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ABSTRACT 

The era of globalization creates competition intensifies, with the internal control 

system can provide precise and objective information to help management make 

decisions and reduce possible losses that will occur in the company.  

This research uses descriptive qulitative method. Elements in this study using the 

elements of internal control, the stucture of organization, authorization, and 

recording system, sound pratices and quality employees in accordance with its 

responsibilities. To determine wheter the information is effetive or not, is by using 

COSO (Committee of Sponsoring Organizatin of The Treadway Commissions). 

There are 5 components of COSO which is : control environment, risk assessment, 

information and communication, monitoring and control activities. 

After analyzing PT. Sepatu Bata Tbk on that aspect, there is only one factor that is 

a weakness to the company, which absence of separation of function between the 

recording of inventory and control function (protecting) of the inventory. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan, baik milik negara maupun swasta sebagai pelaku ekonomi 

tidak terlepas dari kondisi globalisasi ekonomi. Era globalisasi menciptakan 

persaingan usaha yang semakin ketat, ada tiga kemungkinan yaitu mundur, 

bertahan atau tetap unggul dan bahkan semakin berkembang. Agar perusahaan 

dapat bertahan atau bahkan berkembang diperlukan upaya penyehatan dan 

penyempurnaan meliputi peningkatan produktivitas, efektivitas serta efisiensi 

dalam pencapaian tujuan perusahaan.  Menghadapi hal ini, berbagai kebijakan dan 

strategi perlu terus diterapkan dan ditingkatkan.  Salah satu kebijakan strategis 

yang harus dipertimbangkan suatu perusahaan antara lain meningkatkan 

pengawasan dalam perusahaan. 

Dalam perusahaan, pelaksanaan dan pengawasannya dapat dilaksanakan 

secara langsung oleh pemiliknya sendiri dan melalui sistem pengendalian internal. 

Kompleksnya aktivitas perekonomian menuntut keterampilan pengelola dalam 

menjalankan perusahaan, seperti tuntutan untuk berinovasi secara 

berkesinambungan dan membentuk sistem internal perusahaan yang kuat. 

Pengelolaan perusahaan bertujuan agar perusahaan memiliki bisnis yang 

berkelanjutan, dapat mencapai profit yang optimal demikian diperlukannya 

bantuan manajer yang profesional sehingga perusahaan dapat menjalankan 

kegiatan perusahaan dengan baik. Perusahaan dalam menjalani kegiatannya akan 
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menjadi perhatian khusus dalam masalah penyelewengan. Kasus yang terjadi di 

Bank Century tahun 2008 terjadi karena pengendalian internal yang tidak efektif. 

Untuk menghindari kasus tersebut, dibutuhkan Sistem Pengendalian Internal yang 

memenuhi komponen-komponennya sesuai dengan COSO (commite of 

sponsoring organization) yang akan dibahas lebih lanjut pada Bab 2. Dengan 

adanya sistem pengendalian internal dapat memberikan informasi yang tepat dan 

objektif untuk membantu manajemen mengambik keputusan dan mengurangi 

kemungkinan kerugian yang akan terjadi di dalam perusahaan. 

Pengendalian merupakan suatu unsur penting yang harus diterapkan 

sejalan dengan dilaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Menurut Krismiaji 

(2010), yaitu pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan metode 

yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi 

yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong 

ditaatinya kebijakan manajemen. Pengendalian internal terkait dengan keefektifan 

dan efesiensi suatu sistem operasional dalam perusahaan dan juga merupakan 

salah satu perusahaan menjaga aset–aset yang dimilikinya dan mencegah 

terjadinya fraud. Agar dapat berjalan efektif, pengendalian internal memerlukan 

adanya pembagian tanggung jawab yang jelas dalam organisasi, sistem wewenang 

dan prosedur pencatatan (Mulyadi, 2008). Selain itu, pengendalian internal juga 

harus dapat memudahkan pelacakan kesalahan baik yang disengaja atau tidak 

sehingga dapat memperlancar prosedur audit. 

Perusahaan yang menjadi objek dari penelitian adalah suatu usaha yang 

bergerak dengan memproduksi alas kaki (footwear). Penulis memutuskan untuk 
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memilih perusahaan alas kaki/sepatu dengan mempertimbangkan ketergantungan 

perusahaan tersebut terhadap bahan baku. Sebagai perusahaan yang melakukan 

produksi dalam skala besar (mass product) tentu bahan baku menjadi faktor yang 

sangat penting untuk dapat tetap berptoduksi, terutama mengenai ketersediaan 

(supply) maupun harga bahan baku. Melihat alur proses bisnis yang ada, maka 

penulis mencoba untuk melihat pentingnya peranan internal auditor untuk 

membantu manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan dan juga meneliti 

Sistem Pengendalian Internal yang terapkan oleh perusahaan.  Sebagai studi 

kasus, penulis memilih PT. SEPATU BATA TBK dengan judul studi “Analisis 

Sistem Pengendalian Internal  atas Pembelian Bahan Baku (Studi Kasus 

Pada PT. SEPATU BATA TBK)”.Penulis berharap studi yang dilakukan dapat 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akademis dan menjadi masukan berarti 

untuk perusahaan kedepannya. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, penulis mencoba 

mengindentifikasi adanya potensi kecurangan atau kesalahan pencatatan dalam 

pembelian atau pengadaan bahan baku pada PT. SEPATU BATA TBK.. Untuk 

mendukung studi, tentu Penulis akan melakukan penelitian terhadap laporan kas 

perusahaan secara lengkap dan sesuai prosedur. 
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1.3  Perumusan Masalah 

Untuk mencapai tujuan studi yang telah ditetapkan, penulis melakukan 

perumusan masalah yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal PT. 

SEPATU BATA TBK. Adapun rumusan masalah yang penulis tetapkan, antara 

lain: 

1. Apakah Prosedur Pembelian Bahan Baku dan pengeluaran kas pada PT. 

SEPATU BATA TBK ? 

2. Apakah sistem pengendalian internal atas prosedur pembelian bahan baku 

dan pengeluaran kas dan untuk mengetahui pengendalian internal berbasis 

COSO pada PT. SEPATU BATA TBK ? 

 

1.4  Pembatasan Masalah 

Setelah melakukan identifikasi masalah, akan dilakukan pembatasan 

masalah terkait dengan judul penelitian. Karena adanya keterbatasan sumber daya 

dari Penulis, maka penelitian ini dibatasi mencakup pengkajian teoritis terhadap 

aspek-aspek pengendalian internal dan pengaturannya pada PT. SEPATU BATA 

TBK. 

 

1.5  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembelian bahan baku 

pembuatan sepatu dan pengeluaran kas pada PT. SEPATU BATA TBK. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal atas 

prosedur pembelian bahan baku pembuatan sepatu dan pengeluaran 

kas dan untuk mengetahui pengendalian internal berbasis COSO pada 

PT SEPATU BATA TBK. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan juga memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang 

terkait dan juga pihak lain. Kegunaan dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Penulis diharapkan mampu menyelesaikan, mengolah dan menganalisa 

data secara sistematis sesuai dengan masalah yang diangkat. Penulis dapat 

belajar membuat sebuah penelitian sebelum menempuh Tugas Akhir. 

Penulis dapat  memperluas wawasan tentang sistem pengendalian internal. 

Sekaligus memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan 

memberikan gambaran langsung penerapan teori sistem pengendalian 

internal pada siklus pembelian yang telah penulis dapatkan selama kuliah 

dengan praktek yang digunakan di dunia usaha khususnya PT SEPATU 

BATA TBK. 

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

konseptual bagi pengembangan literatur sistem informasi akuntansi dalam 

hal pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Serta sebagai 

pelengkap penelitian serupa terdahulu. 
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3. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian mendapatkan analisis sistem pengendalian internal 

atas siklus pembelian bahan baku tersebut dan juga menjadi masukan yang 

bermanfaat bagi perusahaan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi dalam melakukan pembelian bahan baku atau pengadaan barang. 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah : 

 BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, permasalahan 

penelitian, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan, dan sistematika 

pembahasan. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang landasan teori, yaitu Pengertian Sistem 

Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, dan Siklus Pembelian. 

Kemudian hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa 

peneliti sebelumnya yang menjadi bahan perbandingan dan pertimbangan 

bagi penelitian ini serta kerangka pemikiran dari penelitian ini.  

 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data. 

Penelitian ini merupaka studi kasus, yaitu meneliti suatu perusahaan 
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dengan sistem yang dijalani dan membandingkan dengan teori yang 

dipelajari. Metode yang digunkan yaitu metode deskriptif, perusahaan 

yang menjadi objek adalah PT. SEPATU BATA TBK. 

 BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas antara lain : membahas data 

penelitian perusahaan berupa gambaran umu perusahaan yang terdiri dari 

sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan job 

description, lalu membahas bagian alur dan prosedur pembelian bahan 

baku dan pengeluaran dengan menggukan contoh kasus dan membahas 

pelaksanaan sistem informasi akuntansi dalam prosedur pembelian bahan 

baku dan pengenluaran. 

 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan yang diperoleh dari 

ringkasan bab-bab terdahulu dan jawaban atas perumusan masalah. 

Penulis juga memberikan saran-saran dari hasil penelitian yang mungkin 

bermanfaat dalam pengembangan sistem informasi akuntansi khususnya 

dalam sistem pembelian bahan baku dan pengeluaran kas pada PT. 

SEPATU BATA TBK. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Sistem Informasi 

 Dalam subbab ini akan dibahas mengenai definisi system, definisi 

informasi dan definisi system informasi secara utuh. 

2.1.1 Definisi Sistem 

Menurut James A. Hall (2011) definisi sistem adalah sebagai berikut: 

“system is a set of interdependent elements that together accomplish specific 

objectives. System must have organization, interrelationships, integration, and 

central objectives”. Sistem diartikan sebagai sekelompok elemen yang saling 

berkaitan yang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut 

Mulyadi (2008) menyimpulkan bahwa suatu sistem pada dasarnya adalah 

sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi 

bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian Agus Mulyanto (2009) 

sistem adalah sekelompok komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan 

bersama dalam menerima proses input untuk menghasilkan input dalam proses 

transformasi yang teratur. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem 

adalah sekumpulan komponen–komponen yang mempunyai hubungan dan saling 

berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. 

2.1.2 Definisi Informasi 

Menurut James A. Hall (2011) informasi adalah proses menyusun, 

mengatur, memformat dan menyajikan informasi ke para pengguna. Informasi 
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adalah data yang diorganisisr dan diproses untuk menghasilkan sebuah makna 

sedangkan menurut (McLeod, 2007) informasi adalah data yang telah diproses 

sehingga data tersebut memiliki arti. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

informasi adalah suatu data yang didapat yang kemudian di olah agar data tersebut 

lebih memiliki makna yang pada akhirnya digunakan untuk mengambil 

keputusan. 

2.1.3 Definisi Sistem Informasi 

Dari beberapa definisi Sistem dan Informasi, maka Sistem Informasi juga 

memiliki berbagai definisi yang dikemukakan para ahli. Salah satu definisi yang 

dapat dijadikan referensi yaitu definisi sistem informasi menurut Agus Mulyanto 

(2009) mendefinisikan sistem informasi sebagai suatu komponen yang terdiri dari 

manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, 

menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan. 

Dari definisi diatas suatu sistem pasti memiliki tujuan. Menurut James A. 

Hall (2011) tujuan sistem informasi yaitu setiap perusahaan menyesuaikan sistem 

dengan para penggunanya. Oleh karenanya tujuan sistem informasi tertentu dapat 

saja berbeda antara perusahaan. Ada tiga tujuan dasar yang umum disetiap sistem 

adalah :  

a. Mendukung fungsi penyediaan pihak manajemen. Mengacu pada tanggung 

jawab manajemen untuk mengelola lebih baik sumber daya perusahaan; 
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b. Mendukung pengambilan keputusan pihak manajemen. Sistem informasi 

memberikan pihak manajemen informasi yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tanggung jawab pengambilan keputusan; dan 

c. Mendukung operasional harian perusahaan, untuk membantu mereka 

melaksanakan pekerjaan hariannya dalam cara yang efisien dan efektif. 

 

2.1.4 Komponen Sistem Informasi  

Menurut Romney & Stainbart (2009) sistem informasi memiliki 

komponen-komponen sebagai berikut: 

a. People, orang yang mengoperasikan suatu sistem dan melaksanakan 

berbagai macam fungsi; 

b. Procedure, baik prosedur secara manual maupun otomatis, terlibat dalam 

pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data tentang suatu kegiatan 

organisasi; 

c. Data, proses bisnis dari suatu organisasi; 

d. Software, berfungsi untuk memproses data suatu organisasi; dan 

e. Information technology infrasrtucture, termasuk komputer, alat 

penunjang, dan alat komunikasi jaringan. 

Dengan demikian dalam membentuk suatu sistem informasi akuntansi 

tidak hanya dibutuhkan operator yang menjalankannya, karena pada dasarnya 

operator yang menjalankan sistem harus berpedoman pada prosedur-prosedur dan 

didukung oleh infrastruktur teknologi seperti software, komputer, dan peralatan 
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pendukung lainnya. Tanpa itu semua sebuah sistem tidak akan berjalan dengan 

baik. 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

 Pada subbab ini akan membahas mengenai definisi akuntansi, definisi 

system informasi akuntansi dan tahapan system informasi akuntansi. 

