangka A/R Adjustment.
4.2.5 Bagan alir dokumen system persediaan barang PT. Tiga Raksa Satria
Tbk
Gambar 4.2.5 a peneriman persediaan
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Gambar 4.2.5 b pengriman barang
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4.2.6

Analisis Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran barang
Dari prosedur-prosedur yang dimiliki oleh PT. Tiga Raksa Satria, Tbk, penulis

mencoba menganalisis prosedur-prosedur tersebut bedasarkan teori yang ada.
1. Adanya pemisahan fungsi yang jelas. Pada prosedur Penerimaan barang, bagian
gudang tidak sama sekali mengetahui berapa harga barang yang datang ke gudang.
Itu karena bagian gudang tidak secara langsung ikut campur didalam proses
pembelian barang tersebut. Pada prosedur penjualan juga sama, bagian gudang
tidak bisa mengluarkan barang tanpa dokumen yang berasal dari Admin Sales
yang berada di Head Office yang berhubungan langsung dengan pemebeli.
Sedangkan, bagian gudang hanya bertugas untuk mengeluarkan barang yang
sesuai dengan dokumen tersebut.
2. Otorisasi yang berjenjang. Pada prosedur penerimaan barang, sudah terdapat
otorisasi yang jelas, bahwa ketika barang datang maka dokumen di tanda tangani
oleh Warehouse Supervisior, sebelum itu Security akan mengechek barang
tersebut dan ikut mendatanganinya. Sama dengan prosedur penerimaan barang,
pada prosedur pengeluaran barang otorisasi transaksi sudah di lakukan dengan
baik.
3. Pemisahan tugas pencatatan dengan tugas mengeksekusi transaksi. Prosedur
penerimaan dan pengeluaran barang sudah memisahkan antara bagian pencatatan
yaitu di pegang oleh Warehouse Admin yang bertugas menginput dan membuat
dokumen untuk bisa mengeluarkan barang bedasarkan dokumen dari bagian
pembelian atau penjualan. Warehouse Admin hanya bertugas untuk mencatat saja
sedangkan untuk yang meneksekusi transaksinya adalah Warehouse Operation.
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Pemisahan ini sangat diperlukan agar selain lebih efektif tetapi juga
menghindarkan dari resiko salah catat dan juga resiko kecurangan yang disengaja.
4. Adanya Job Desc yang jelas antar bagianya. Sudah terdapat pembagian tugas
yang jelas antara bagian-bagian yang telibat didalam prosedur penerimaan dan
pengeluaran barang. Pada kedua prosedur tersebut dapat dilihat bahwa pembagian
tugas seperti yang mengotorisasi dan bagian yang mengesekusi berbeda. Bagian
yang mencatat dan yang mengesekusi juga berbeda. Sehingga membuat para
karyawan tidak kebingungan dalam melaksanakan tugas masing-masing dan juga
sebgai salah satu bentuk untuk mengurangi resiko.
4.3

Analisis system pengendalian internal pada persediaan PT. Tiga Raksa Satria
Tbk
1. Tingkat efektifitas system pengendalian internal atas persediaan PT. Tiga
Raksa Satria Tbk
Tabel 4.1 Draft Kuesioner
Kuesioner Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagang
PT. Tiga Raksa Satria, Tbk

No.

Pertanyaan

F.
1

Lingkungan Pengendalian

Manajemen menetapkan dan mengkomunikasikan

Jawaban

YA

TIDAK



standar nilai perilaku perusahaan kepada karyawan
melalui pernyataan kebijakan dan aturan pelaksanan
dan melalui contoh-contoh.
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2

Terdapat dewan direksi dan komite audit yang



independen yang berkontribusi secara signifikan
terhadap pemenuhan tujuan laporan keuangan.
3

