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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Pengendalian Internal 

Perusahaan yang masih mempunyai ukuran relatif kecil dimana kegiatan 

perusahaan dapat dikerjakan oleh beberapa orang, manajemen dapat mengawasi 

dan mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan secara langsung. 

Setelah perusahaan berkembang menjadi besar, maka partisipasi manajemen tidak 

dapat seperti keadaan sebelumnya, hal ini disebabkan karena ruang lingkup dan 

luas perusahaan telah berubah sedemikian rupa sehingga struktur organisasi 

menjadi kompleks. Dilain pihak, manajemen tetap berkewajiban untuk menjaga 

aktivitas perusahaan, mencegah dan menentukan kemungkinan terjadinya 

kesalahan dan penggelapan. 

Untuk kepentingan sebab-sebab diatas, maka manajemen berkewajiban 

untuk membentuk pengendalian intern yang memadai guna menjaga aktivitas dan 

catatan perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan serta prosedur yang telah 

ditetapkan guna mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian ini disusun oleh 

manajemen setelah mempertimbangkan baik biaya maupun manfaat pengendalian 

tersebut, tetapi keberhasilan tetap tergantung pada kompetensi dan keandalan dari 

pelaksanaannya. 

 

2.1.1 Pengertian Pengendalian Intern 

 Menurut Institut  Akuntansi Indonesia (2005:319) yang dikemukakan 

dalam “Standar Profesional Akuntansi Publik” pengendalian intern didefinisikan 

sebagai berikut: 

 “Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 
komisaris, manajemen, dan personal identitas yang didesain untuk 
memberikan keyakinan tentang pencapaian tiga golongan:  

a. Keandalan pelaporan keuangan  
b. Efektivitas dan efisiensi operasi 
c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.” 
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Definisi lainnya mengenai pengendalian internal menurut Siti Kurnia 

Rahayu dan Eli Suhayati (2009:221) menyatakan bahwa:  

“Pengendalian intern adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh 
dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, 
yang  dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai 
tujuan-tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) menjaga 
kekayaan dan catatan organisasi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan 
peraturan, (d) efektivitas dan efisien operasi.”  

 

Menurut Warren Reeve Fees (2005:235) yang diterjemahkan oleh Aria 

Farahmita, Amanugrahani dan Taufik Hendrawanan menyatakan bahwa: 

“Pengendalian internal (internal control) adalah kebijakan dan 
prosedur yang melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaan, 
memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan 
bahwa hukum serta peraturan telah diikuti.” 

 
Kesimpulan mengenai definisi pengendalian internal berdasarkan ketiga 

pengertian di atas yaitu pengendalian internal adalah suatu proses atau kebijakan 

yang dijalankan oleh manajemen perusahaan dalam melindungi aktiva perusahaan 

dan menjamin keandalan laporan keuangan bahwa informasi yang disajikan akurat 

serta patuh terhadap hukum dan peraturan. 

 

2.1.2 Tujuan Pengendalian Intern 

Tujuan pengendalian intern menurut Azhar Susanto (2008:88), yang 

diistilahkan sebagai alasan utama dilakukannya pengendalian adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan setiap 
aktivitas (sistem informasi dan sistem operasi) akan dicapai; 

2. Untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan karena 
kejahatan, bahaya atau kerugian yang disebabkan oleh penipuan, 
kecurangan, penyimpangan, penyelewengan dan penggelapan;  

3. Untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat dipercaya 
bahwa semua tanggung jawab hukum telah dipenuhi. 

Sedangkan menurut AICPA (American Institute Certified Public 

Accountants) yang dikutip oleh Wing Wahyu Winarno (2006:116) dalam 

bukunya Sistem Informasi Akuntansi bahwa tujuan pengendalian intern adalah: 
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1. Melindungi harta kekayaan perusahaan 
2. Meningkatkan akurasi yang dihasilkan oleh sistem informasi 

yang dijalankan oleh perusahaan 
3. Meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan sehingga dalam 

berbagai kegiatan dapat dilakukan penghematan 
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. 