 

2.2.1 Definisi Akuntansi   

Salah satu definisi Akuntansi yang penulis Menurut Warren (2008) adalah 

sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.  

Definisi lain dari Akuntansi yang menjadi referensi penulis adalah adalah 

proses pencatatan, penggolongan, pemeriksaan dan penyajian dengan cara-cara 

tertentu, transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain 

serta penafsiran terhadap hasilnya (Mulyadi, 2008). 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa 

akuntansi adalah suatu proses mencatat, menggolongkan, memeriksa sesuai 

ketentuan yang berlaku dan menyajikan dalam bentuk laporan yang berisi tentang 

keuangan perusahaan atau organisasi. 

2.2.2 Definisi Sistem Informasi Akuntansi  

 Menurut Steven A. Moscove (2007) di dalam buku Accounting 

Information System mendefinisikan sistem informasi akuntansi adalah suatu 

komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, 
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menganalisa dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk 

pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar (seperti inspeksi pajak, investor 

dan kreditur) dan pihak-pihak dalam (terutama manajemen). 

Adapun menurut Bodnar & Hopwood (2012) sistem informasi akuntansi 

adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk 

mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Informasi ini 

disampaikan kepada beragam pengambil keputusan. 

Berdasarkan kedua pengertian di atas, penulis menyimpulkan sistem 

informasi akuntansi adalah bagian dari sistem informasi. Sistem informasi 

akuntansi merupakan suatu kegiatan yang terstruktur dalam mengolah data 

keuangan dan data lainnya menjadi suatu informasi yang berguna bagi 

pemakainya. 

2.2.3 Tahapan Sistem Informasi Akuntansi 

 Untuk menciptakan sebuah sistem informasi akuntansi yang memadai 

perlu berbagai tahapan dalam proses pengembangan sistem informasi akuntansi. 

Menurut Romney & Steinbart (2006), ada beberapa tahapan yang perlu dilalui 

dalam menyusun sistem informasi akuntansi, antara lain: 

a. Analisis (analysis), fase ini merupakan fase yang merancang sistem 

menggali informasi yang diperlukan, baik dari internal perusahaan 

maupun eksternal perusahaan. Dari informasi yang diperoleh, pernacang 

sistem dapat merencanakan bentuk dokumen, prosedur, dan pelaporan 

informasi akuntansi; 
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b. Desain (design), pada fase desain ini perancang sistem akan merancang 

berbagai bentuk dokumen, prosedur, deskripsi pekerjaan, sistem 

pengendalian, bentuk pelaporan, serta berbagai peralatan yang mungkin 

diperlukan; dan 

c. Implementasi (implementation), pada fase implementasi, baik untuk sistem 

baru maupun sistem yang telah ada sebelumnya, semua dokumen, 

prosedur, peralatan, serta sumber daya manusia telah siap untuk 

melakukan operasi atas sistem yang telah dirancang. Pada fase ini peranan 

sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan operasional sistem. 

 Tindak lanjut (follow-up), setelah sistem akuntansi operasional, perlu ada 

evaluasi dan pemantauan atas kelemahan-kelemahan yang mungkin timbul. 

Tindakan koreksi dan perbaikan mungkin diperlukan dalam fase ini. 

2.3 Diagram Alur (Flowchart)  

 Flowchart dipergunakan untuk menggambarkan proses kegiatan dalam 

suatu organisasi. Flowchart berupa bagan untuk keseluruhan sistem termasuk 

kegiatan-kegiatan manual dan aliran atau arus dokumen yang dipergunakan dalam 

sistem. Penggambaran flowchart harus menggunakan cara-cara dan ketentuan-

ketentuan yang berlaku secara lazim dalam sistem informasi akuntansi, 

sehingga tidak menimbulkan kebebasan yang tidak mempunyai standar dalam 

menggambarkan sistem. Dalam sistem informasi akuntansi diperoleh 

kesepakatan dari pihak-pihak yang berkompeten untuk digunakannya standar 

simbol yang dipakai untuk menggambarkan bagan atau flowchart. 
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Berikut ini akan disajikan simbol standar yang digunakan oleh analis 

sistem untuk membuat bagan alir dokumen yang menggambarkan sistem tertentu 

menurut Bodnar & Hopwood (2012) dalam bukunya yang berjudul ”Accounting 

Information System”. 

TABEL 2.1 

Simbol Bagan Alir Dokumen 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

 

Dokumen Digunakan untuk semua jenis dokumen. 

yang merupakan formulir untuk merekam 

transaksi 

 

 

 

Dokumen rangkap Menggambarkan dokumen asli dan 

tembusannya 

 

 

 

Berbagai dokumen Menggambarkan berbagai jenis dokumen 

yang digabungkan bcrsama dalam satu paket 

 

 

 

Catatan Menggambarkan caiatan akuntansi yang 

digunakan untuk mencatat data vang direkam 

sebelumnya di dalam dokumen 

 

 

 

Penghubung pada 

halaman yang sama 

Menggambarkan alir dokumen dibuat 

mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri 

kekanan. Simbol penghubung yang 

memungkinkan aliran dokumen berhenti di 

suatu lokasi pada halaman tertentu dan 

kembali berjalan pada halaman yang sama. 

 

 

 

Penghubung pada 

halaman yang 

berbeda 

Untuk menggambarkan bagan alir dokumen 

suatu sistem diperlukan lebih dari satu 

halaman. 

 

13 
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Simbol Nama Keterangan 

 

 

 

Kegiatan manual Untuk menggambarkan kegiatan manual 

seperti: menerima order, mengisi 

formulir,membandingkan dll 

 

 

Keterangan/komentar Untuk menambahkan komentar agar pesan 

yang disampaikan lebih jelas 

 

 

Arsip sementara Menunjukkan tempat penyimpanan dokumen 

 

 

 

Arsip permanen Menunjukkan tempat penyimpanan 

dokumen secara permanen yang tidak akan 

diproses lagi 

 

 

On-line computer 

process 

Menggambarkan pengolahan komputer secara 

on-line 

 

 

 

Keying, Typing Menggambarkan pemasukan data ke dalam 

komputer melalui on-line terminal 

 

 

Pita magnetic Menggambarkan arsip komputer yang 

berbentuk pita magnetik 

 

 

 

On-line storage Menggambarkan arsip komputer yang 

berbentuk on-line (di dalam memori komputer) 

 

 

 

Keputusan Menggambarkan keputusan yang harus dibuat 

dalam proses pengolahan data. Keputusan 

yang dibuat ditulis dalam simbol | 

 

 

 

Garis alir Menggambarkan arah proses pengolahan data 

 

 

 

Persimpangan garis 

alir 

Jika dua garis alir bersimpangan, untuk 

menunjukkan arah masing-masing garis, salah 

satu garis dibuat melengkung 

Ya 

Tidak 
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Simbol Nama Keterangan 

 

 

 

Pertemuan garis alir Digunakan jika dua garis alir bertemu dan 

salah satu garis mengikuti garis lainnya 

 

 

 

Mulai/berakhir 

 

Menggambarkan awal dan akhir suatu sistem 

akuntansi 

 

 

 

Masuk ke sistem Menggambarkan kegiatan diluar sistem masuk 

ke dalam alir sistem 

 

 

 

Keluar ke sistem lain Menggambarkan kegiatan (di luar sistem) 

keluar dari sistem 

Sumber : Bodnar dan Hopwood, 2012 

2.4 Pengendalian Internal 

 Dalam sub bab ini akan membahas mengenai definisi dan manfaat 

pengendalian internal, komponen pengendalian internal, keterbatasan system 

pengendalian internal, fungsi pengendalian internal dan unsur pengendalian 

internal untuk siklus pembelian. 

2.4.1 Definisi dan Manfaat Pengendalian Internal  

Menurut Arens (2014), sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan 

dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak 

bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya.  Kebijakan dan prosedur 

ini sering disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian 

internal entitas tersebut. 

Dari pemasok 

Ke sistem 

penjualan 
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Menurut COSO (Commite of Sponsoring Organization) mendefinisikan 

pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan direksi, 

manajemen, serta seluruh staf dan karyawan di bawah arahan mereka dengan 

tujuan untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan 

pengendalian. Tujuan pengendalian tersebut meliputi: (1) efektivitas dan efesiensi 

operasi; (2) reliabilitas pelaporan keuangan; dan (3) kesesuaian dengan aturan dan 

regulasi yang ada. 

Menurut Theodorus (2013), pengendalian internal merupakan jawaban 

manajemen untuk menangkal risiko yang diketahui, atau bisa diartikan untuk 

mencapai suatu tujuan pengendalian (control objective). Ada hubungan langsung 

antara tujuan entitas dan pengendalian internal yang diimplementasikannya untuk 

mencapai tujuan entitas. Dengan informasi ini manajemen dapat menyusun 

jawaban yang tepat atas persoalan keuangan yang dihadapi..  

Jadi dari definisi-definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pengawasan internal adalah metode atau rencana-rencana pemimpin perusahaan 

terhadap organisasinya agar seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan 

berjalan dengan baik, efisien, dan terkoordinir dengan tujuan memelihara aset 

perusahaan, menciptakan laporan akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan 

dan terlaksananya kebijakan-kebijakan manajemen yang tepat dalam mengelola 

perusahaan. 

2.4.2 Komponen Pengendalian Internal 

Menurut James A. Hall (2011) berdasarkan COSO (commite of sponsoring 

organization), komponen dalam sistem pengendalian terdiri dari 5 (lima) 
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aktivitas. Penjelasan mengenai komponen-komponen tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian 

 Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari empat komponen 

pengendalian lainnya.Lingkungan pengendalian yang lemah kemungkinan 

besar diikuti dengan kele mahan dalam komponen pengendalian internal 

yang lainnya. Lingkungan pengendalian, sebagai komponen pengendalian 

yang pertama, memiliki beberapa faktor, yaitu: filosopi menejemen dan 

gaya operasi, komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika, komitmen 

terhadap kompetensi, komite audit dari dewan direksi, struktur organisasi, 

metode penetapan otoritas dan tanggung jawab, pengaruh eksternal seperti 

pemeriksaan badan pemerintah, serta kebijakan dan praktik sumber daya 

manusia. 

2. Penaksiran resiko 

 Penaksiran resiko digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan 

mengelola berbagai resiko yang berkaitan dengan internal dan eksternal 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. Resiko-resiko yang dihadapi oleh 

perusahaan dapat bersumber dari: 

a. tindakan tidak di sengaja seperti kesalahan yang disebabkan oleh 

kecerobohan karyawan, kesalahan meng-copy data, sistem yang tidak 

dapat memenuhi  kebutuhan perusahaan atau tidak mampu menangani 

tujuan yang telah ditetapkan; 
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b. tindakan kesengajaan seperti sabotase, tindakan kesengajaan merusak 

sistem informasi akuntansi dan kecurangan karyawan dengan mencuri 

atau menyalahgunakan harta perusahaan; 

c. bencana alam atau kerusuhan politik; dan 

d. kesalahan perangkat lunak (software) dan kegagalan peralatan 

komputer seperti kerusakan hardware, kerusakan sistem operasi, 

kerusakan software. 

3.      Informasi dan Komunikasi 

 Informasi harus diindentifikasi, diproses dan dikomunikasikan ke personil 

yang tepat sehingga setiap orang dalam perusahan dapat melaksanakan 

tanggung jawab mereka dengan baik. Sistem informasi harus bisa 

menghasilkan laporan keuangan yang andal dan efektif dengan cara : 

mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid, 

mengklasifikasikan transaksi sebagaimana harusnya, mencatat transaksi 

sesuai dengan nilai moneter yang tepat, mencatat transaksi pada periode 

akuntansi yang tepat serta menyajikan transaksi dan pengungkapan terkait 

dalam laporan keuangan secara tepat. 

4. Pengawasan Kinerja 

 Pengawasan kinerja adalah proses yang memungkinkan kualitas desain 

pengendalian internal serta operasinya berjalan. Kegiatan utama dalam 

pengawasan kinerja meliputi : (1) Supervisi yang efektif dengan 

melakukan pelatihan terhadap karyawan, memonitor kinerja karyawan, 

mengoreksi yang mereka kerjakan, serta mengamankan harta dengan 
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mengawasi karyawan yang memiliki aksesterhadap harta perusahaan, (2) 

Akuntansi pertanggungjawanban, (3) Pengauditan internal yang mencakup 

review terhadap realibilitas dan integritas informasi operasional dan 

finansial, penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal, evaluasi 

kepatuhan karyawan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen atas 

aturan dan regulasi yang berlaku. 

5. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang 

digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil 

untuk mengatasi resiko perusahaan yang telah diidentifikasi. Aktifitas 

pengendalian yang terkait dengan pelaporan antara lain meliputi  Desain 

dokumen yang baik dan bernomer urut tercetak, pemisahan tugas, otorisasi 

yang memadai atas transaksi bisnis yang terjadi, mengamankan harta dan 

catatan perusahaan dan menciptakan adanya pengecekan independen atas 

pekerjaan karyawan lain. Aktivitas pengendalian dapat dikelompokan 

menjadi dua kategori yaitu pengendalian komputer dan pengendalian fisik, 

berikut penjelasannya : 

a. Pengendalian komputer, hal yang paling penting secara khusus adalah 

berhubungan dengan likungan IT dan audit IT. Terbagi dalam dua 

kelompok pengendalian umum berkaitan dengan keseluruhan 

perusahaan dan pengendalian aplikasi berkaitan dengan aplikasi 

pemrosesan pesanan penjualan, utang usahan dan penggajian. 
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b. Pengendalian fisik, berhubungan dengan aktifitas manusia yang 

digunakan dalam sistem akuntansi. Aktifitas ini terjadi bisa manual dan 

dapat melibatkan komputer untuk mencatat berbagai transaksi. 