Manajemen
menempatkan

memonitor
priorotas

risiko
yang

bisnis

tinggi

dan



terhadap

pengendalian internal.
4

Manajemen mengandalkan pada pertemuan informal



secara langsung (face to face) dengan manajer kunci
dibandingkan dengan sistem formal dalam kebijakan
tertulis.
5

Adanya pemilihan secara selektif atau agresif dari



prinsip-prinsip akutansi yang tersedia.
6

Struktur

organisasi

perusahaan

telah



menggambarkan wewenang, tanggung jawab dan
garis pelaporan yang jelas.
7

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalan



struktur organisasi membantu perusahaan dalam
mencapai tujuannya.
8

Kebijakan perekrutan, proses penyeleksian dan



pengembangan karyawan dijalankan dengan baik.
9

Pengevaluasian, konseling, dan mempromosikan



karyawan berdasarkan penilaian kinerja periodic.
10

Adanya tindakan pendisiplinan untuk pelanggaran



terhadapa perilaku yang tidak diharapkan.
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No.

Pertanyaan
G.

Jawaban

Penilaian Resiko

YA

1

Perusahaan selalu memantau perubahan lingkungan.



2

Pemasaran



sistem

persediaan

perusahaan

TIDAK

menyesuaikan tujuan dengan perubahan kondisi.
3

Adanya

personel

baru

dapat

mempengaruhi



timbulnya pemahaman dan fokus yang berbeda atas
pengendalian internal.
4

Perusahaan pernah melakukan modifikasi terhadap



sistem informasi sehingga mengubah risiko yang
berkaitan dengan pengendalian internal.
5

Adanya

atensi

perusahaan

terhadap

risiko



kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.

H.
1

Informasi dan Komunikasi

Sistem akuntansi perusahaan dapat menjamin bahwa

YA

TIDAK



seluruh aktivitas persediaan secara valid dicatat
dengan benar, lengkap dan tercermin dalam laporan
keuangan pada periode yang sesuai.
2

Setiap karyawan yang terlibat dalam aktivitas sistem



persediaan memahami bagaimana aktivitas mereka
berhubungan dengan pekerjaan orang lain baik di
dalam maupun di luar organisasi.
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H.
3

Informasi dan Komunikasi

YA

Terdapat pedoman kebijakan, pedoman pelaporan

TIDAK



akuntansi dan memorandum yang membentuk
pengendalian persediaan.
4

Sistem akuntansi perusahaan menyediakan suatu



jejak audit atau jejak transaksi yang lengkap untuk
setiap transaksi.
5

Manajemen memperoleh informasi mengenai total



persediaan setiap bulannya.

No.

Pertanyaan
I.

1

Jawaban

Aktivitas Pengendalian

YA

Pemeriksaan fisik persediaan dilakukan minimum

TIDAK



setahun sekali.
2

Perusahaan

membuat

instruksi

tertulis

untuk



Instruksi tersebut diikuti pada waktu dilakukan



perhitungan fisik persediaan.
3

perhitungan fisik persediaan.
4

Persediaan cukup dilindungi dan diawasi.



5

Setiap penerimaan barang selalu dibuatkan laporan



penerimaan barang.
6

Perhitungan fisik persediaan dilakukan oleh pihak



bebas (independen).

72
Analisis sistem..., Faried Shah Alam, Ak.-IBS, 2015

No.

Pertanyaan
I.

7

Jawaban

Aktivitas Pengendalian

YA

Fungsi pembelian terpisah dari fungsi penerimaan

TIDAK



dan akuntansi.
8

Perusahaan

menggunakan

surat

permintaan



Perusahaan menggunakan surat pesanan bernomor



pembelian.
9

urut tercetak.
10

Pembelian di otorisasi oleh manajemen yang



bertanggung jawab.
11

Semua barang yang diterima dihitung dan dicek



terhadap kelengkapan dan sebagainya.
12

Perusahaan menyelenggarakan pencatatan secara



perpetual.
13

Catatan tersebut diselenggarakan oleh karyawan



yang tidak bertugas melindungi persediaan.
14

Persediaan perusahaan secara periodic menilai lebih



lanjut selisih yang terjadi anatara hasil perhitungan
fisik dengan catatan.

