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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 

BAB I 

Latar Belakang 

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. 

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 
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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 

dokumen-dokumen yang dapat dipercayai tingkat kebenarannya.Berdasarkan uraian diatas, dapat 

diketahui bahwa kegiatan pengendalian barang dagang dalam kehidupan 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)”. 

 

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? 

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. 

 

BAB II 

Sistem Pengendaliaan Internal 

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 

Tujuan Pengendaliaan Internal 

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. 
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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 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) 

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 daily business. ERP 

combines all of these into a single, improve communication across the organization. 

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). 

Metode Penilaian Persediaan 

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). 

Unsur-unsur Pengendalian Internal 

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) 

2. Penilaian Resiko (Risk Assesment) 

3. Aktifitas Pengendalian (Control Activites) 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Comunication) 

5. Pengawasaan (Monitoring) 
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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:  

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 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. 

 

 

BAB III 

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.   

 

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. 
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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 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. 

 

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 diperlukan 

seperti; struktur organisasi, prosedur penerimaan barang, prosedur penyimpanan 

barang, dan prosedur pengeluaran barang. 
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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 

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.  

 

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. 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 

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



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. 

 

Pengolahan data kuesioner 

 

Pengolahan data Jawaban 

Ya tidak             

Rumus  Hasil 

hitung 

kategori 

A. Lingkungan pengandalian 9 1  

Jumlah jawaban “Ya” 

---------------- x 100% 

Jumlah jawaban 

 

90% Sangat 

efektif 

B. Penilaian resiko 5 0 100% Sangat 

efektif 

C. Informasi dan komunikasi 5 0 100% Sangat 

efektif 

D, Aktifitas pengendalian 14 0 100% Sangat 

efektif 

E. Pemantauan 4 0 100% Sangat 

efektif 

 

Analisis system pengendalian internal pada persediaan PT. Tiga Raksa Satria Tbk 

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 

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 
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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 auditor perusahaan 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 

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 

Manajemen dilakukan 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 dihadapi maka perusahaan 
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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 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 
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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 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 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 
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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 terjadwal 

dan jarang melakukan Stock Opname dengan tidak terjadwal maka para 

karyawan akan mengetahui jadwal-jadwal yang akan dilakukan Stock Opname. 

Perusahaan juga menggunakan Warehouse Manajemen System untuk Central 

Warehouse yang dimiliki, sedangkan untuk Sub-dist 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 

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 Manajemen dengan karyawan  yang bisa di akses oleh 

setiap karyawan. 

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 Follow-Up 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. 

 

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. 
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a. Gudang-gudang yang dimiliki PT. Tiga Raksa Satria, Tbk sebaiknya diseragamkan 

didalam sistemnya menggunakan WMS (Ware House 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. 

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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