TABEL 2.2 

Komponen Pengendalian Internal Berdasarkan COSO 

Komponen Uraian Komponen Pembagian lebih lanjut 

(jika dapat diterapkan) 

Lingkungan 

Pengendalian 

Tindakan, kebijakan, dan prosedur 

yang mencerminkan sikap 

manajemen puncak, direktur, dan 

pemilik entitas secara keseluruhan 

tent5ang pengendalian internal dan 

arti pentingnya 

\ 

sumber daya manusia 

Aktifitas 

pengendalian 

Kebijakan dan prosedur yang telah 

ditetapkan manajemen untuk 

mencapai tujuannya bagi pelaporan 

keuangan 

Jenis aktifitas 

pengendalian khusus : 

 Pemisahan tugas 

yang memadai;  

 Otorisasi yang tepat 

atas transaksi dan 

aktifitas;  

 Dokumen dan catatan 

yang memadai; 

 Pengendalian fisik 

atas aktiva dan 

catatan;dan 

 Pemeriksaan 

independen atas 

kinerja. 

Penilaian Pengidentifikasian dan analisis oleh Proses penilaian resiko : 
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Komponen Uraian Komponen Pembagian lebih lanjut 

(jika dapat diterapkan) 

resiko manajemen terhadap resiko yang 

relevan dengan penyusunan laporan 

keuangan yang sesuai dengan GAAP 

 Mengidentifikasi 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

resiko;  

 Menilai signifikansi 

resiko dan 

kemungkinan 

terjadinya; dan 

 Menentukan tindakan 

yang diperlukan 

untuk mengelola 

resiko. 

Kategori asersi 

manajemen yang harus 

dipenuhi : 

 Asersi tentang kelas 

transaksi dan 

peristiwa lain; dan 

 Asersi tentang saldo 

akun; dan 

 Asersi tentang 

penyajian dan 

pengungkapan 

Informasi dan 

komunikasi 

Metode yang digunakan untuk 

memulai, mencatat, memproses, dan 

melaporkan transaksi entitas serta 

mempertahankan akuntabilitas aktiva 

terkait 

Tujuan audit yang 

berhubungan dengan 

transaksi yang harus 

dicapai : 

 Keterjadian  
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Komponen Uraian Komponen Pembagian lebih lanjut 

(jika dapat diterapkan) 

 Kelengkapan 

 Keakuratan 

 Posting dan 

pengikhtisaran 

 Klasifikasi; dan 

Penetapan waktu 

Pemantauan  Penilaian berkelanjutan dan periodic 

oleh manajemen terhadap 

pelaksanaan pengendalian internal 

untuk menetukan apakah 

pengendalian telah berjalan seperti 

yang dimaksud dimodifikasi bila 

perlu 

Tidak dapat diterapkan 

Sumber: James A Hall (2008) 

 

2.4.3 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal 

 Sistem pengendalian internal dalam suatu entitas diharapkan mampu 

memberikan keyakinan yang memadai atas handalnya laporan keuangan 

perusahaan yang merupakan deskripsi dari kinerja perusahaan secara keuangan 

selama satu periode tertentu. Sistem pengendalian internal tidak mampu 

meberikan keyakinan yang mutlak kepada manajemen dan dewan komisaris atas 

pengawasan pencapaian tujuan entitas, karenaadanya keterbatasan yang melekat 

dalam penerapan sistem pengendalian internal itu sendiri. Keterbatasan sistem 

pengendalian internal muncul dari Mulyadi (2008): 
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1. Kesalahan dalam pertimbangan 

 Manajemen ataupun para karyawan selalu memiliki peluang untuk membuat 

kesalahan pengambilan keputusan bisnis dalam melaksanakan kegiatan rutin 

operasi karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau 

tekanan dari pihak lain; 

2. Gangguan 

 Gangguan muncul karena para personel pelaku kegiatan operasi perusahaan 

secara keliru memahami perintah ataupun membuat kesalahan karean 

kelalaian personel. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen pada 

personel atau dalam sistem operasi perusahaan dapat pula menimbulkasn 

gangguan; 

3. Kolusi 

 Kolusi dapat menyebabkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun 

untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya kecurangan oleh 

pengendalian yang telah dirancang; 

4. Pengabaian oleh manajemen 

 Istilah „override management‟ (penolakan oleh manajemen) yang digunakan  

disini  berarti  pemaksaan kebijakan  atau  prosedur  yang  dianjurkan  untuk  

maksud  yang  sah  dengan  maksud  keuntungan  pribadi  atau  presentasi  

yang dihasilkan dari kondisi keuangan atau status kepatuhan suatu entitas; dan 

5. Biaya versus manfaat 

 Proses perancangan sampai pelaksanaan pengendalian internal akan 

menyerap biaya untuk entitas. Entitas diharuskan mampu memperhitungkan 
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besara biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berbanding dengan nilai 

manfaat yang dirasakan entitas demi terwujudnya tujuan perusahaan. 

 

2.4.4 Fungsi Pengendalian Internal 

Pengendalian internal melaksanakan tiga fungsi penting. Secara garis 

besar dapat dijelaskan bahwa ketiga fungsi tersebut saling mendukung agar sistem 

yang ada memperoleh hasil yang maksimal bagi perusahaan. 

Akmal (2009) menjelaskan fungsi pengendalian internal adalah sebagai 

berikut: 

1. Preventive Control. 

Pengendalian untuk pencegahan fungsinya adalah mencegah timbulnya 

suatu masalah sebelum permasalahan tersebut muncul.Mempekerjakan 

personil akuntansi yang berkualitas tinggi, pemisahan tugas yang 

memadai, dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas asset, fasilitas 

dan informasi, merupakan pengendalian pencegahan yang efektif; 

2. Detective Control 

Dibutuhkan untuk mengungkap masalah pada saat masalah itu 

muncul.Contoh dari Detective Control adalah pemeriksaan salinan atas 

perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap 

bulan; dan 

3. Corrective Control 

Berfungsi untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam Preventive 

dan Detectie control.Pengendalian ini mencakup prosedur yang 
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dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki 

kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan, dan mengubah sistem agar 

masalah di masa mendatang dapat diminimalisasikan atau dihilangkan. 

Contoh dari Corrective Control adalah pemeliharaan salinan cadangan atas 

transaksi dan file utama, dan mengikuti prosedur untuk memperbaiki 

kesalahan memasukkan data seperti juga kesalahan dalam menyerahkan 

kembali transaksi untuk proses lebih lanjut. 

 

2.4.5  Unsur Pengendalian Internal untuk Siklus Pembelian 

 Menurut Mulyadi (2008), unsur pengendalian internal yang seharusnya 

ada dalam sistem akuntansi pembelian dirancang untuk mencapai tujuan pokok 

pengendalian intern akuntansi berikut ini: menjaga kekayaan (persediaan) dan 

kewajiban perusahaan (utang dagang atau bukti kas keluar yang akan dibayar), 

serta menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi (utang dan persediaan), 

Untuk merancang unsur-unsur pengendalian intern akuntansi yang diterapkan 

dalam Sistem akuntansi pembelian, terdapat 3 unsur pokok yang hares 

diperhatikan. Unsur-unsur pokok tersebut antara lain: 

1. Organisasi 

Perancangan organisasi dalam sistem akuntansi Pembelian harus 

didasarkan pada unsur pokok sistem pengendalian intern berikut ini: 

a. Fungsi pembelian hares terpisah dari fungsi penerimaan. 

 Pemisahan kedua fungsi ini dimaksudkan untuk menciptakan 

pengecekan intern dalam pelaksanaan transaksi pembelian.Dalam 
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transaksi pembelian fungsi pembelian berkewajiban untuk 

mendapatkan penjual sebagai pemasok barang yang diperlukan oleh 

perusahaan. Untuk menjamin bahwa barang yang dikirim oleh 

pemasok sesuai dengan barang yang dipesan, diperlukan fungsi lain 

untuk melakukan pengecekan secara independent mengenai kesesuaian 

jenis, kuantitas, mutu dan tanggal pengiriman barang yang 

direalisasikan oleh pemasok dengan yang tercantum dalam surat order 

pembelian. Oleh karena itu, perlu dibentuk fungsi penerunaan yang 

terpisah dari fungsi pembelian, fungsi penerimaan mempunyai 

wewenang untuk menolak barang yang dikirim oleh pemasok, yang 

tidak sesuai dengan barang yang tercantum dalam surat order 

pembelian. 

 

b. Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. 

 Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi akuntansi yang 

melaksanakan pencatatan utang dan persediaan barang harus 

dipisahkan dari fungsi operasi yang melaksanakan transaksi 

pembelian. Fungsi pembelian ini berada di tangan bagian pembelian, 

berdasarkan unsur sistem pengendalian intern yang baik, fungsi 

akuntansi harus dipisahkan dari kedua fungsi pokok yang lain: yaitu 

fungsi operasi dan fungsi penyimpanan, hal ini dimaksudkan untuk 

menjaga kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan 

data akuntansi. 
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c. Fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. 

 Fungsi penerimaan merupakan fungsi operasi yang bertanggung jawab 

atas penerimaan/penolakar barang yang diteruna dari pemasok. Fungsi 

penyimpanan merupakan fungsi yang bertanggung jawab atas 

penyimpanan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. 

Kedua fungsi tersebut harus dipisahkan karena kegiatan penerimaan 

barang memerlukan keahlian mengenai barang dan pengetahuan 

mengenai syarat-syarat pembelian, dan kegiatan penyimpanan barang 

memerlukan keahlian dalam pengelolaan penyimpanan barang dan 

pelayanan pengambilan barang bagi pemakai. 

d. Transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari 

satu fungsi. 

 Setiap transasksi harus dilaksanakan dengan melibatkan lebih dari satu 

karyawan/lebih dan satu fungsi. Dengan penggunaan unsur sistem 

pengendalian intern tersebut, setiap pelaksanaan transaksi selalu akan 

tercipta internal check yang mengakibatkan pekerjaan fungsi yang satu 

dicheck ketelitian dan keandalannya oleh fungsi yang lain. Oleh karena 

itu dalam sistem akuntansi pembelian, transaksi pembelian hams 

dilaksanakan oleh fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi 

penerimaan, ficngsi akuntansi. Tidak ada transaksi pembelian yang 

dilaksanakan secara lengkap oleh hanya satu fungsi tersebut. 

2. Sistem Otorisasi dan prosedur Pencatatan 

Dalam organisasi setiap transaksi keuangan terjadi melalui sistem otorisasi 
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tertentu.Otorisasi terjadinya transaksi dilakukan dengan pembubuhan 

tanda tangan oleh manajer yang memiliki wewenang untuk itu, pada 

dokumen sumber setiap transaksi yang terjadi dicatat daiam catatan 

akuntansi melalul prosedur pencatatan terternu. Dengan demikian, maka 

kekayaan perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akuntansi yang 

dicatat terjamin ketelitian dan keandalannya. Beberapa dokumen yang 

harus diotorisasi adalah sebagai berikut: 

a. Surat perrnintaan pembelian diotorisasi oleh fungsi gudang, untuk 

barang yang disimpan dalam gudang atau kepala fungsi pemakai 

barang, untuk barang yang langsung dipakai;  

b. Surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat 

yang lebih tinggi; 

c. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan; dan 

d. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat yang 

lebih tinggi. 

3. Praktek yang Sehat 

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak; 

b. Pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dari 

berbagai pemasok; 

c. Barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan. Jika 

fungsi ini telah menerima tembusan surat order pembelian dari fungsi 

pembelian; dan 

d. Fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang diterima dari 
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pemasok dengan cara menghitung barang tersebut dan 

mernbandingkannya dengan tembusan surat order pembelian; 

e. Terdapat pengecekan harga, syarat pembelian dan ketelitian perkalian 

dalam faktur dari pemasok sebelum faktur tersebut diproses untuk 

dibayar; dan 

f. Bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya dicap “Lunas” oleh 

fungsi pengeluaran kas setelah cek dikirimkan kepada pemasok. 

 

2.5   Siklus Pembelian 

 Dalam subbab ini akan membahas mengenai konsep siklus pembelian, 

prosedur tahapan siklus pembelian dan blok pembentuk system akuntansi pada 

siklus pembelian. 

2.5.1 Konsep Siklus Pembelian 

 Kegiatan pokok perusahaan yang rutin terjadi dalam upaya menunjang 

proses operasional salah satunya adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa-jasa, 

yang akan dipasarkan kembali baik dalam bentuk aslinya, maupun diproses lebih 

lanjut untuk menciptakan bentuk baru dari produk dana jasa yang siap ditawakan 

ke calon konsumen. Usaha pengadaaan ini pada umumnya dilaksanakan melauli 

kegiatan pembelian. Jadi kegiatan pembelian merupakan bagian utama dari fungsi 

pengadaan. Kegiatan pengadaan ini terdiri dari pengadaan terhadap bahan baku 

utama, bahan penunjang operasi perusahaan, suku cadang dan sebagainya. 