No.

Pertanyaan
J.

Jawaban

Pemantauan

YA

1

Perusahaan memiliki fungsi audit intern.

2

Manajemen

melakukan

tindakan

TIDAK


korektif
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No.

Pertanyaan
J.

Jawaban

Pemantauan

YA

TIDAK

berdasarkan informasi keluhan/kelemahan yang
diterima dari pelanggan, lembaga pengatur, dan
auditor eksternal.
3

Pemantauan

dimasukkan

dalam

agenda

rutin



Hasil dari aktivitas pemantauan dijadikan pedoman



kegiatan operasi perusahaan.
4

bagi

pemimpin

untuk

menentukan

langkah

perbaikan.

Selanjutnya penulis melakukan pengelompokan jawaban bedasarkan masalah, yang
diadopsi dari (Munawaroh dalam Wishtya 2013). Dimana dari seluruh jawaban
responden atas pengendalian internal dihitung jumlah jawaban “Ya” dan “Tidak”.
Untuk setiap jawaban akan diberikan nilai jawaban “Ya” bernilai 1 dan “Tidak”
bernilai 0. Selanjutnya menghitung jumlah jawaban “Ya” dan banyaknya
pertanyaan untuk setiap kelompok. Jumlah jawaban “Ya” dan jumlah pertanyaan
ke dalam rumus skor ideal;
Jumlah jawaban “Ya”
-------------------------------------------- x 100%
Jumlah pertanyaan
Menghitung besarnya prosentase jawaban ”Ya”, untuk setiap kelompok dengan
melakukan interpretasi sebagai berikut menurut kategori dibawah ini:
e.

0%-25%, berarti pengendalian internal tidak efektif.

f.

26%-50%, berarti pengendalian internal kurang efektif.
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g.

51%-75%, berarti pengendalian internal cukup efektif.

h.

76%-100%, berarti pengendalian internal sangat efektif.

Tabel 4.2 pengolahan data kuesioner
Pengolahan data

Jawaban
Ya

A. Lingkungan

9

Rumus

tidak

Hasil
hitung

1

90%
Jumlah jawaban “Ya”

pengandalian
B. Penilaian resiko

5

0

kategori

---------------- x 100%
Jumlah jawaban

Sangat
efektif

100%

Sangat
efektif

C. Informasi dan

5

0

100%

komunikasi

Sangat
efektif

D, Aktifitas pengendalian

14

0

100%

Sangat
efektif

E. Pemantauan

4

0

100%

Sangat
efektif

2. Tingkat efektifitas internal atas persediaan barang dagang PT. Tiga Raksa
Satria Tbk menurut teori COSO
Setiap perusahaan memiliki system pengendaliaan internalnya sendiri
yang