Menurut pengertian diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Melindungi harta kekayaan perusahaan 

Kekayaan perusahaan dapat berupa kekayaan yang berwujud maupun 

kekayaan yang tidak berwujud. Kekayaan sangat diperlukan untuk 

menjalankan kegiatan perusahaan. 

2. Meningkatkan akurasi informasi yang diihasilkan oleh sistem informasi 

yang dijalankan oleh perusahaan 

Informasi menjadi dasar pembuatan keputusan. Apabila informasi salah, 

keputusan yang diambil baik oleh manajemen maupun pihak lain dapat 

salah. 

3. Meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan sehingga dalam berbagai 

kegiatan dapat dilakukan penghematan 

Efisiensi merupakan suatu perbandingan antara besarnya pengorbanan dan 

hasil yang diperoleh. 

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen 

Secara berkala manajemen telah menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh 

perusahaan dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai apabila semua pihak 

dalam perusahaan bekerja sama dengan baik. 

Menurut pendapat Mulyadi (2008:181) tujuan pengendalian intern adalah: 

“Pengendalian intern bertujuan untuk memberikan keyakinan 
memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu keandalan informasi 
keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, 
efektivitas dan efisiensi operasi yang berlaku.” 

Berdasarkan ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

internal bertujuan untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan 

setiap aktivitas akan dicapai dan tanggung jawab hukum telah terpenuhi serta 

mengurangi resiko-resiko yang akan dihadapi. 

 



8 

 

2.1.3 Unsur Pengendalian Intern 

Unsur-unsur pengendalian internal menurut Menurut Warren Reeve Fess 

(2005:229) yang diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani dan 

Taufik Hendrawanan adalah sebagai berikut:  

1. Lingkungan pengendalian  
2. Penilaian resiko  
3. Prosedur pengendalian  
4. Pemantauan (monitoring)  
5. Informasi dan komunikasi 

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2004:79) unsur-unsur pengendalian 

internal adalah sebagai berikut: 

“Pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang saling terkait 
berikut ini: (1) Lingkungan pengendalian (Control Environment), (2) 
Penaksiran Resiko, (3) Aktivitas Pengendalian, (4) Informasi dan 
komunikasi, (5) Pemantauan (Monitoring).” 

Unsur-unsur pengendalian internal dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai 

berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan 

mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan 

pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern 

yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian 

mencakup hal-hal berikut ini: 

a. Integritas dan nilai etika  

b. Komitmen terhadap kompetensi  

c. Partisipasi dewan komisaris dan komite audit 

d. Struktur organisasi 

e. Pemberian wewenang dan tanggung jawab 

f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

2. Penaksiran Resiko 

Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan 

keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif 

mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas 
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dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam 

laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut 

ini: 

a. Perubahan dalam lingkungan operasi 

b. Personel baru 

c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki 

d. Teknologi baru 

e. Lini produk atau aktivitas baru 

f. Restrukturisasi korporasi 

g. Operasi luar negeri 

h. Standar akuntansi baru 

3. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 

memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut 

membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk 

menanggulangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan. 

Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan 

diberbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian 

yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan 

dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini: 

a. Review terhadap kinerja 

b. Pengolahan informasi 

c. Pengendalian fisik 

d. Pemisahan tugas 

4. Informasi dan komunikasi 

Informasi dan komunikasi merupakan unsur penting dari pengendalian 

internal. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian resiko, 

prosedur pengendalian dan pemantauan diperlukan oleh manejemen untuk 

mengarahkan operasi dan memastikan terpenuhinya tuntutan-tuntutan 

pelaporan serta peraturan yang berlaku. Manejemen juga dapat 
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menggunakan informasi eksternal untuk menilai peristiwa dan keadaan yang 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. 

5. Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja intern sepanjang waktu. 

Pemantauan dilaksanakan oleh personil yang semestinya melakukan 

pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian 

pengendalian pada waktu yang tepat untuk menentukan apakah 

pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan untuk 

menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan 

perubahan karena terjadinya perubahan keadaan. 