Kegiatan pembelian memiliki kontribusi penting bagi perusahaan karena kegiatan 

ini melibatkan penggunaan sumber dana perusahaan yang cukup besar dan 

 Analisis Sistem Pengendalian..., Putri Aisyah, Ak.-Ibs, 2014



31 
 

memiliki pengaruh pada laporan keuangan perusahaan. Bahkan seringkali 

kegiatan pembelian menjadi komponen terbesar dari biaya yang harus dikeluarkan 

olah perusahaan dalam mendukung proses produksi barang atau jasa yang akan 

ditawarkan ke pasar. Dalam kegiatan pembelian ada proses menurut James A hall 

(2011) dimulai dari mengenali bahan baku yang ingin di pesan, proses pembelian 

jumlah barang yang di pesan, lalu perusahaan akan menerima barang dan 

informasi mengenai barang yang sudah diterima. Beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam penentuan saat pemesanan, antara lain jumlah barang 

yang terdapat dalam persediaan, rata-rata tingkat pemakaian barang dan waktu 

yang diperlukan untuk pemesanannya. Saat pemesanan mungkin dilakukan 

terlampau dini ataupun terlambat. Pemesanan yang terlampau dini perlu 

dihindarkan karena dapat mengakibatkan penggunaan dana perusahaan yang 

sebenarnya yang dapat ditunda sedangkan pemesanan yang terlambat 

mengakibatkan proses produksi terganggu dan penyerahan ke klien tertunda. 

Karena penggunaan dana yang sebenarnya dapat ditunda maka keperluan lainnya 

yang sebenarnya lebih mendesak terpaksa ditunda. Sebagai akibatnya, perusahaan 

mungkin harus mencari sumber pembiayaan melalui pinjaman pendek dengan 

tingkat bunga yang tinggi. Jumlah barang yang dipesan oleh perusahaan harus 

ditentukan dengan seksama agar tepat jumlahnya.Pemesanan yang melebihi 

kebutuhan normal dapat mengakibatkan kerugian yang tidak perlu terjadi. 

Demikian pula halnya dalam menentukan siapa yang menjadi supplier, perlu 

dilakukan secara seksama. Dalam penentuan rekanan perlu memerhatikan 

beberapa hal, antara lain harga penawaran serta syarat pembayarannya, kualitas 
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barang, track record dari supplier itu sendiri dalam berbisnis, lokasi dan saat 

penyerahan barang yang dibeli. Supplier yang dipilih haruslah merupakan rekana 

yang dipertimbangkan akan dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, dengan 

harga penawaran yang sesuai dengan keiniginan perusahaan sebagai pembeli 

disertai dengan kualitas barang paling baik. Aktivitas pembelian mempunyai 

hubungan yang erat dengan aktivitas manajemen lainnya. Barang apa yang akan 

dibeli secara langsung nantinya akan berhubungan dengan kegiatan produksi 

perusahaan, sementara itu besarnya jumlah pembelian secara tidak langsng akan 

menyangkut dengan kegiatan investasi dana perusahaan. Oleh karena itu pihak 

manajer akan mempertimbangkan dan mengawasi kegiatan pembelian yang 

menjadi pos yang material bagi laporan keuangan perusahaan. Menurut Amin 

Widjaja Tunggal (2010), berbagai faktor yang membentuk lingkaran pengendalian 

dalam suatu entitas antara lain: 

1. Nilai integritas dan etika. 

 Merupakan produk dari standar etika dan perilaku entitas, serta bagaimana 

standar itu dikomunikasikan dan diberlakukan dalam praktik. 

Subkomponen ini mencakup tindakan manajeme untuk menghilangkan 

atau mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin membuat karyawan 

melakukan tindakan tidak jujur, illegal, atau tidak etis. Ini juga mencakup 

pengkomunikasian nilai entitas dan standar perilaku kepada para karyawan 

melalui pernyataan kebijakan, kode perilaku, dan teladan. 

2. Komitmen terhadap kompetensi. 

 Analisis Sistem Pengendalian..., Putri Aisyah, Ak.-Ibs, 2014



33 
 

 Komitmen terhadap kompetesi mencakup pertimbangan manajemen 

tentang tingkat kompetensi bagi pekerjaan tertentu dan bagaimana 

tingkatan tersebut diterjemahkan menjadi keterampilan dan pengetahuan 

yang diperlukan. 

3. Dewan komisaris dan komite elit. 

 Dewan komisaris berperan penting dalam tata kelola korporasi yang eektif 

karena memikul tanggung jawab akhir untuk memastikan bahwa 

manajemen telah mengimplementasikan pengendalian internal dan proses 

pelaporan keuangan yang layak. Dewan komisaris yang efektif independen 

dengan manajemen, dan para anggotanya terus meneiliti dan terlibat dalam 

aktivitas manajemen.Meskipun mendelegasikan tanggung jawabnya atas 

pengendalian internal kepada manjemenm dewan harus secara terautr 

menilai pengendalian internal tersebut.Selain itu, dewan yang aktif dan 

objektif seringkali juga dapat mengurangi kemungkinan bahwa 

manajemen mengesampingkan pengendallian yang ada. 

4. Filosofi dan gaya operasi manajemen 

 Manajemen, melalui aktivitasnya memberikn isyarat yang jelas kepada 

para karyawan tentang pentingnya pengendalian internal. 

5. Struktur organisasi 

 Struktur organisasional entitas menentukan garis-garis tanggung jawab 

dan kewenangan yang ada.Dengan memahami struktur organisasi kllien, 

pemeriksa laporan keuangan dapat mempelajari pengelolalaan dan unsure-
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unsur fungsinonal bisnis serta melihat bagaimana pengendalian 

diimplementasikan. 

6. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab 

 Pembagian wewenang menjadi fator yang oenting karena disini 

penunjukkan personil siapa yang akan bertanggung jawab pennuh kepada 

terjadinya pembelian dan bertanggung jawab pula kepada ketepatan 

manfaat dari pembelian.  

7. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia  

 Aspek paling penting dari pengendalian internal adalah personil di 

dalamnya. Jika para karyawan kompeten dan bias dipercaya, pengendalian 

lainnya dpat diabaikan, dan laporan keuangan yang andal masih akan 

dihasilkan. Personil yang berintegritas tiggi mampu mencapai kinerja yang 

tinggi meskipun hanya ada segelintir pengendalian yang lain untuk 

mendukung mereka, akan tetepi, personil yang berkompeten dan terpecaya 

sekalipun teteap memiliki peluang untuk adanya kelemahan. Karena 

pentingnya personil yang kompeten dan terpecaya dalam mengadakan 

pengendalian yang efektif, metode untuk mengangkat mengevaluasi, 

melatih, mempromosikan, dan memberi kompensasi kepada personil itu 

merupakan bagian yang penting dari pengendalian internal. 

 Menurut James A. Hall (2011) sejalan dengan yang dipaparkan oleh 

Mulyadi (2008), rangkaian fungsi-fungsi yang terkait dengan siklus pembelian 

adalah: 
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1. Fungsi pergudangan. 

 Bagian ini bertanggung jawab untuk mengajukan purchase requisition 

ketika jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan sudah mencapai tingkat 

dimana harus dilakukan pembelian. Sehingga perusahaan tidak mengalami 

kehabisan stok atau jumlah persediaan melebihi kebutuhan; 

2. Fungsi pembelian. 

 Bagian ini bertugas untuk mengeluarkan purchase order yang akan 

dikirimkan kepada pemasok berdasarkan purchase requisition yang dibuat 

oleh bagian pengendalian persediaan. Bagian ini juga memiliki tugas 

untuk melakukan pemilihan pemasok dalam purchase order yang paling 

menguntungkan bagi perusahaan; 

3. Fungsi penerimaan. 

 Bagian ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap kuantitas dan 

kualitas barang yang diterima dari pemasok. Setelah membandingkan 

hasilnya dengan purchase order yang telah disepakati, bagian ini akan 

mengeluarkan receiving report; dan 

4. Fungsi akuntansi. 

 Bagian ini meliputi bagian pencatatan hutang dan bagian pencatatan 

umum.Bagian pencatatan hutang bertanggung jawab untuk mencatat 

transaksi pembelian ke dalam buku kas keluar dan menyelenggarakan 

kartu hutang sebagai buku pembantu hutang.Bagian pencatatan umum 

bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang 

dibeli ke dalam kartu persediaan. 
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2.5.2  Prosedur Tahapan Siklus Pembelian 

 Menurut Mulyadi (2008) secara garis besar transaksi pembelian mencakup 

prosedur berikut: 

a. Fungsi pembelian mengajukan permintaan pembelian ke fungsi 

pembelian; 

b. Fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok; 

c. Fungsi pembelian menerima penawran harga dari berbagai pemasok dan 

melakukan pemilihan pemasok; 

d. Fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang 

dipilih; 

e. Fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh 

pemasok; 

f. Fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi 

gudang untuk disimpan; 

g. Fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi 

akuntansi; dan 

h. Fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dari atas dasar 

faktur dari pemmasok tersebut, fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang 

timbul dari transaksi pembelian. 

2.5.3 Blok Pembentuk Sistem Akuntansi Pada Siklus Pembelian 

1. Blok Masukan  

a. Purchase Requition  

 Analisis Sistem Pengendalian..., Putri Aisyah, Ak.-Ibs, 2014



37 
 

 Menurut James A.Hall (2011), purchase requisition adalah dokumen 

yang diterbitkan oleh bagian pengendalian persediaan untuk 

melakukan permintaan agar dilakukan pembelian untuk memenuhi 

kebutuhannya;  

b. Purchase Order 

 Menurut James A.Hall (2011), purchase order adalah dokumen yang 

dibuat berdasarkan purchase requisition untuk melakukan permintaan 

pembelian terhadap pemasok sesuai dengan jenis, jumlah dan harga 

yang tercantum di dalamnya; dan 

c. Receiving Report  

 Menurut James A.Hall (2011), receiving report adalah dokumen yang 

dibuat setelah melakukan rekonsiliasi barang yang diterima dari 

pemasok dengan purchase order yang sesuai, yang di dalamnya 

terdapat jumlah dan kondisi dari barang tersebut.  

2. Blok Keluaran  

a. Laporan Status Persediaan Barang 

Menurut James A.Hall (2011), laporan ini adalah dokumen yang 

dibuat setelah laporan penerimaan barang dikirimkan kepada bagian 

pengendalian persediaan yang berisi tentang jumlah perediaan 

perusahaan; dan 

b. Cash Disbursement Voucher  

 Analisis Sistem Pengendalian..., Putri Aisyah, Ak.-Ibs, 2014



38 
 

 Menurut James A.Hall (2011), cash disbursement voucher adalah 

dokumen yang dibuat untuk melakukan pembayaran kepada satu 

pemasok dengan satu atau lebih tagihan yang dimiliki perusahaan.  

3. Blok Teknologi  

 Teknologi yang digunakan di dalam siklus pembelian dibagi menjadi tiga 

bagian utama, yaitu: 

a. Brainware  

 Para operator yang menggunakan teknologi di dalam siklus pembelian 

terdiri dari operator dalam seksi pembelian, seksi penerimaan, dan 

bagian akuntansi; 

b. Software  

 Perangkat lunak yang digunakan di dalam siklus pembelian terdiri dari 

dua bagian.Pertama adalah operating system yang digunakan sebagai 

program utama untuk menjalankan sistem. Kedua adalah application 

software yang digunakan sebagai program pendukung terhadap suatu 

kegiatan, seperti: program update master file persediaan dan buku 

besar; dan 

c. Hardware  

 Perangkat keras yang digunakan di dalam siklus pembelian terdiri dari: 

keyboard (untuk input), central processing unit (untuk proses), hard 

disk (untuk simpan),  monitor, printer dan mouse. 
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4. Blok Basis Data  

Menurut James A hall (2011) di dalam siklus pembelian basis data yang 

digunakan adalah: 

a. Master File Persediaan  

 Memuat data persediaan di dalam gudang yang mencatat tentang arus 

persediaan baik penerimaan, pengeluaran, maupun saldo akhir 

persediaan; 

b. Master File Hutang  

 Berisi tentang saldo hutang usaha yang berkaitan dengan pembelian 

kredit dan pelunasan hutang usaha; 

c. File Transaksi  

 Pembelian File ini mencatat semua transaksi pembelian dan adanya 

penyesuaian terhadap data base pembelian lainnya; dan 

d. File Transaksi Persediaan  

 File ini terdapat di bagian pengendalian persediaan dan bagian 

akuntansi yang mencatat persediaan di gudang. 

5. Blok Pengendalian  

 Agar sistem informasi dapat berjalan sesuai rancangan sisitem yang 

diinginkan, maka perlu diterapkan pengendalian-pengendalian di 

dalamnya. 
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2.6  Pengeluaran Kas 

 Menurut Mulyadi (2008) pengeluaran kas adalah suatu catatan yang dibuat 

untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan uang tunai yang 

digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Dari definisi tersebut maka dapat 

dikatakan transaksi pengeluaran kas adalah transaksi keuangan yang 

menyebabkan Asset berupa kas yang dimiliki perusahaan berkurang dalam 

mengikuti kegiatan umum perusahaan. 

2.6.1 Sistem Pengeluaran Kas 

 Menurut James A.Hall (2011), yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf 

dalam buku yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi“menyatakan definisi 

pengeluaran kas bahwa sistem pengeluaran kas adalah memproses pembayaran 

kewajiban yang dihasilkan oleh sistem pembelian. 