memadai. Pengendaliaan internal yang dilakukan perusahaan di

maksudkan untuk mengurangi tingkat kesalahan yang disengaja maupun
yang tidak disengaja. Kesalahan yang terjadi baik dari sumber daya manusia
yang dimiliki maupun kesalahan dari system yang dimiliki oleh perusahaan.
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Pengendaliaan internal tersebut dilakukan untuk menjaga asset yang dimiliki
oleh perusahaan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pihak
yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan aktifitas perusahaan.
Oleh karena itu, penulis menggunakan teori dari COSO untuk mengukur
efektifitas yang ada di perusahaan PT. Tiga Raksa Satria Tbk apakah sudah
baik menurut teori ataupun masih ada yang perlu diperbaiki maupun ditambah.
Penilaiaan tersebut yaitu meliputi;
1. Lingkungan pengendalian
a. Filosofi dan gaya operasional manajemen
Manajemen menanamkan Intergrity, Independence, Innovation untuk
setiap karyawan, dan menurut pengamatan penulis nilai-nilai itu sudah
dijalankan dengan baik. Contohnya pada system pergudangan,
perusahaan selalu melakukan inovasi-inovasi untuk memberikan
pelayanan yang terbaik. Pada bagian gudang filosofi yang selalu
ditanamkan Manajemen adalah keamanan atau Safety. Itu ditunjukan
dengan pemasangan beberapa gambar atau himbauan untuk selalu
menggunakan helm dan jaket. Gaya operasional manajemen sudah
sangat baik, walaupun lokasi gudang dan head office mempunyai jarak
yang cukup jauh tetapi operasional manajemen tidak terganggu. Head
of logistic yang berada di Head office bisa selalu mengawasi bagian
gudang melalui system yang ada. Selain dengan system yang ada
manajemen yang berada di Head office bisa berkomunikasi dengan
cara-cara yang lain.
b. Struktur organisasi
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Sudah terdapat struktur organisasi dan Job description yang jelas untuk
setiap bagiannya. Untuk struktur organisasi tidak ada bagian yang
mempunyai double job. Tetapi, didalam prakteknya tidak dapat
dipungkiri bahwa double job tidak bisa dihindari oleh perusahaan,
khususnya di bagian operasional gudang. Setiap tahun perusahaan
semakin berkembang, tetapi jumlah karyawan yang dimiliki tidak
selalu bertambah, sehingga membuat perusahaan mebutuhkan sumber
daya yang lebih untuk melakukan kegiatan operasionalnya.
c. Partisipasi dalam komite audit dan dewan direksi
Sudah terdapat komite audit dan Internal auditor dalam organisasi.
Mereka bertugas untuk mengawasi operasional perusahaan, apakah
yang dilakukan karyawan sudah sesuai dengan standart atau aturan
yang

ada.Selain

terdapat

Internal

auditorperusahaan

juga

menggunakan External auditor untuk mengawasi dan menilai kualitas
laporan keuangan perusahaan.
d. Metode pengendalian manajemen
Pengendalian Manajemen dilakukan dengan cara melibatkan setiap
Manajer-manajer setiap fungsi di dalam perencanaan anggaran kerja
perusahaan. Selain itu, kemampuan Manajemen dalam melakukan
pengawasan yang secara efektif telah dilakukan dan diterapkan oleh
perusahaan. Dengan system yang ada, Manajemen bisa selalu
mengawasi operasional perusahaan dengan cara dengan membuka
system yang yang dimiliki.
e. Praktek dan kebijakan karyawan
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Kebijakan prosedur staff dan kepegawaian pada perusahaan PT. Tiga
Raksa Satria, Tbk sudah dilakukan dengan baik, karena perusahaan
sangat sadar bahwa hal ini sangat mempunyai peranan penting dalam
kegiatan

operasional

perusahaan.