 

2.1.4 Keterbatasan Pengendalian Intern  

Didalam pengendalian intern pasti terdapat beberapa keterbatasan yang 

terjadi, adapun keterbatasan dalam pengendalian intern menurut  Azhar Susanto 

(2008:10) dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi”  adalah sebagai berikut: 

1. Kesalahan  
2. Kolusi 
3. Penyimpangan manajemen 
4. Biaya dan manfaat  

Dari keterbatasan pengendalian intern diatas dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Kesalahan muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang salah 

atau perhatiannya selama bekerja terpecah. 

2. Kolusi, tindakan yang dilakukan bersama-sama oleh beberapa individu 

untuk tujuan kejahatan, kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian 

intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak 

terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang. 

3. Penyimpangan manajemen, dapat mengakibatkan kebijakan yang telah 

ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi 

manajemen, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan 

semu. 
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4. Manfaat dan biaya, biaya diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian 

intern yang tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari 

pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya 

maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus 

memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif 

dalam nengevaluasi biaya dan manfaat pengendalian intern. 

 

Menurut Mulyadi (2008:181) keterbatasan bawaan pengendalian intern 

adalah: 

“Keterbatasan bawaan yang melekat pada setiap pengendalian adalah: 

(1) Kesalahan dalam pertimbangan, (2) Gangguan, (3) Kolusi, (4) 

Pengabaian oleh manajemen, (5) Biaya lawan manfaat.”  

Penjelasan dari keterbatasan pengendalian intern adalah sebagai berikut: 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali manajemen dan personel lain dapat salah dalam 

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam 

melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan 

waktu atau tekanan lain. 

2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena 

personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena 

kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat 

sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur 

dapat pula mengakibatkan gangguan. 

3. Kolusi 

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan 

kolusi (collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian 

intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak 

terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh 

pengendalian intern yang dirancang. 
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4. Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah 

ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, 

penyajian kondisi keuangan yang berlebihan. 

5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak 

boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. 

Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak 

mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan 

mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi 

biaya dan manfaat suatu pengendalian intern. 

 

2.2 Persediaan 

Persediaan merupakan aset perusahaan yang sangat penting keberadaannya 

bagi kelangsungan kegiatan perusahaan. Karena persediaan selalu dibutuhkan 

untuk kegiatan produksi perusahaan. Selain itu persediaan juga merupakan aktiva 

perusahaan yang mengalami perubahan paling cepat dan bersifat aktif. Persediaan 

diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan bahan baku untuk 

kegiatan produksi perusahaan. 

 

2.2.1 Pengertian Persediaan 

Menurut Stice dan Skousen (2009:571) pengertian persediaan adalah: 

“Istilah yang diberikan untuk aktiva yang akan diju al dalam kegiatan 

normal perusahaan atau aktiva yang dimasukan secara langsung atau tidak 

langsung ke dalam barang yang akan diproduksi dan kemudian dijual.” 

 

Sedangkan menurut Emil Salim (2008:402) menjelaskan bahwa: 

“Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki untuk dijual dalam 

operasi bisnis normal atau barang yang digunakan atau dikonsumsi dalam 

memproduksi barang yang akan dijual.” 
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Menurut Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2008:79) mengungkapkan 

bahwa: 

“Persediaan merupakan aktiva lancar yang ada dalam suatu 
perusahaan, apabila perusahaan tersebut perusahaan dagang maka 
persediaan diartikan sebagai barang dagangan yang disimpan untuk dijual 
dalam operasi normal perusahaan. Sedangkan apabila perusahaan 
merupakan perusahaan manufaktur maka persediaan diartikan sebagai 
bahan baku yang terdapat dalam proses produksi/yang disimpan untuk 
tujuan tersebut (proses produksi).” 

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa persediaan 
merupakan aktiva lancar yang akan dijual dalam kegiatan normal perusahaan atau 
bahan baku yang disimpan untuk proses produksi. 

 

2.2.2 Fungsi Persediaan 

Persediaan memiliki berbagai fungsi yang berguna untuk mempertahankan 

kualitas perusahaan dan mempertahankan kepercayaan dari konsumen. 