2.6.2 Dokumen-Dokumen yang Digunakan pada Proses Pengeluaran Kas 

 Menurut Mulyadi (2008) dalam buku yang berjudul “Sistem Akuntansi” 

mengatakan dokumen-dokumen yang digunakan yaitu: 

a. Bukti kas keluar. 

Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada Bagian 

Kasa sebesar yang mencantumkan dalam dokumen tersebut; 

b. Cek. 

Dari sudut sistem informasi akuntansi, cek merupakan dokumen yang 

digunakan untuk memerintah bank melakukan pembayaran sejumlah uang 

kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek; dan 
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c. Permintaan cek (check request). 

Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan 

pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat kas keluar. 

2.6.3 Fungsi yang Terkait atas Proses Pengeluaran Kas 

 Menurut Mulyadi (2008) dalam buku yang berjudul “Sistem Akuntansi” 

mengatakan fungsi yang terkait yaitu: 

1. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas 

Jika suatu memerlukan pengeluaran kas (misalnya untuk pembeli jasa dan 

untuk biaya perjalanan dinas), fungsi yang bersangkutan mengajukan 

permintaan cek kepada fungsi akuntansi (bagian utang); 

2.       Fungsi kas.  

Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi ini berfungsi 

bertanggung jawab dalam mengisi cek, meminta otorisasi atas cek dan 

mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau pembayaran langsung 

kepada kreditur; 

3.       Fungsi akuntansi.  

Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi akuntansi 

bertanggung jawab atas: 

a. Pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan persediaan; 

b. Pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau 

register cek; dan 

c. Pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi 

kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen 
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tersebut; dan 

4.       Fungsi Pemeriksaan Intern.  

Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dan cek, fungsi ini 

bertanggungjawab untuk melakukan penghitungan kas (Cash Count) secara 

periodik dan mencocokan hasil penghitungannya dengan saldo kas menurut 

catatan akuntansi (rekening kas dalam buku besar). 

2.6.4 Catatan Yang Digunakan pada Aktivitas Pengeluaran Kas 

 Menurut Mulyadi (2008) dalam buku yang berjudul “Sistem Akuntansi” 

mengatakan catatan yang digunakan yaitu: 

1. Jurnal pengeluaran kas (cash disbursement journal). 

Dalam pencatatan utang account payable system, untuk mencatat transaksi 

pembelian digunakan jurnal pembelian dan untuk mencatat pengeluaran 

kas digunakan jurnal pengeluaran kas. Dokumen sumber yang dipakai 

sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah faktur dari 

pemasok yang telah dicap “lunas” oleh fungsi kas; dan 

2. Register cek (check register) 

Dalam pencatatan utang dengan voucher payable system, transaksi untuk 

mencatat transaksi pembelian digunakan dua jurnal, register bukti kas 

keluar dan register cek. Register bukti kas keluar digunakan untuk 

mencatat utang yang timbul, sedangkan register cek digunakan untuk 

mencatat pengeluaran kas dengan cek. Register cek digunakan untuk 

mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk membayar para 

kreditur perusahaan atau pihak lain. 
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2.7 Penelitian terdahulu 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Michelle Tandean (2012) 

yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Siklus Pembelian 

(Studi Kasus pada Hotel JWM Surabaya)”, menyimpulkan bahwa hotel JWM 

telah mempunyai desain sistem pengendalian yang baik hanya dalam 

pelaksaannya sistem ini tidak berjalan dengan efektif karena masih terdapat 

kesalahan yang prosedural dalam siklus pembeliannya. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Francisca Adelyna Suryandi (2011) yang 

berjudul “Peranan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pengendalian Intern 

Aktivitas Pembelian Bahan Baku Guna Penyerahan Bahan Baku yang Tepat 

Waktu (Studi Kasus Pada Perusahaan “X” Bandung)”. Penelitian tersebut 

menyimpulkan prosedur pembelian bahan baku sudah cukup tersusun rapi dan 

baik. Kelemahannya pada perusahaan ini tidak adanya bagian keuangan yang 

menangani masalah keuangan PT.X merangkapkan fungsi akuntansi dan fungsi 

keuangan juga. 

 

2.8 Kerangka Pemikiran       

  Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan objek 

penelitian dari penulisan ini, yaitu PT. SEPATU BATA TBK. Setelah 

menetapkan objek penelitian maka langkah kedua adalah penetapan judul 

penelitian dan perumusan masalah penelitian. Langkah ketiga mempelajari dan 

memahami teori yang mendukung penelitian ini. Setelah itu, langkah keempat 
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penulis melakukan observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait 

dengan penelitian ini yaitu unit-unit organisasi pada PT.SEPATU BATA TBK. 

Langkah kelima melakukan penelitian mengenai pengendalian internal atas siklus 

pembelian dan pengeluaran kas yang terdapat pada PT. SEPATU BATA TBK dan 

menganalisis hasil dari penelitian tersebut, apakah hal tersebut telah sesuai dengan 

teori yang ada. Selanjutnya langkah terakhir dari penelitian ini yaitu memberikan 

kesimpulan dan saran dari hasil analisis pengendalian internal atas siklus 

pembelian dan pengeluaran kas pada PT. SEPATU BATA TBK. 

 Variabel penelitian adalah siklus pembelian yang terjadi di dalam 

PT.SEPATU BATA TBK. Variabel tersebut akan dilihat dari setiap 

komponennya, apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur perusahaan. 

Variabel yang lainnya adalah sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh 

perusahaan atas siklus pembelian dan pengeluaran kas yang meliputi aspek-aspek 

seperti: personel yang kompeten dan dapat dipercaya; adanya pemisahan tugas; 

prosedur otorisasi yang tepat; terdapat dokumen dan catatan yang memadai; 

kontrol fisik aktiva dan catatan; dan pemeriksaan pekerjaan dilakukan secara 

independen. 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, metode yang digunakan 

adalah studi kasus (case study). Metode kualitati sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yang merupakan data-data tertulis dan lisan dari 

narasumber yang diamati. 

 

3.2  Objek Penelitian  

Dalam penulisan ini, penelitian dilakukan pada suatu perusahaan yaitu PT. 

SEPATU BATA TBK . Objek penelitiannya adalah sistem pengendalian internal 

bagian gudang, bagian pembelian, bagian akuntansi, dan bagian pengeluaran kas. 

 

3.3 Jenis Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer 

dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama 

oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 

2010). Dalam hal ini didapat langsung dari PT. SEPATU BATA TBK dengan 

mendatangi langsung sumber pada bagian penerimaan kas dan pada bagian 

pencatatan pengeluaran kas dan bagian administrasi. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang, 

dan bukan peneliti yang melkukan studi mutakhir (Sekaran, 2010). Data-data yang 

didapatkan dari buku-buku, jurnal penelitian, dan sumber-sumber pustaka lainnya 

yang digunakan sebagai sumber bagi landasan teori berkaitan dengan 

pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan siklus pembelian.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui beberapa cara, terdiri 

dari : 

1. Wawancara (interview) 

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan bagian 

penerimaan kas dan  bagian pengeluaran kas karena merupakan bagian yang 

kompeten berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu juga, kedua bagian 

tersebut dianggap bertanggung jawab dan menguasai masalah  yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

2. Observasi  

Pengamatan langsung yang dilakukan di bagian penerimaan kas dan 

pengeluaran kas, baik dengan cara mengamati kegiatan pada bagian tersebut 

beserta dokumen-dokumen yang dibutuhkan. 
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3. Penelitian Kepustakaan (Library Reaserch) 

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memperoleh data sekunder 

yang bersifat teoritis untuk dijadikan dasar dalam melakukan analisis terhadap 

masalah yang diteliti. Studi pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan teori-

teori dari jurnal, buku, atau artikel. 

4. Kuisioner  

Menurut (Arens, 2014) kuisioner adalah proses tanya jawab melalui 

formulir yang berisi pertanyaan dan dibagikan kepada sample secara langsung 

ataupun melaui pos agar mereka bisa menjawabnya kemudian dikembalikan 

kepada peneliti. 

5. Walktrough 

Menurut (Arens, 2014) bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur yang 

dijalankan di perusahaan sudah sesuai dengan flowchart  yang ada. Biasanya 

dilakukan tes dengan menggunakan dokumen yang ada dan terkait. 

 

3.5 Metode Analisa Data 

Dalam audit, pengujian Sistem Pengendalian Internal merupakan tahapan 

yang cukup penting. Pengujian Sistem Pengendalian Internal biasanya digunakan 

dalam rangka mengidentifikasi kelemahan-kelemahan untuk menentukan sasaran 

auditi. Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

unsur sistem pengendalian internal, yaitu struktur organisasi, otorisasi dan 

prosedur pencatatan, praktek yang sehat, dan karyawan yang mutunya sesuai 
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dengan tanggungjawabnya. Peneliti  melakukan analisis data dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Menganalisis unsur sistem pengendalian internal, yaitu: struktur organisasi, 

otorisasi dan prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat; 

b. Memeriksa siklus pembelian bahan baku yang terjadi pada PT. SEPATU 

BATA TBK.; 

c. Membandingkan sistem pengendalian internal terhadap siklus pembelian 

bahan baku yang terjadi pada PT. SEPATU BATA TBK dengan teori-teori 

yang berlaku seperti teori sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, 

dan siklus pembelian; dan 

d. Menganalisis perbandingan yang telah dilakukan dan melihat apakah 

penerapannya telah sesuai dengan teori-teori pada buku Sistem Informasi 

Akuntansi dari James. A Hall dan menurut teori COSO (Committee of 

Sponsoring Organization of the Treadeway Commission)  yang berlaku. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 Dalam sub bab ini akan dibahas tentang gambaran umum dan sejarah 

perusahaan yang diteliti. 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

 PT. SEPATU BATA, TBK merupakan perusahaan rekanan dari 

Organisasi Sepatu Bata. Perusahan yang memproduksi beragam alas kaki 

termasuk sepatu kulit dan sandal, sepatu kanvas built-up, sepatu santai dan sepatu 

olah raga. PT. SEPATU BATA, TBK (BATA) didirikan tanggal 15 Oktober 

1931. Kantor pusat BATA berlokasi di Jl. RA. Kartini Kav. 28 Cilandak Barat, 

Jakarta Selatan 12430, dan fasilitas produksi terletak di Purwakarta. BATA adalah 

anggota Bata Shoe Organization (BSO) yang mempunyai kantor pusat di 

Lausanne, Switzerland. BSO merupakan produsen terbesar penghasil sepatu di 

dunia yang beroperasi di banyak negara, menghasilkan serta menjual jutaan 

pasang sepatu setiap tahun. 

Induk usaha BATA adalah Bafin (Netherland) B.V., sedangkan induk 

usaha terakhir BATA adalah Compass Limited, yang berkedudukan di Bermuda. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, BATA adalah bergerak di bidang usaha 

memproduksi sepatu kulit, sepatu dari kain, sepatu santai dan olah raga, sandal 

serta sepatu khusus untuk industri, impor dan distribusi sepatu serta aktif 

melakukan ekspor sepatu. Perseroan memiliki beberapa merek-merek terdaftar, 
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Selain Sepatu Bata, perseroan memiliki beberapa merek dagang lain seperti Noth 

Star, Power,Bubblegummers, Marie Claire dan Weinbrenner.  

Pada tanggal 06 Februari 1982, BATA memperoleh pernyataan efektif dari 

BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BATA 

(IPO) kepada masyarakat sebanyak 1.200.000 saham dengan nilai nominal 

Rp1.000,- per saham serta harga penawaran Rp1.275,- per saham. Seluruh saham 

Perusahaan telah didaftarkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Maret 

1982. 

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

 PT SEPATU BATA, TBK sebagai salah satu pionir industri sepatu di 

Indonesia memiliki visi dan misi sebagai landasan perseroand dalam 

melaksanakan aktivitas bisnisnya. Adapun visi misi tersebut Antara lain: 

Visi : Memperkuat posisi Bata sebagai pemimpin bisnis alas kaki di 

indonesia              meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka 

pendek dan jangka panjang. 

Misi : Mampu bersaing dan berkembang sehat dalam menghadapi tantangan 

masa kini dan masa depan. 

4.1.3 Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas 

Struktur organisasi perusahaan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan perusahaan.  Suatu struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang 

didalamnya digambarkan hubungan, wewenang dan tanggung jawab setiap 

tingkatan yang ada dalam organisasi tersebut untuk melaksanakan kegiatan ke 
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arah tercapainya tujuan perusahaan  tersebut. Penyusunan struktur organisasi  

berbeda-beda antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain.  Hal ini antara lain 

disebabkan perbedaan bidang usaha dan luas perusahaan yang satu berbeda 

dengan perusahaan lain. 

Struktur organisasi yang tertera berikut ini mempunyai uraian tugas dan 

tanggung jawab sebagai berikut 

GAMBAR 4.1   

STRUKTUR ORGANISASI PT. SEPATU BATA TBK 

 

Sumber:  PT. SEPATU BATA, TBK 
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 Adapun peran dan fungsi posisi dalam struktur organisasi PT. SEPATU 

BATA, TBK sebagai berikut: 

1. Komisaris 

Bertugas sebagai pemegang saham dan melakukan pengawasan kepada 

Dewan Direksi dalam menjalankan perusahaan. 

2. Dewan Direksi 

Dewan Direksi bertanggung jawab penuh terhadap pemegang saham dan 

pemilik perusahaan.         