Dalam

hal

ini,

perusahaan

menerapkan Review terhadap setiap pegawai selama satu tahun sekai.
Dengan Review tersebut, jika ada karyawan yang memiliki prestasi
yang baik bisa diberikan pelatihan atau pemberian kompetensi
tambahan untuk karyawan, ini dimaksudkan untuk memberikan
tambahan pengetahun dan hal tersebut diharapkan memberikan
kontribusi positif untuk perusahaan dan karyawan pada khususnya.
Selain itu, karyawan yang berprestasi akan mendapatkan kesempatan
untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Namun, untuk rotasi
jabatan khusunya pada tingkat Middle Manajemendilakukan terlalu
lama oleh perusahaan.
2. Penilaian resiko
Penerapan pengelolaan resiko pada setiap perusahaan sudah seharusnya
dilakukan dengan baik. Perusahaan harus siap mengahadapi resiko pada
berbagai bagian maupun tingkatan. Resiko yang tidak dikelola dengan baik
merupakan sumber utama pemborosan dan dapat berdampak buruk bagi
keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan resiko untuk
perusahaan sangat diperlukan.
Pada PT. Tiga Raksa Satria, Tbk sangat menyadari bahwa resiko-resiko
yang dihadapi sangat banyak. Oleh karena itu, perusahaan sudah membuat
secara rinci apa saja resiko-resiko yang akan dihadapi perusahaan,
kemudian setelah perusahaan mengetahui resiko apa saja yang akan
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dihadapi maka perusahaan membuat cara untuk mengurangi resiko tersebut
atau mengurangi resiko tersebut. Selain itu, perusahaan sangat sadar
dengan ketepatan waktu barang yang akan dikirimkan kepada pelanggan.
Sehingga, perusahaan menggunakan system FEFO (First Expired First
Out). Dengan system tersebut perusahaan memberikan barang yang
didominasi susu dan bubur balita kepada pelanggan dalam kondisi yang
masih layak pakai. Pada system pergudangan perusahaan juga melakukan
Zoneing ini dimaksudkan untuk menghindari produk lain tercemar dengan
bau yang menyengat dari produk lainnya.
Pada PT. Tiga Raksa Satria Tbk hal yang sangat dijaga dan dicegah adalah
persediaan yang keluar maupun masuk tidak sesuai dengan seharusnya.
Selain itu, persediaan yang sudah kadaluarsa juga menjadi salah satu resiko
bagi perusahaan. Tetapi semua itu bisa dicegah dengan system yang ada
maupun dengan otorisasi yang berjenjang untuk setiap aktifitasnya.
3. Informasi dan komunikasi
Informasi dan komunikasi antar divisi didalam perusahaan sangatlah
penting. Karena, informasi yang dimiliki sebuah divisi bisa sangat berguna
untuk divisi yang lainnya. Sehingga membutuhkan komunikasi antar divisi
yang baik. Pada PT. Tiga Raksa Satria, Tbk proses pemerosesan baik
untuk persediaan masuk atau keluar sangatlah cepat, walaupun
pemerosesan tersebut melibatkan beberapa divisi tidak hanya didalam satu
divisi.
PT. Tiga Raksa Satria, Tbk mempunyai sebuah system di internet yang
setiap karyawan bisa log-in kedalamnya. Hal itu dimaksudkan jika ada
peraturan

dari

Top

Manajemen

maka

seluruh

karyawan

bisa
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mengetahuinya dengan segera. System ini dibangun untuk mempermudah
para karyawan untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan. Mulai
dari SOP sampai peraturan-peraturan yang ada di perusahaan dapat diakses
dengan mudah. Sehingga proses operasional perusahaan bisa berjalan
dengan baik
4. Aktifitas pengendaliaan
a. Pemisahaan fungsi yang memadai
Pemisahan fungsi pada PT. Tiga Raksa Satria, Tbk sudah sangat
memadai. Seperti pada fungsi penjualan terpisah dengan fungsi
pengeluaran barang. Pemisahan fungsi tersebut mengurangi resiko
bahwa barang yang keluar tidak sesuai dengan seharusnya. Fungsi
pengeluaran barang hanya bisa mengeluarkan barang berdasarkan
dokumen yang diberikan oleh bagian penjualaan. Pemisahan fungsi
tersebut dimaksudkan untuk mengurangi resiko-resiko yang bisa terjadi
pada setiap transaksi.
b. Otorisasi transaksi
Otorisasi dan aktifitas dilakukan dengan cara pembubuhan tanda
tangan oleh pihak yang berwenang pada dokumen transaksi tersebut.
Seperti; laporan penerimaan barang dan pengeluaran barang di
otorisasi oleh Warehouse supervisior. Pemberian tanda tangan disetiap
aktifitasnya

menurut

penulis

sudah

sangat

memadai

untuk

melaksanakan pengendalian internal atas persediaan barang dagang.
Karena, manajemen tidak bisa selalu mencek apakah kegiatan yang
berada di gudang berjalan dengan baik. Sehingga, dengan adanya
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pembubuhan