Menurut Eddy Herjanto (2007:238) fungsi persediaan adalah sebagai 

berikut: 

“Fungsi dari persediaan antara lain: 
1. Menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau 

barang yang dibutuhkan perusahaan 
2. Menghilangkan resiko jika material yang dipesan tidak baik 

sehingga harus dikembalikan 
3. Menaikan risiko terhadap kenaikan harga barang atau inflasi 
4. Untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman 

sehingga perusahaan tidak akan kesulitan jika bahan baku itu tidak 
tersedia di pasaran 

5. Mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan diskon 
kuantitas 

6. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tersedianya 
barang yang diperlukan.” 

Sedangkan menurut Freddy Rangkuti (2004:7) dalam buku “Manajemen 

Persediaan”:  

“Fungsi dari persediaan antara lain: (1) Menghilangkan risiko 
keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan oleh 
perusahaan, (2) Menghilangkan risiko barang yang rusak (3) 
Mempertahankan stabilitas operasi perusahaan atau menjamin kelancaran 
arus produksi (4) Mencapai penggunaan mesin yang optimal (4) 
Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi konsumen.” 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi diadakannya  

persediaan adalah untuk mengantisipasi risiko keterlambatan datangnya barang, 

sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen dan untuk mengantisipasi risiko 

hilangnya barang, karena dengan diadakannya persediaan ini perusahaan dapat 

mengecek keadaan barang dagangan yang dimilikinya. 

 

2.2.3 Jenis Persediaan 

Jenis-jenis persediaan menurut pendapat Freddy Rangkuti (2004:14) 

yang mengklasifikasikan persediaan menjadi lima, yaitu: 

1. Persediaan bahan mentah 

Yaitu persediaan barang-barang berwujud, seperti: besi, kayu, serta 

komponen-komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. 

2. Persediaan komponen-komponen rakitan 

Yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen 

yang diperoleh dari perusahaan lain, dimana secara langsung dapat 

dirakit menjadi suatu produk. 

3. Persediaan bahan pembantu atau penolong 

Yaitu persediaan barang yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi 

tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. 

4. Persediaan barang dalam proses 

Yaitu persediaan barang yang merupakan keluaran dari tiap bagian dalam 

proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih 

perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. 

5. Persediaan barang jadi 

Yaitu persediaan barang yang telah selesai dioperasi atau diolah dalam 

pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim kepada pelanggan.  

 

Menurut Suyadi Prawirosentono (2009:73) jenis persediaan 

diklasifikasikan berdasarkan keadaan tahapan dalam proses produksi. Atas dasar 

proses produksi ini, jenis persediaan adalah sebagai berikut:  
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1. Persediaan bahan baku (raw-material) Persediaan ini adalah 
persediaan barang mentah yangakan diproses dalam proses produksi.  

2. Persediaan berupa suku cadang (spare-part) yang akan digunakan 
dalam proses produksi.  

3. Persediaan barang setengah jadi (work in process) diadakan sebagai 
hasil produksi tahap pertama untuk menunjang proses produksi 
tahap pertama untuk menunjang proses produksi tahap berikutnya.  

4. Bahan baku penolong penting disediakan sebab tanpa bahan baku 
penolong proses produksi pasti tidak bisa jalan.  

5. Persediaan barang jadi (finished goods stock), yakni persediaan 
barang yang telah selesai diolah atau diproses dan siap dijual kepada 
konsumen, termasuk konsumen akhir. 

 

2.2.4 Metode  Pencatatan Persediaan 

Metode pencatatan persediaan sangat diperlukan oleh setiap perusahaan 

karena dengan adanya metode pencatatan persediaan dapat diketahui berapa besar 

persediaan yang sebenarnya, baik dalam jumlah maupun dalam nilai uang. 