3. Internal Audit bertugas: 

a.  Menentukan baik/tidaknya internal control dengan memperhatikan 

pemisahan fungsi dan apakah prinsip akuntansi benar-benar telah 

dilaksanakan; 

b.  Bertanggung jawab dalam menentukan apakah pelaksanaannya telah 

menaati peraturan, rencana, policy dan prosedur yang telah ditetapkan 

sampai menilai apakah hal-hal tersebut perlu diperbaiki atau tidak; 

c.  Menverifikasi adanya keutuhan kekayaan (asset) termasuk mencegah dan 

menemukan penyelewengan; 

d.  Menverifikasi dan menilai tingkat kepercayaan terhadap sistem akuntansi 

dan pelaporan; 

e.  Menilai kehematan, efisiensi dan efektifitas kegiatan; dan 

f.  Melaporkan secara objektif apa yang diketahuinya kepada manajemen 

disertai rekomendasi perbaikannya. 

4. Accounting (pembukuan) bertugas: 
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a.  Memeriksa semua transaksi yang ada pada perusahaan dan mencek 

kebenarannya; 

b.  Mengawasi dan mengatur pembukuan berdasarkan laporan kas harian dan 

kasir; 

c.  Membuat rekapitulasi posisi keuangan setiap sepuluh hari dan 

menunjukkan posisi keuangan baik dalam bentuk uang kas, outstanding 

bills yang tercatat pada periode tersebut serta melaporkan ke kantor pusat; 

d.  Mempersiapkan bukti-bukti pemungutan PPN dan kewajiban-kewajiban 

lainnya sehubungan dengan kas Negara; dan 

e.  Mempersiapkan voucher, melaksanakan pembayaran pajak dimaksud serta 

membuat laporan kegiatan kepada instansi yang bersangkutan secara 

berkala. 

5. Finance (keuangan) 

Bertugas memberikan pelayanan di bidang operasional dengan 

membina/mengatur dan mengawasi serta bertanggung jawab atas kelancaran 

penerimaan dan pengeluaran uang. 

6. Budget (penganggaran) 

Bagian ini bertugas untuk membuat rencana anggaran biaya yang akan 

digunakan oleh perusahaan dan anggaran pendapatan untuk tahun yang akan 

datang. 
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7. Purchasing (pembelian) 

Bagian ini melaksanakan pembelian lokal berdasarkan permintaan dari pabrik 

maupun pembelian untuk keperluan perusahaan, melakukan penawaran 

dengan pihak supplier dan mengatur pengiriman barang tersebut ke pabrik 

maupun kantor. 

8. Marketing (pemasaran) 

a.  Memperkenalkan produk kepada langganan; 

b.  Bertindak langsung sebagai juru tagih; 

c.  Mencari informasi harga dari produksi sejenis; dan 

d.  Mengawasi pencatatan order langganan. 

9. Bagian Sales (Penjualan) bertugas: 

Bagian ini melaksanakan pekerjaan sehubungan dengan penjualan hasil 

produksi, memeriksa laporan produksi dan berhubungan dengan harga 

penjualan yang telah ditetapkan dan membuat kontrak perjanjian. 

10. Bagian Produksi 

a.  Bersama-sama dengan bagian lapangan melakukan perhitungan untuk 

mengadakan order pembelian bahan setelah menerima Surat Perintah 

Kerja Produksi (SPKP) dari bagian marketing; 

b.  Melakukan sinkronisasi/hubungan dengan semua bagian agar proses 

produksi berjalan lancar; dan 

c.  Membuat jadwal produksi untuk pengiriman (ekspor) setiap bulan. 
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11. Bagian Personalia 

a.  Pengadaan tenaga kerja baik operator maupun pegawai yang dibutuhkan 

perusahaan; 

b.  Melatih tenaga kerja yang ada untuk mencapai tingkat keterampilan yang 

dibutuhkan; dan 

c.  Memelihara lingkungan perusahaan dan keselamatan perusahaan dari 

gangguan luar dan dalam perusahaan. 

12. Bagian Umum 

Tugas bagian ini adalah bertalian dengan instansi pemerintah dan pihak lain, 

misalnya persoalan tanah, izin perusahaan, pajak, retribusi dan sebagainya. 

 

4.2 Deskripsi Hasil Data Penelitian 

Dalam sub-bab ini akan di jelaskan mengenai hasil data dari peneliti. 

4.2.1 Fungsi yang Terkait Dengan Siklus Pembelian Bahan Baku 

Proses pembelian bahan baku dapat berjalan dengan lancar jika prosedur 

dalam Standar Operasional perusahaannya dapat dijalankan dengan baik, salah 

satu hal yang berperan penting agar proses pembelian bahan baku dengan baik, 

maka dari itu fungsi yang menjalankan proses pembelian tersebut harus jelas dan 

adanya pemisahaan tugas dalam divisinya. 

PT. SEPATU BATA, TBK dalam setiap proses pembelian bahan baku 

yang terjadi pada perusahaan ada pemisahan tugas. Berdasarkan hasil wawancara 

dan penelitian terhadap perusahaan tersebut, maka dapat dijelaskan masing-

 Analisis Sistem Pengendalian..., Putri Aisyah, Ak.-Ibs, 2014



57 
 

masing fungsi yang terkait dengan proses pembelian bahan baku pada perusahaan 

tersebut. Fungsi yang terkait proses pembelian bahan baku tersebut antara lain: 

1. Fungsi Gudang, yaitu bagian pabrik, tugasnya mengontrol persediaan 

dilihat dalam 7 sampai 14 hari jika ada barang yang ingin dipesan 

jumlahnya sudah hampir habis maka user/pabrik menghubungi perusahaan 

untuk mengkonfirmasi dalam melakukan pembelian bahan baku; 

2. Fungsi Pembelian. Pada perusahaan ini adalah bagian purchasing, 

tugasnya melakukan pembelian bahan baku dari beberapa vendor yang ada 

dan kemudian perusahaan memutuskan untuk membeli bahan baku dari 

satu vendor yang menurut perusahaan sudah memenuhi kriteria. Kriteria 

yang dilihat perusahaan adalah dari segi kualitas dan harga yang 

terjangkau. Setelah adanya transaksi dengan vendor terpilih, maka direksi 

akan menglegalkan terjadinya pembelian dan penjualan produk dalam 

perusahaan. Untuk transaksi jumlah besar hanya diketahui oleh direksi; 

3. Fungsi Akuntansi, yaitu bagian treasury, adanya pemisahaan tugas antara 

pencatatan atas pembelian bahan baku perusahaan dan yang membuat 

laporan untuk pengeluaran-pengeluaran kas terkait transaksi pembelian 

tersebut; dan 

4. Fungsi Penerimaan, yaitu bagian pengembangan, fungsu ini bertanggung 

jawab untuk menerima barang pesanan dari vendor dan melakukan 

pemeriksaan jenis barang yang dipesan, kuantitasnya, serta mutu dari 

barang tersebut. 
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4.2.2 Dokumen Masukan Siklus Pembelian Bahan Baku 

 Dokumen masukan pada siklus pembelian bahan baku yang diperoleh 

perusahaan untuk keperluan transaksi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Delivery Order (DO) 

Surat Pengiriman barang dari lokal supplier sebagai bukti barang telah 

dikirim kepada PT. Sepatu Bata Tbk. Dokumen tersebut berupa surat yang 

diterima oleh perusahaan (dokumen masukan). 

2. Surat Jalan 

Dokumen tersebut merupakan dokumen legalisasi atas pengiriman bahan 

baku kepada perusahaan dari lokal supplier. 

3. Invoice 

Tanda terima pembayaran atas pembelian bahan baku dari lokal supplier. 

Sebagai bukti otentik bahwa pembayaran atas transaksi tersebut telah 

dilakukan. Dokumen ini merupakan dokumen yang krusial untuk 

perusahaan. 

4. Sertifikasi/ Dokumentasi atas Barang 

Dokumen sertifikasi merupakan dokumen pendukung atas legalitas bahan 

baku yang akan diberi dari lokal supplier. Dengan kata lain dokumen 

sertifikasi/dokumentasi, merupakan informasi atau ketentuan secara 

terperinci mengenai bahan baku yang dibeli. 
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5. Surat Penawaran Harga dari Vendor 

Surat harga penawaran merupakan dokumen dari lokal supplier yang 

menjelaskan penawaran harga untuk pembelian yang akan dijalani oleh 

PT. Sepatu Bata Tbk. 

4.2.3 Dokumen Keluaran Siklus Pembelian Bahan Baku 

Dokumen keluaran pada siklus pembelian bahan yang dikeluarkan 

perusahaan untuk keperluan transaksi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Purchase Order (PO) 

Dengan adanya transaksi pembelian bahan baku dari perusahaan kepada 

lokal supplier, maka perusahan harus membuat dokumen PO atau pesanan 

pembelian kepada lokal supplier. Purchase order yang dilakukan 

perusahan dapat berupa fax atau email yang dikirimkan langsung ke lokal 

supplier. 

2. Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli 

Dokumen surat perjanjian kerjasama antara lokal supplier dan PT. Sepatu 

Bata Tbk, merupakan ketentuan atau perjanjian umum yang telah disetujui 

oleh kedua belah pihak, hal tersebut sangat penting agar tidak ada pihak 

yang merasa dirugikan dalam menjalankan transaksi. 

3. Invoice Perform 

Invoice perform bersifat sementara didalamnya berisikan keterangan atau 

informasi berupa banyaknya jumlah pembelian atau pesanan bahan baku 
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dan kapan perusahaan akan melakukan pembayaran kepada pihak lokal 

supplier. 

4.2.4 Catatan Akuntansi Terkait Siklus Pembelian Bahan Baku 

Catatan akuntansi yang terkait dengan silklus pembelian bahan baku yang 

terdapat pada PT. SEPATU BATA, TBK merupakan bukti bahwa perusahaan 

tersebut dapat berjalan dengan baik jika memiliki catatan akuntansinya tidak 

terdapat kesalahan yang fatal. Catatan akuntansi yang terkait dengan adanya 

proses pembelian bahan baku adalah sebagai berikut : 

1. Jurnal Pembelian 

Jurnal pembelian merupakan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan 

karena adanya kegiatan pembelian bahan baku yang dilakukan secara 

kredit. 

2. Jurnal Pengeluaran Kas 

Jurnal yang pencatatannya terkait dengan kas untuk keperluan pembelian 

bahan baku yang dilakukan oleh PT. SEPATU BATA, TBK. 

3. Jurnal Bahan Baku 

Pencatatan atas datangnya bahan baku yang dipesan oleh perusahaan. 

Pencatatan ini dilakukan oleh operasional bagian keuangan. 

4. Persediaan Bahan Baku 

Persediaan bahan baku yang dicatat oleh bagian pengendalian persediaan 

bertugas untuk melakukan pencatatan atau perubahan bahan baku baik 

penambahan ataupun pengurangan bahan baku. Bagian ini terkait dengan 

desain sepatu yang akan dibuat. 
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4.2.5 Sistem Pembelian Bahan Baku dan Pembayaran 

 Sistem pembelian bahan baku pada PT. SEPATU BATA, TBK 

mempunyai siklus alur pembelian terhadap bahan baku yang digunakan sebagai 

bahan dasar pembuatan sepatu dan didistribusikan ke toko. Secara garis besar alur 

bagian yang terkait pada transaksi pembelian ini adalah bagian pergudangan dan 

bagian desain atau gambar, kantor pusat, lokal supplier, bagian keuangan, serta 

bagian pencatatan atas transaksi. Flowchart pembelian bahan baku yang terdapat 

pada PT. SEPATU BATA, TBK adalah sebagai berikut : 

1. Prosedur Pengendalian Persediaan Bahan Baku 

Pada sistem pembelian bahan baku berawal dari pihak pergudangan bahan 

baku yang bertugas untuk mengendalikan persediaan bahan baku untuk 

melakukan produksi dengan cara pengecekan ke masing-masing gudang 

toko. Lalu setiap store atau toko akan melaporkan ke bagian kantor pusat 

mengenai bahan baku pembuatan sepatu. Bagian pergudangan pabrik 

membuat surat pemesanan pembelian yang dikirimkan kepada kantor 

pusat. Surat pemesanan pembelian yang dibuat oleh bagian persediaan 

diperuntukan kepada bagian pemesanan pembelian serta bagian keuangan, 

hal tersebut merupakan bukti yang otentik bahwa adanya pemesanan 

pembelian bahan baku untuk keperluan produksi sepatu. 
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TABEL 4.1 

Flowchart Prosedur Pengendalian Persediaan Bahan Baku 

PROSES DOKUMEN KETERANGAN 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
# Bagian Pengendalian 
persediaan bahan baku 
 
 
# lanjutan ke proses 
pembelian bahan baku 
 
 

Sumber :PT. SEPATU BATA TBK 

2. Prosedur Purchasing Order 

Setelah kantor pusat menerima surat permintaan pembelian dari bagian 

pengendalian persediaan bahan baku, maka bagian purchasing melakukan 

pembelian terhadap bahan baku yang diminta. Sebelum kantor pusat 

melakukan purchasing order bahan baku, terlebih dahulu menentukan 

supplier/vendor berdasarkan harga dan kualitas dari bahan baku tersebut, 

biasanya perusahan tersebut menetapkan tiga supplier sebagai pilihan. 