tanda

tangan

mempermudah

manajemen

untuk

mengawasi setiap barang yang masuk maupun keluar dari gudang
c. Catatan akuntansi
Pada perusahaan PT. Tiga Raksa Satria Tbk setiap pelaporan akuntansi
sudah dilakukan dengan system yang dimiliki oleh perusahaan.
Perusahaan menggunakan SAP untuk setiap kegiatannya. PT. Tiga
Raksa satria, Tbk pada saat ini menggunakan SAP seri 4.7 untuk
kegiatan perusahaan.Tetapi pada saat skripsi ini dibuat, perusahaan
dalam proses Upgrade ke seri ECC 6.0.
Menurut penulis dengan digunakannya system akuntansi yang sudah
Computerized mempermudah bagi manajemen untuk melakukan
pengawasan atas setiap transakasi, karena dengan sudah adanya SAP
maka jika ingin dilakukan pengechekan terhadap satu transaksi maka
manajeman bisa langsung melihat kepada system yang ada dan itu
sangat mempermudah untuk dilakukannya pengawasan.
d. Pengendaliaan akses
Pengendaliaan akses yang dimiliki perusahaan dengan adanya system
yang sudah tercomputerized adalah dengan masing-masing bagian
hanya bisa membuka system dengan kode Log-in yang hanya bisa
dibuka atau bedasarkan Jobedesc masing-masing karyawan. Sehingga
dengan adanya prosedur seperti itu mencegah terjadinya Fraud yang
terjadi akibat penyalahgunan system yang dimilki perusahaan.
e. Pengecekan independen atas pelaksanaan
Perusahaan telah melakukan pemisahan fungsi yang berkaitan dengan
persediaan. Kebijakan perusahaan secara tidak langsung sudah
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melakukan pengecekan secara independen baik dari bagian penjualan,
mengeluarkan barang, mengirimkan barang, yang mencatat dan bagian
yang membuat faktur.
5. Pemantauan
a. Perusahaan memiliki fungsi audit internal yang betfungsi untuk
memantau semua kegiatan seperti penerimaan barang dan pengeluaran
barang apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada.
b. Manajemen PT. Tiga Raksa Satria Tbk melakukan evaluasi bedasarkan
informasi yang didapat dari berbagai sumber, seperti; pelanggan, audit
internal dan, audit eksternal.
c. Setelah ditemukan temuan-temuan yang berasal dari audit internal
maka dari temuan tersebut diberikan rekomendasi-rekomendasi untuk
dilakukan perbaikan. Rekomendasi tersebut akan di follow-up dan di
berikan tenggang waktu untuk dilaksanakan oleh bagian yang
ditemukan temuan tersebut.
d. Untuk mengendalikan persediaan yang ada di gudang, perusahaan
melakukan stock opname. Stock opname yang dilakukan perusahaan
ada yang terjadwal maupun yang tidak terjadawal. Stock opname yang
terjadwal dilakukan pada satu tahun sekali, kemudian stock opname
bisa dilakukan dengan cara partial yaitu bedasarkan prinsipalnya, ini
dilakukan antara 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Tetapi, perusahaan
sangat jarang melakukan Stock Opname yang tidak terjadwal. Jika
perusahaan selalu melakukan Stock Opname dengan terjadwaldan
jarang melakukan Stock Opname dengan tidak terjadwal maka para
karyawan akan mengetahui jadwal-jadwal yang akan dilakukan Stock
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Opname.Perusahaan juga menggunakan Warehouse Manajemen
System untuk Central Warehouse yang dimiliki, sedangkan untuk Subdist atau gudang yang lebih kecil, perusahaan menggunakan IMS
(Inventory Manajemen System). Masing-masing system tersebut
memiliki kekurangan dan kelebihan seperti yang sudah di lampirkan
diatas oleh penulis.
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BAB V
KESIMPULAN & SARAN