Menurut Soemarso S.R (2005:405) dalam buku “ Akuntansi Suatu 

Pengantar” menyatakan bahwa: 

“Dalam membantu penyajian persediaan agar menjadi lebih teliti dan 
relevan maka dikembangkan beberapa metode pencatatan persediaan dalam 
membantu manajemen dalam mengelola perusahaan yaitu dua metode 
pencatatan persediaan yang terdiri dari: 

1. Metode pencatatan periodik (periodic method) 
2. Metode pencatatan perpetual (perpetual method).” 

 

Adapun penjelasan dari metode pencatatan persediaan di atas adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode pencatatan periodik (periodic method)  

Metode fisik atau disebut juga metode periodik adalah metode pengelolaan 

persediaan, dimana arus keluar masuknya barang tidak dicatat secara terinci 

sehingga untuk mengetahui nilai persediaan pada suatu saat tertentu harus 

melakukan penghitungan barang secara fisik (stock opname) di gudang. 

Penggunaan metode fisik mengharuskan penghitungan barang yg ada (tersisa) 

pada akhir periode akuntansi ketika menyusun laporan keuangan. 
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Persediaan awal barang    xxx 

Pembelian     xxx 

Persediaan total   xxxx 

Persediaan akhir    (xx) 

Beban pokok penjualan    xxx 

 

Adapun jurnal umum untuk pencatatan persediaan dengan menggunakan 

metode pencatatan fisik adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Contoh Jurnal Pencatatan Periodik/Fisik 

Description Debet Credit 

Pada saat pembelian: 

Purchase 

   Cash/Account payable 

 

XX 

 

 

XX 

Pada saat retur pembelian: 

Account payable 

   Purchase return 

 

XX 

 

 

XX 

Pada saat penjualan: 

Cash/Account receivable 

   Sales 

 

XX 

 

 

XX 

Pada saat retur penjualan: 

Sales return 

   Account receivable 

 

XX 

 

 

XX 

Sumber: Rudianto (2012:223) 

 

2. Metode pencatatan permanen (perpetual method) 

Dalam metode pencatatan permanen (perpetual method) tidak disediakan 

akun pembelian dan akun lain yang berhubungan dengannya. Pembelian barang 

dagangan langsung dicatat ke akun persediaan. Harga pokok penjualan tidak 

dihitung secara periodik, tetapi dihitung dan dicatat setiap kali terjadi transaksi. 

Untuk  itu, dibuat satu akun tersendiri yaitu harga pokok penjualan. Akun 
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persediaan barang dagangan dalam sistem saldo permanen digunakan untuk 

mencatat persediaan yang ada di awal periode, pembelian yang dilakukan selama 

periode, penjualan yang dilakukan selama periode dan persediaan yang ada di 

akhir periode.  

Adapun jurnal umum untuk pencatatan persediaan dengan menggunakan 

metode pencatatan perpetual adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Contoh Jurnal Pencatatan Perpetual  

Description Debet Credit 

Pada saat pembelian: 

Merchandise inventory 

   Cash/Account payable 

 

XX 

 

 

XX 

Pada saat retur pembelian: 

Account payable 

   Merchandise inventory 

 

XX 

 

 

XX 

Pada saat Penjualan: 

Cash/Account receivable 

   Sales 

Cost of good sold 

   Merchandise inventory 

 

XX 

 

XX 

 

 

XX 

 

XX 

Pada saat retur penjualan: 

Sales return 

   Cash/Account receivable 

Merchandise inventory 

   Cost Of Goods Sold 

 

XX 

 

XX 

 

 

XX 

 

XX 

Sumber: Rudianto (2012:223) 

 

2.2.5 Metode Penilaian Persediaan 

Menurut Stice dan Skousen (2009:667) menyatakan bahwa: 
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“Ada beberapa macam metode penilaian persediaan yang umum 

digunakan, yaitu: identifikasi khusus, biaya rata-rata (Average), masuk 

pertama; keluar pertama (FIFO), masuk terakhir; keluar pertama (LIFO).” 

a. Identifikasi Khusus 

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

periode berjalan dan ke barang yang ada ditangan pada akhir periode berdasarkan 

biaya aktual dari unit tersebut. Metode ini diperlukan untuk mengidentifikasi 

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

dicatat disesuaikan dengan arus fisik barang. 

b. Metode Biaya Rata-Rata (average) 