Setelah proses tersebut, maka dilakukan persetujuan atas Purchasing 
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Order (PO) yang telah dibuat dan disetujui oleh Manajer bagian 

Purchasing dan Direksi. Manajer akan memberikan persetujuan pembelian 

bahan baku maka bagian purchasing mengirimkan purchase order yang 

telah diotorisasi kepada salah satu vendor yang telah dipilih berdasarkan 

kriteria yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Selain ke vendor, salinan 

PO juga diberikan kepada bagian Keuangan, bagian Penerimaan, kepada 

bagian Pengendalian Persediaan (Pabrik), dan juga disimpan oleh bagian 

purchasing. Berikut adalah alur dokumen (flowchart) prosedur pemesanan 

bahan baku yang dilakukan pada PT. SEPATU BATA, TBK.. 
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TABEL 4.2 

Flowchart Prosedur Pemesanan Pembelian Bahan Baku 

PROSES DOKUMEN KETERANGAN 
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Sumber :PT. SEPATU BATA TBK 

3. Prosedur Penerimaan Bahan Baku 

Setelah bahan baku yang telah di pesan datang atau sampai ke gudang, 

maka bagian yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut adalah bagian 

penerimaan. Bahan baku seperti tali sepatu, sol, dan pengait harus sangat 
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diawasi dengan ketat distribusinya, dikarenakan oleh ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah dalam undang-undang perlindungan bahan 

baku sepatu. Setelah bahan baku diterima oleh bagian penerimaan 

kemudian dibuat laporan penerimaan. Sebelum dibuat laporan akan 

dilakukan pengecekan terlebih dahulu seperti dokumen salinan pemesanan 

barang, setelah itu dibuatnya laporan penerimaan barang, dan salinannya 

diberikan kepada kantor pusat, bagian pabrik, dan bagian keuangan. 

Bagian pengendalian persediaan bertugas untuk memperbaharui catatan 

persediaan setelah menerima laporan atas penerimaan bahan baku dari 

bagian penerimaan. Setelah barang tersebut diterima lalu disimpan dalam 

gudang untuk proses produksi selanjutnya. Berikut ini bagan alir dokumen 

mengenai prosedur penerimaan bahan baku 
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TABEL 4.3 

Flowchart Prosedur Penerimaan Bahan Baku 

PROSES DOKUMEN KETERANGAN 
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Sumber :PT. SEPATU BATA TBK 

4. Prosedur Pembayaran Bahan Baku dan Pencatatan 

Setelah adanya proses pemesanan dan penerimaan bahan baku, maka 

bagian keuangan sangatlah berperan penting untuk melakukan pencatatan 

kewajiban atas pembelian bahan baku yang terjadi dan pembayaran atau 

pengeluaran kas yang dilakukan okeh manajer keuangan. Bagian keuangan 

juga bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan atas pengeluaran kas 

dalam aktivitas tersebut. Selanjutnya, akhir dari tugas bagian keuangan 

adalah menyimpan dokumen-dokumen dari dokume perimintaan 

pembelian, purchasing order, laporan penerimaan, faktur, dan bukti 
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pengeluaran kas. Semua hal tersebut dilakukan agar perusahan memiliki 

bukti atas kas keluar serta dokumen pendukung lainnya untuk 

membuktikan bahwa kas yang keluar dari perusahan digunakan dengan 

baik sesuai ketentuannya. Berikut ini merupakan gambaran bagan alir 

dokumen proses pembayaran pembelian bahan baku serta pencatatannya. 

TABEL 4.4 

Flow Chart Prosedur Pembayaran Pembelian Bahan Baku dan Pencatatan 

PROSES DOKUMEN KETERANGAN 
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 Sumber :PT. SEPATU BATA TBK 

 

4.3 Contoh Kasus Transaksi Pembelian Bahan Baku dan Pembayarannya 

pada PT. SEPATU BATA, TBK 

Pada tanggal 17 Maret 2014, PT. SEPATU BATA, TBK melakukan 

pembelian bahan baku untuk produksi alas kaki (sepatu) kepada PT. QUEEN 
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PACIFIC SUKSES ABADI, dengan menerbitkan purchase order (PO) yang 

bernomor urut tercetak 049427.PO dikirimkan melalui fax kepada Bapak Imran 

Malik selaku penanggung jawab atas penerimaan order pemesanan barang. Seperti 

terlampir pada lampiran A. 

Pada lampiran PO tersebut terlihat keterangan terhadap barang yang 

dipesan, yaitu pemesanan atas PU SUEDE 0,8 MM CHINA D. BROWN item no 

30596 dan PU SUEDE 0,8 MM CHINA NAVY dengan quantity dan unit masing-

masing 300.00 ML dengan harga per unit masing-masing sebesar Rp 80,500 dan 

total harga sebesar Rp 53,130,000. PT. SEPATU BATA, TBK memberikan 

penjelasan mengenai prosedur pembayaran yang akan dilakukan dengan harga 

sudah termasuk PPn 10%, pembayaran yang dilakukan oleh PT. Sepatu Bata Tbk 

dilakukan setelah barang tersebut diambil, penyerahan barang (DO) tanggal 17 

Maret 2014 pada saat dilakuka  PO. Syarat lainnya adalah barang harus dengan 

kondisi bagus dan tidak ada cacat, jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan 

spesifikasi maka PT. SEPATU BATA, TBK akan melakukan klaim terhadapat 

barang tersebut. 

Setelah PO dibuat dan ditandatangani oleh bagian purchasing, maka akan 

dilakukan pembayaran 30 hari setelah pengiriman barang atas pemesanan barang 

tersebut kepada PT. QUEEN PACIFIC SUKSES ABADI sebesar Rp 53,130,000 

dilakukan dengan cara transfer melalu bank yang dimiliki dua perusahaan 

tersebut. Dengan demikian perusahaan melakukan kegiatan penjualan barang 

tersebut sesuai dengan prosedur yang ada. 
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4.4 Sistem Pengendalian Internal atas Siklus Pembelian Bahan Baku 

pada PT. Sepatu Bata Tbk 

Sistem pengendalian internal atas siklus pembelian bahan baku memiliki 

lima komponen menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization of the 

Treadway Commission) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, 

informasi dan komunikasi, pengawasan, dan aktifitas pengendalian. Berikut ini 

merupakan sistem pengendalian internal yang terdaoat pada PT. SEPATU BATA, 

TBK, yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Lingkungan Pengendalian 

Elemen lingkungan pengendalian merupakan dasar dari empat komponen. 

Menurut teori yang ada lingkungan pengendalian yang ada harus memiliki 

elemen berupa struktur organisasi, filosofi manajemen dan siklus 

operasional serta kebijakan dan praktik perusahaan dalam mengelola 

sumber daya manusianya. 

o Perusahaan Membuat Instruksi Tertulis untuk Perhitungan Fisik 

Persediaan 

Perusahaan ini telah mengatur di dalam standart operasional procedure 

PT. Sepatu Bata Tbk. Sebagian isi dari SOP tersebut mengenai struktur 

organisasi beserta job description masing-masing divisi. Instruksi tertulis 

mengenai perhitungan fisik persediaan juga terdapat di dalam SOP 

perusahaan tersebut. Hal ini menjadi pengendalian internal yang kuat 

untuk perusahaan, karena sudah ada aturan yang terstruktur dalam 
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melakukan perhitungan fisik, maka tidak terjadi perhitungan yang tidak 

sesuai dengan prosedur dan agar tidak keluar dari aturan yang berlaku. Hal 

tersebut sudah sesuai dengan teori yang ada menurut COSO. 

o Instruksi Tertulis untuk Perhitungan Fisik Persediaan Diikuti pada Waktu 

Dilakukannya Perhitungan Fisik Persediaan 

Berdasarkan pengamatan langsung perusahaan ini mengikuti semua 

instruksi mengenai perhitungan fisik persediaan yang telah dibuat oleh 

perusahaan tersebut dalam SOP PT. Sepatu Bata Tbk dengan adanya hal 

tersebut maka menjadikan perusahan memiliki lingkungan pengendalian 

yang baik dan  menjadi kekuatan bagi perusahaan karena sesuai dengan 

teori yang ada. 

 

2. Penilaian Risiko 

Penilaian risiko berguna untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan 

mengelola berbagai risiko yang berkaitan dengan laporan keuangan. 

Penilaian risiko yang terdapat pada PT. Sepatu Bata Tbk adalah sebagai 

berikut 

o Fungsi Pembelian Terpisah dari Fungsi Penerimaan dan Akuntansi 

Sejalan dengan teori yang ada, sebuah perusahaan harus memiliki 

pemisahaan fungsi pembelian bahan baku dari fungsi penerimaan dan 

fungsi akuntansinya. Perusahaan tersebut telah menjalankan tindakan 

tersebut dengan memisahkan fungsi pembelian dengan fungsi penerimaan 

dan akuntansinya, untuk membuktikan bahwa penilaian risiko lebih mudah 
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dianalisis jika terjadi kesalahan penyajian akibat human error atau 

manipulasi data yang dapat menguntungkan pihak pribadi. Karena hal 

tersebut telah menjadi kekuatan bagi perusahan dalam penilaian risiko. 

o Setiap Penerimaan Barang selalu Dibuatkan Laporan Penerimaan Barang 

Hal ini merupakan salah satu cara untuk meminimalisir risiko yang dapat 

terjadi di perusahan. Bagian pencatatan selalu membuat laporan 

penerimaan barang yang sudah diterima oleh perusahaan di dalam proses 

penerimaan. Untuk mencegah terjadinya pemasukan barang secara double 

maka dari itu diperlukannya hal ini dijalankan dan untuk mengecek apakah 

sudah sesuai dengan prosedur. Dengan menjalankan nya sudah 

menjadikan perusahaan lebih sehat karena telah memenuhi syarat 

penilaian risiki menurut teori yang ada. 

o Perusahaan Menggunakan Surat Permintaan Pembelian 

Menurut teori yang ada sebuah perusahaan yang baik, menggunakan surat 

permintaan pembelian, PT. SEPATU BATA, TBK menggunakan surat 

permintaan pembelian yang digunakan untuk permohonan pembelian 

bahan baku dari bagian pengendalian persediaan kepada bagian pembelian. 

Surat permintaan pembelian (purchase order) terhadap bahan baku akan 

digunakan saat bagian persediaan melihat stock bahan baku untuk proses 

produksi alas kaki (sepatu) dalam jangka waktu 7 hari, setelah itu akan 

dilakukan permohonan pembelian atas bahan baku tersebut kepada bagian 

pembelian atasu purchasing. Surat pesanan pembelian akan dibuat untuk 

bukti agar perusahaan tersebut melakukan pembelian bahan baku dengan 
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persetujuan atau otorisasi dari direksi. Jadi, PT. Sepatu Bata Tbk telah 

mengikuti teori yang ada. 

o Perusahaan Menggunakan Surat Pesanan Pembelian Bernomor Urut 

Tercetak 

PT. Sepatu Bata Tbk menggunaka surat pemesanan pembelian bernomor 

urut tercetak, agar tidak terjadi double pesanan pembelian dikarenakan 

pihak yang ingin melakukan kecurangan dengan motif mengguntungkan 

kepenting pribadai secara sepihak dengan membuat pesanan pembelian 

fiktif. Jika menggunakan nomor urut akan hanya ada satu catatan 

pemesanan pembelian pada setiap transaksinya. Hal ini dapat mengurangi 

resiko jika terdapat karyawan yang mengambil keuntungan pribadi karena 

adanya pemesanan fiktif yang akan menyebabkan kecurangan yang akan 

merugikan perusahaan. Menurut teori, penggunaan surat pesanan 

pembelian bernomor urut cetak dapat dikategorikan sebagai kekuatan 

perusahaan karena meminimalisir risiko yang dapat terjadi. 

o Semua Barang yang Diterima Dihitung dan Dicek Kelengkapannya 

Setiap barang  yang masuk diperusahaan, sudah dihitung dan dicek 

kelengkapannya oleh bagian penerimaan barang yang kemudian dicocokan 

dengan catatan pembelian apakah sudah sesuai dengan yang di order atau 

belum. Menurut teori yang ada dengan adanya hal ini dapat mengurangi 

resiko kesalahan dalam pemesanan barang. 
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3. Informasi dan Komunikasi 

Pencatatanya atas transaksi yang terjadi sangat penting untuk memberikan 

informasi yang efektif bagi pihak manajemen untuk mengambil strategi 

perusahaan. Oleh sebab itu dengan adanya pencatatan transaksi merupakan 

bentuk sumber informasi yang digunakan untuk pihak manajemen 

menentukan tindakan serta membuat keputusan dalam operasional 

perusahaannya. 

o Perusahaan Menyelenggarakan Catatan Persediaan secara Perpetual 

Perusahaan melakukan pencatatan persedian secara perpetual, sehingga 

perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan fisik untuk menentukan 

nilai saldo akhir persediaan pada akhir periode, karena setiap transaksi 

terkait dengan persedia baik kenaikan maupun penurunan telah dicatat 

melalui penjurnalan. Hal tersebut merupakan salah satu aktivitas yang 

dapat meminimalisir risiko kesalahan pencatatan akuntansi yang mungkin 

bisa terjadi. 

o Menilai Lebih Lanjut Selisih yang Terjadi secara Periodik Antara Hasil 

Perhitungan Fisik dengan Catatan 

Setiap akhir tahun, perusahaan melakukan perhitungan fisik dengan 

catatan. Aktivitas tersebut dilaksanakan untuk mengetahui apakah terdapat 

selisih antara barang yang tersedia dengan catatan yang ada. Jika terjadi 

perbedaan antara saldo akhir hasil perhitungan fisik dengan saldo akhir 

yang ditunjukan oleh buku persediaan, maka dibuatkan rekonsiliasi 
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persediaan dengan memasukan jurnal penyesuaian persediaan. Hal ini 

dapat menjadi kekuatan bagi perusahaan karena dapat meminimalkan 

risiko kesalahan antara catatan persediaan dan perhitungan fisiknya setiap 

tahunnya.  