5.1

Kesimpulan
Bedasarkan hasil analisis dan pembahasan pengendalian internal atas persediaan
barang dagang pada PT. Tiga Raksa Satria, Tbk, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut;
1. Kesimpulan pada penelitian ini ialah pengendalian Internal barang dagang yang
dilakukan PT. Tiga Raksa Satria, Tbk sudah memadai. Dari lima komponen
utama COSO yang dijadikan landasan penulis dalam penelitian ini;
a. Lingkungan pengendalian PT. Tiga Raksa Satria, Tbk dilihat dari filosofi
dan

gaya

opersional

Manajemen,

struktur

organisasi

perusahaan,

terdapatnya partisipasi dan dewan direksi, Metode yang digunakan
Manajemen untuk pengendalian, dan praktek serta kebijakan untuk
karyawan.
b. Penilaian resiko yang dimiliki Perusahaan sudah baik, dilihat dari cara
perusahaan menggolongkan resiko-resiko yang akan dihadapi dan
kemudian dilakukan penanggulangannya, khusunya pada bagian gudang.
c. PT. Tiga Raksa Satria, Tbk memiliki system informasi dan komunikasi
yang efektif untuk menunjang operasional perusahaan, perusahaan
memiliki jaringan untuk berkomunikasi antara Top Manajemendengan
karyawan yang bisa di akses oleh setiap karyawan.
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d. Pada komponen Aktifitas pengendalian PT. Tiga Raksa Satria, Tbk
menurut penulis sudah memadai. Bisa dilihat dari pemisahan fungsi dan
tugas pada perusahaan, Otorisasi transaksi yang berjenjang, catatan
akuntansi perusahaan, dan pengendalian akses untuk setiap karyawan.
e. PT. Tiga Raksa Satria, Tbk melakukan pemantauan menurut penulis
dilakukan dengan baik, dilihat dari perusahaan memilki fungsi Audit
Internal dan setiap ada temuan audit maka akan didiskusikan dan FollowUp oleh Manajemen.
2. Pengendalian internal menurut COSO yang diolah menggunakan Kueioner;
a. Lingkungan pengendalian PT. Tiga Raksa Satria, Tbk sudah sangat efektif
b. Penilaian resiko yang dimiliki PT. Tiga Raksa Satria, Tbk bedasarkan
Kuesioner didapatkan bahwa sangat efektif
c. PT. Tiga Raksa Satria, Tbk pada komponen Informasi dan komunikasi
sudah sangat efektif.
d. Aktifitas dan pengendalian PT. Tiga Raksa Satria, Tbk menurut kuesioner
yang diberikan sudah sangat efektif.
e. PT. Tiga Raksa Satria, Tbk melakukan pemantauan sudah sangat efektif.

5.2

Saran
Bedasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis
mencoba memberikan saran kepada PT. Tiga Raksa Satria, Tbk untuk menjadikan
pengendalian internal atas persediaan barang dagang menjadi lebih baik.
a. Gudang-gudang yang dimiliki PT. Tiga Raksa Satria, Tbk sebaiknya
diseragamkan

didalam

sistemnya

menggunakan

WMS

(Ware

House

85
Analisis sistem..., Faried Shah Alam, Ak.-IBS, 2015

Mangement System) agar pelayanan kepada pelanggan maupun principal
semakin baik.
b. PT. Tiga Raksa Satria, Tbk sebaiknya melakukan pemeriksaan secara
mendadak atau tidak terjadwal. Ini membuat bagian gudang lebih bekerja
dengan lebih teliti.
c. Melakukan rotasi jabatan secara berulang kepada Manajemen maupun
karyawan agar karyawan dan Manajemen memiliki pengetahuan yang lebih
banyak. Selain itu, rotasi jabatan juga bisa menghindari Fraud yang bisa
terjadi.
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