Metode ini membebankan biaya rata-rata yang sama ke setiap unit. Metode 

ini didasarkan pada asumsi bahwa barang yang terjual seharusnya dibebankan 

dengan biaya rata-rata, yaitu rata-rata tertimbang dari jumlah unit yang dibeli pada 

tiap harga. Metode rata-rata mengutamakan yang mudah terjangkau untuk 

dilayani, tidak perduli apakah barang tersebut masuk pertama atau masuk terakhir. 

c. Metode Masuk Pertama, Keluar Pertama (FIFO) 

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

terlebih dahulu masuk FIFO dapat dianggap sebagai sebuah pendekatan yang 

logis dan realitis terhadap arus biaya ketika pengguna metode identifikasi khusus 

adalah tidak memungkinkan atau tidak praktis. FIFO mengasumsikan bahwa arus 

biaya yang mendekati pararel dengan arus fisik dari barang yang terjual. Beban 

dikenakan biaya yang dinilai melekat pada barang yang terjual. FIFO memberikan 

kesempatan kecil untuk memanipulasi keuntungan karena pembebanannya biaya 

ditentukan oleh urutan terjadinya biaya. Selain itu, didalam FIFO unit yang tersisa 

pada persediaan akhir adalah unit yang paling akhir dibeli, sehingga biaya yang 

dilaporkan akan mendekati atau sama dengan biaya penggantian diakhir periode. 

d. Metode Masuk Terakhir, Keluar Pertama (LIFO) 

Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa barang yang paling barulah yang 

terjual. Metode LIFO sering dikritik secara teoritis tetapi metode ini adalah 

metode yang paling baik dalam pengaitan biaya persediaan dengan pendapatan. 

Apabila metode LIFO digunakan selama periode inflasi atau harga naik, LIFO 
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akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi, jumlah laba kotor yang lebih 

rendah. Dengan demikian, LIFO cenderung memberikan pengaruh yang stabil 

terhadap margin laba kotor, karena pada saat terjadi kenaikan harga FIFO 

mengaitkan biaya yang tinggi saat ini dalam perolehan barang-barang dengan 

harga jual yang meningkatkan, dengan menggunakan LIFO persediaan dilaporkan 

dengan menggunakan biaya dari pembelian awal. Jika LIFO digunakan dalam 

waktu yang lama, maka perbedaan anatra lain persediaan saat ini dengan biaya 

LIFO akan semakin besar. 

Menurut Carl S. Warren, James M. Reeve dan Philip E. Fess (2005:476) 

dalam bukunya Pengantar Akuntansi Edisi 21 yang diterjemahkan oleh Aria 

Farahmita, Amanugrahani dan Taufik Hendrawan menyatakan bahwa: 

“Ada tiga asumsi arus biaya yang umum dalam bisnis adalah: 
1. FIFO 
2. LIFO 
3. AVERAGE 
Setiap metode biasanya menghasilkan jumlah harga pokok penjualan 

dan persediaan akhir barang dagangan yang berbeda. Jadi, pemilihan 
asumsi arus biaya secara langsung mempengaruhi laporan laba rugi dan 
neraca.” 

 

2.3 Pengendalian Persediaan Bahan Baku 

2.3.1 Pengertian Pengendalian Persediaan 

Pengendalian menentukan dan menjamin tersedianya persediaan yang tepat 

agar tidak ada kelebihan maupun kekurangan bahan baku dan dalam kuantitas dan 

waktu yang tepat.  

Pengendalian persediaan menurut Sofjan Assauri (2004:164) dikemukakan 

sebagai berikut: 

“Pengendalian persediaan dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan 
untuk menentukan tingkat dan komposisi dari persediaan parts, bahan baku, 
dan barang hasil/produk, sehingga perusahaan dapat melindungi kelancaran 
produksi dan penjualan serta kebutuhan-kebutuhan pembelanjaan 
perusahaan dengan efektif dan efisien.” 

Adapun pengertian pengendalian persediaan bahan baku menurut Wiliam 

K. Carter (2009:322) yang dialih bahasakan oleh Krista  adalah: 
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“Pengendalian persediaan bahan baku harus memenuhi dua kebutuhan 
yang saling berlawanan yaitu menjaga persediaan dalam jumlah dan variasi 
yang memadai guna beroperasi secara efisien dan menjaga tingkat 
persediaan yang menguntungkan secara finansial.” 