4. Pengawasan 

Suatu siklus ataupun sistemnya perlu dipantau, proses ini bertujuan untuk 

menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Pengawasan dijalankan 

melalui aktivitas pemantauan yang dilakukan berulang-ulang, evaluasi 

yang terpisah atau kombinasi dari keduanya. 

o Persediaan Dilindungi dan Diawasi 

Persediaan di PT. SEPATU BATA, TBK sudah dilindungi dan diawasi 

oleh bagian pengawasan. Persediaan yang dilindungi ialah persediaan 

yang akan disimpan dalam pergudangan disertai oleh pengawasan yang 

ketat, pengawasan yang ketat dilakukan dengan cara stock opname. 

Persediaan yang selalu dilindungi dan juga diawasi merupakan suatu 

kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan meminimalkan resiko atas 

kecurangan yang dapat terjadi. 

5. Aktivitas Pengendalian 

Pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang 

ditetapkan oleh manajemen membantu memastikan bahwa tujuan dapat 

tercapai. 
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o Otorisasi Transaksi (Pembelian Diotorisasi oleh Manajemen yang 

Bertanggung Jawab) 

PT. SEPATU BATA, TBK dalam melakukan pembelian selalu diotorisasi 

oleh manajemen yang bertanggung jawab agar pihak manajemen 

mengetahui semua aktivitas yang menyangkut aktivitas pembelian bahan 

baku oleh bagian pembelian. Dengan adanya ketentuan yang telah dibuat 

maka hal tersebut dapat menjadi kekuatan pada perusahaan. Segala 

transaksi pembelian dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang 

berwenang, selain mengurangi adanya kesempatan kecurangan yang dapat 

dilakukan oleh pihak intern hal ini juga mengatasi risiko yang dapat terjadi 

diperusahaan. 

o Pemisahan Tugas 

Dalam menjalankan pemesanan pembelian adanya pemisahan tugas, 

seperti pada menerima barang adalah bagian pergudangan dan yang 

melakukan pencatatan persediaanya  dilakukan oleh karyawan yang 

berwenang untuk melindungi persediaan. Jika tidak ada pemisahan fungsi 

antara bagian pencatatan dan pengawasan persediaan dalam menimbulkan 

kecurangan. Sedangkan yang melakukan pencatatan dilakukan oleh 

karyawan yang berwenang untuk melindungin persediaan, seharusnya 

pencatatan tersebut dilakukan dengan karyawan yang tidak bertugas untuk 

melindungi persediaan. Hal tersebut merupakan kelemahan bagi 

perusahaan dan tidak sesuai dengan teori COSO mengenai aktivitas dalam 

pemisahaan tugas. 
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o Verifikasi Independen 

Perhitungan fisik yang dilakukan oleh PT. SEPATU BATA, TBK oleh 

pihak yang bebas (independen), hal tersebut berguna untuk meminimalisir 

kecurangan yang dapat terjadi pada bagian pengawasan persediaan karena 

melakukan perhitungan fisik bahan baku berupa penggelapan barang 

maupun memanipulasi data persediaan bahan baku. Oleh karena itu hal ini 

merupakan kekuatan bagi perusahaan, karena melibatkan pihak 

independen untuk melakukan perhitungan fisik. 

TABEL 4.5  

Penerapan Sistem Pengendalian Internal atas  Siklus Pembelian Bahan Baku 

PT Sepatu Bata Tbk Menurut Teori Committee of Sponsoring Organizational 

of the Treadway Commission (COSO) 

No 
Unsur Sistem Pengendalian 

Internal Menurut COSO 

PT Sepatu Bata Tbk 
Keterangan 

Ya Tidak 

1 Lingkungan Pengendalian       

  
Perusahaan Membuat 

Instruksi Tertulis untuk 

Perhitungan Fisik Persediaan 



    

 

Instruksi Tertulis untuk 

Perhitungan Fisik Persediaan 

Diikuti pada Waktu 

Dilakukannya Perhitungan 

Fisik Persediaan 



    

2 Penilaian Risiko       

  
Fungsi Pembelian Terpisah 

dari Fungsi Penerimaan dan 

Akuntansi 
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No 
Unsur Sistem Pengendalian 

Internal Menurut COSO 

PT Sepatu Bata Tbk 
Keterangan 

Ya Tidak 

 

 

 

 

 

Setiap Penerimaan Barang 

selalu Dibuatkan Laporan 

Penerimaan Barang 



    

Perusahaan Menggunakan 

Surat PerimintaanPembelian 
   

Perusahaan Menggunakan 

Surat Pesanan Pembelian 

Bernomor Urut Tercetak 



  

  

 

 
Semua Barang yang Diterima 

Dihitung dan Dicek Terhadap 

Kelengkapan dan Sebagainya 



  

3 
Informasi dan Komunikasi 

     

  
Perusahaan 

Menyelenggarakan Catatan 

Persediaan secara Perpetual 



    

 

Perusahaan secara Periodik 

Menilai Lebih Lanjut Selisih 

yang Terjadi Antara Hasil 

Perhitungan Fisik dengan 

Catatan  



  

4 
Pengawasan 

   

 
Persediaan Dilindungi dan 

Diawasi 


    

5 
Aktivitas Pengendalian 

     

 
a. Otorisasi Transaksi 

   

 Pembelian Diotorisasi oleh 

Manajemen yang 
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No 
Unsur Sistem Pengendalian 

Internal Menurut COSO 

PT Sepatu Bata Tbk 
Keterangan 

Ya Tidak 

Bertanggung Jawab 

 b. Pemisahan Tugas    

 

Catatan Persediaan 

Diselenggarakan Oleh 

Karyawan yang Tidak 

Bertugas Melindungi 

Persediaan 

  

Kelemahan pada 

perusahaan, 

seharusnya 

perusahaan 

melakukan 

pemisahan fungsi 

antara pencatatan 

persediaan dan yang 

bertugas melindungi 

persediaan 

 c. Verifikasi Independen    

 

Perhitungan Fisik Persediaan 

Dilaksanakan oleh Pihak 

yang Bebas (Independen) 



  

 

Perhitungan Fisik Persediaan 

Dilakukan Minimum Setahun 

Sekali 

 

Kekuatan pada 

perusahaan, karena 

perhitungan fisik 

yang dilakukan 

seminggu sekali 

dapat meminimalisir 

kesalahan penyajian 

pencatatan 

perhitungan 

persediaan pada 

akhir tahunnya 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis pembahasan mengenai Analisis Sistem 

Pengendalian Internal atas Siklus Pembelian Bahan Baku pada  PT. Sepatu Bata 

Tbk bahwa prosedur pembelian bahan baku dan pengeluaran kas sudah sesuai 

dengan teori-teori seperti sistem akuntansi, siklus pembelian dan pengendalian 

internal juga sudah sesuai dengan COSO termasuk komponen-komponen yang 

terkandung, tetapi ada beberapa praktek dalam lapangan yang belum sesuai    

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perhitungan fisik persediaan yang dilakukan oleh perusahaan ternyata 

dilaksanakan tiap seminggu sekali. Dikarenakan dapat menutup 

kemungkinan hal yang tidak diinginkan seperti ditemukannya barang 

rusak atau barang yang sudah tidak layak diproduksi (cacat). Dalam 

melakukan perhitung fisik, perusahan membuat instruksi tertulis sebagai 

acuan. Hal ini untuk pengendalian fisik persediaan perusahaan. Intruksi 

tertulis tersebut telah diikuti dengan baik dan seksama oleh staff bagian 

perhitungan fisik pada waktu dilakukan perhitungan fisik persediaan. Oleh 

karena itu hal ini sudah memenuhi kriteris teori yang ada, yaitu tentang 

pengendalian fisik yang digunakan dalam sistem akuntansi. 

2. Perhitungan fisik persediaan dilaksanakan oleh pihak yang independen, 

hal ini dilakukan agar tidak terjadinya resiko kecurangan yang dapat 
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terjadi apabila tidak terdapat pemisahan tugas. Pemisahan tugas juga 

terjadi pada fungsi pembelian, fungsi penerimaan dan fungsi akuntansi. 

Karena akan sangat fatal apabila fungsi pembelian, penerimaan dan fungsi 

akuntansi tidak ada pemisahan tugas. Kemungkinan dapat terjadi 

pencatatan yang berulang-ulang dengan barang yang sama, adanya 

perbedaan kuantitas antara persediaan yang berada digudang dengan 

catatan dan resiko kecurangan lainnya. Hal ini sudah memenuhi kriteria 

teori yang ada yaitu tentang pemisahan tugas yang termasuk salah satu 

aktivitas pengendalian yang sangat penting dalam suatu perusahaan. 

3. Persediaan yang ada digudang sudah cukup dilindungi dan diawasi dengan 

menggunakan stock opname. Perusahaan menyimpan persediaan dalam 

suatu ruanan yang kemudian persediaan tersebut dihitung oleh staff jumlah 

barangnya selama setiap hari untuk mengetahui apakah ada barang yang 

masuk atau keluar. Hal ini sudah memenuhi kriteria kualitas pengendalian 

internal. 

4. Pembelian bahan naku di perusahaan di otorisasi oleh manajemen yang 

bertanggung jawab dalam kegiatan pembelian tersebut. Hal ini sudah 

sesuai dengan teori yang ada, sehingga manajemen dapat memastikan 

semua transaksi yang diproses oleh sistem informasi valid dan sesuai 

dengan tujuan pihak manajemen 

5. Setiap transaksi pembelian dan penerimaan barang selalu dibuatkan 

laporan penerimaan batang oleh staff yang bersangkutan, akan dijelaskan 

tanggal terimanya barang dan kuantitas barang yang diterima. Perusahaan 
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juga menggunakan surat permintaan pembelian bernomor urut cetak. Hal 

ini dimaksudkan agar tidak terjadi pencatatan berulang karena setiap satu 

barang mempunyai satu nomor yang tidak akan sama dengan barang 

lainnya, sehingga dapat mengurangi resiko yang dapat terjadi. Semua 

barang yang masuk ke perusahaan sudah dihitung dan di cek sesuai 

dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan, hal ini untuk mengetahui 

apakah barang yang dipesan sudah sesuai dengan barang yang diterima. 

Perusahan juga membuat catatan persediaan secara perpetual agar tidak 

terjadi kesalah yang menumpuk sehingga meminimalisir resiko. 

Perusahaan secara periodic juga menilai selisih yang terjadi antara hasil 

perhitungan fisik dan catatan, sehingga apabila terdapat selisih maka dapat 

langsung diantisipasi. Hal-hal ini sudah sesuai dengan teori praktik yang 

sehat. 

Adapun kelemahan yang terdapat pada PT. Sepatu Bata Tbk sesuai dengan 

analisis yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Aktivitas internal audior dalam perusahaan belum maksimal karena jumlah 

tenaga internal auditor yang tersedia kurang memadai, serta kurangnya 

kemampuan dan keterampilan tenaga internal auditor dalam melakukan 

pemeriksaan secara komputerisasi. 

2. Perusahaan melakukan pencatatan dan melindungi persediaan dengan 

orang yang sama. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan teori praktik yang 

sehat karena dapat menimbulkan kecurangan yang terjadi oleh pihak 

tersebut dan apabila terjadi kecurangan dalam jumlah besar akan 

 Analisis Sistem Pengendalian..., Putri Aisyah, Ak.-Ibs, 2014



82 
 

berpengaruh terhadap jalannya perusahan tersebut. Maka hal tersebut 

menjadi kelemahan pada PT. Sepatu Bata Tbk 

Secara keseluruhan sistem informasi yang ada pad PT. Sepatu Bata Tbk ini 

telah memenuhi kriteria perusahaan yang sangat baik. Dilihat dari prosedur yang 

ada, flowchart sistem pembelian bahan baku dan pembayaran atas transaksi 

tersebut. Setelah dianalisi hanya satu faktor yang merupakan kelemahan 

perusahaan tersebut, yaitu tidak terdapatnya pemisahan fungsi antara pencatatn 

persediaan dengan fungsi pengawasan (melindungi) persediaan.  

5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dari analisis yang telah 

dilakukan, maka penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat 

berguna bagi beberapa pihak terkait, seperti berikut : 

1. PT. Sepatu Bata Tbk seharusnya melakukan pemisahan fungsu antara 

pencatatan persediaan dengan pengawasan persediaan, seperti yang telah 

dijelaskan pada kesimpulan diatas, maka pemisahan fungsi tersebut sangat 

penting bagi perusahaan. 

2. Dalam usaha untuk meningkatkan aktivitas yang dilakukan oleh internal 

auditor guna mencapai hasil pemeriksaan yang lebih baik, perlu adanya 

penambahan jumlah staff  internal auditor. 

3. Mengingat perusahaan telah menggunakan komputer untuk pengolahan 

data, maka secara otomatis pemeriksaan terhadap data melalui komputer 

harus dilaksanakan. Untuk itu perusahaan seharusnya telah memiliki 
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auditor yang memahami dan mengusai pelaksanaan audit dengan 

komputer. Hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan bagi auditor yang ada 

atau menerima auditor yang baru, dengan harapan dapat menghemat waktu 

dan biaya serta kecepatan informasi yang dihasilkan  
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