Maka dari definisi diatas pengendalian persediaan bahan baku adalah suatu 

sistem persediaan dengan serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan 

tingkat persediaan sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan persediaan 

bahan baku. 

 

2.3.2 Tujuan Pengendalian Persediaan Bahan Baku 

Suatu pengendalian persediaan yang dijalankan perusahaan tentu 

mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan pengendalian persediaan menurut 

Sofjan Assauri (2004:177) secara terinci dapat dinyatakan sebagai berikut: 

a. Menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga 
mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi.  

b. Menjaga agar pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak 
terlalu besar atau berlebihan, sehingga biaya-biaya yang timbul dari 
persediaan tidak terlalu besar.  

c. Menjaga agar pembelian kecil-kecilan dapat dihindari karena ini 
akan memperbesar biaya pemesanan.  

Dari keterangan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan dari pengendalian 

persediaan adalah untuk memperoleh kualitas dan jumlah yang tepat dari bahan-

bahan/barang yang tersedia pada waktu yang dibutuhkan dengan biaya-biaya yang 

minimum untuk keuntungan atau kepentingan perusahaan. Dengan kata lain 

pengendalian persediaan menjamin terdapatnya persediaan pada tingkat yang 

optimal agar produksi dapat berjalan dengan lancar dan biaya persediaan adalah 

minimal.  

 

2.3.3 Prosedur Pengendalian Persediaan 

Agar perusahaan dapat dikendalikan secara baik maka harus memperhatikan 

prosedur-prosedur yang terkandung dalam pengendalian persediaan, berikut ini 

prosedur yang dinyatakan oleh Mulyadi (2007:535) mengenai prosedur 

pengendalian persediaan: 
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1. Sistem pencatatan persediaan 

2. Metode penilaian persediaan 

3. Prosedur penerimaan 

4. Prosedur pengeluaran barang 

5. Pemeriksaan fisik 

 

Berdasarkan prosedur-prosedur diatas maka dapat diperinci sebagai berikut : 

1. Sistem Pencatatan Persediaan, dalam perusahaan manajemen perlu menentukan 

persediaan yang ada digudang pada akhir periode akuntansi yang akan 

dilaporkan sebagai pengurangan dari penjualan pada laporan laba rugi. Sistem 

pencatatan ini terdiri atas sistem perpetual dan sistem periodik. 

2. Metode Penilaian Persediaan, selain harus dicatat dengan baik, persediaan juga 

harus dinilai dengan baik.Tujuan yang lebih penting lagi dari penilaian dalam 

bentuk menyajikan informasi yang bisa membantu para investasi dan para 

pemakai lainnya. Metode penilaian ini terdiri atas metode penilaian secara 

terus menerus dan metodepenilaian secara periodik. 

3. Prosedur Penerimaan, bagian ini tugasnya menerima, menghitung, memeriksa 

kualitas barang yang diterima dari bagian pembelian. Apabila barang tersebut 

telah dicocokkan dengan jumlah barang yang diminta, maka bagian 

penerimaan membuat laporan penerimaan barang yang dibuat dalam rangkap 

empat yang kemudian didistribusikan sebagai berikut : 

1 lembar asli dikirim ke bagian pembelian. 

1 lembar tembusan dikirim ke bagian gudang. 

1 lembar tembusan dikirim ke bagian akuntansi. 

1 lembar tembusan disimpan sebagai arsip di bagian penerimaan barang. 

4. Prosedur Pengeluaran Barang, adalah sejumlah barang yang diambil dari 

persediaan barang digudang untuk dijual kepada konsumen dalam memenuhi 

kegiatannya. Pengeluaran yang digunakan dalam bagian pengeluaran barang 

berupa dokumen sebagai bukti permintaan dan pengeluaran barang. 
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5. Pemeriksaan Fisik, merupakan cara obyektif untuk menentukan kuntitas aktiva 

yang bersangkutan dalam hal tertentu. Pemeriksaan fisik juga merupakan 

metode yang bermanfaat untuk menilai kondisi dan mutu aktiva. 

  

2.3.4 Metode Pengendalian Persediaan 

Persediaan bahan baku pada perusahaan manufaktur merupakan komponen 

biaya yang penting dalam proses produksi. Oleh karena itu maka dibutuhkan suatu 

pengendalian agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan bahan baku demi 

kelancaran proses produksi. Berikut ini adalah beberapa metode pengendalian 

persediaan bahan baku yang umum digunakan pada perusahaan. 

 

2.3.4.1 Metode EOQ (Economic Ordering Quantity) 

Metode Economic Order Quantity (EOQ) atau Economic Lot Size (ELS) 

adalah salah satu teknik pengendalian persediaan yang paling tua dan yang paling 

dikenal secara luas. Model ini dapat digunakan baik untuk barang-barang yang 

dibeli maupun yang diproduksi sendiri. EOQ adalah nama yang digunakan untuk 

barang-barang yang dibeli, sedangkan ELS digunakan untuk barang-barang yang 

diproduksi sendiri (Handoko, 2008). 

• EOQ adalah Kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya 

persediaan mencapai titik terendah. 

• EOQ adalah  Suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan 

meminimumkan biaya persediaan. 

 

Metode EOQ bisa digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan 

persediaan yang meminimumkan biaya langsung penyimpanan persediaan dan 

biaya kebalikannya (inverse cost) pemesanan persediaan. 

 

Dua Dasar Keputusan Dalam Metode EOQ: 

a. Berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut 

perlu dibeli kembali (Replenishment cycle) 

b. Kapan perlu dilakukan pembelian kembali (reorder point) 



23 

 

Rumus yang digunakan untuk menghitung EOQ adalah sebagai berikut: 

H

CR
EOQ

2=  

C: Jumlah kebutuhan barang per unit 

R: Biaya pemesanan  

H: Biaya penyimpanan per unit 

 

Asumsi Metode EOQ 

a. Jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan lebih dahulu secara 

pasti untuk penggunaan selama satu tahun atau satu periode  

b. Penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konstan secara kontinyu  

c. Pesanan persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan nol atau 

diatas safety stock 

d. Harga konstan selama periode tersebut. 

 

2.3.4.2 Metode Just In Time (JIT)  

Adapun pengertian dari metode Just In Time yang dapat dijelaskan secara 

ringkas. Menurut Roger G. Schroeder (2005:185), 

“Just In Time merupakan suatu pendekatan yang berusaha 
menghilangkan semua sumber pemborosan, sesuatu yang tidak menambah 
nilai di dalam kegiatan produksi dengan menyuguhkan suku cadang yang 
tepat pada tempat dan waktu yang tepat.”  

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode JIT merupakan 

metode produksi yang komperatif dan suatu pendekatan yang berusaha 

menghilangkan semua sumber pemborosan, sesuatu yang tidak menambah nilai di 

dalam kegiatan produksi dengan menyuguhkan suku cadang yang tepat pada 

tempat dan waktu yang tepat. Konsekuensi penerapan Just In Time ini adalah 

menurunnya tingkat persediaan yang tidak diharapkan haruslah dihilangkan atau 

ditekankan pada tingakat seminimum mungkin. Pengurangan tingkat persedian ini 

akan membawa dampak berupa perubahan biaya penyimpanan persediaan. 

Metode JIT ini merupakan suatu pendekatan untuk menemukan dan 
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menghilangkan segala bentuk pemborosan, dimana pemborosaan adalah segala 

sesuatu tidak mempunyai nilai tambah terhadap produksi yang dihasilkan oleh 

perusahaan.  

Terdapat empat aspek pokok dalam konsep JIT yaitu: 

a. Menghilangkan semua aktivitas atau sumber-sumber yang tidak memberikan 

nilai tambah terhadap produk atau jasa. 

b. Komitmen terhadap kualitas prima. 

c. Mendorong perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi. 

d. Memberikan tekanan pada penyederhanaan aktivitas dan peningkatan aktivitas 

yang memberikan nilai tambah. 

 


