
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengendalian Intern 

Pengendalian intern merupakan salah satu alat bagi manajeman untuk 

memastikan bahwa  kegiatan perusahaan telah sesuai dengan kebijakan dan 

prosedur yang ada sehingga operasi perusahaan dapat berjalan lancar, aktiva 

perusahaan dapat terjamin keamanannya dan kecurangan serta pemborosan dapat 

dicegah. 

Agar pengendalian dapat berjalan dengan baik, maka harus meliputi 

prosedur yang dapat menemukan atau memberi isyarat bahwa pengendalian bisa 

dilaksanakan. Prosedur ini harus dijalankan oleh orang-orang yang bebas dari 

pertanggungjawaban atas transaksi-transaksi atau kekayaan perusahaan yang 

dipercayakan kepadanya. 

 

2.1.1 Pengertian Pengendalian 

Setiap perusahaan mempunyai perencanaan yang ditetapkan bersama. 

Suatu pengendalian diperlukan supaya dapat mengontrol dalam proses pencapaian 

perencanaan. Ketepatan pengantisipasian atas segala kegiatan perusahaan dapat 

memungkinkan perusahaan untuk memprediksi segala macam penyimpangan. 

Pengertian pengendalian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1997:477) adalah :  



“Pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan ( tugas ) dengan 

membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha 

( kegiatan ) dalam hasil pengawasan.”   

Pengertian pengendalian menurut William K. Carter dan Mitton F. Usry  

(2004 : 6) menyatakan bahwa : 

“Pengendalian adalah usaha sistematis manajemen untuk mencapai suatu 

tujuan. Aktivitas-aktivitas dimonitor terus menerus untuk memastikan 

bahwa hasilnya berada pada batasan yang diinginkan.”  

Sedangkan menurut Mulyadi ( 2002 : 89 ) menyatakan bahwa : 

“Aktivitas pengendalian adalah kebijakan prosedur yang dibuat untuk 

memastikan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen telah 

dilaksanakan.”  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian adalah 

usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk mencapai suatu tujuan perusahaan 

agar dapat memastikan bahwa prosedur yang telah dibuat sudah dilaksanakan. 

 

2.1.2 Pengertian Pengendalian Intern 

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi metode, ukuran-ukuran 

yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian 

dan keandalan data akuntansi serta mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan 

manajemen. Definisi pengendalian intern akan menekan pada tujuan yang hendak 

dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tetapi untuk 

mengamankan harta perusahaan. 



Pengertian pengendalian intern 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.”   
 
Pengendalian Internal menurut Murtanto ( 2005 : 13 ) dalam bukunya 

yang berjudul Sistem Pengendalian Internal Untuk Bisnis yaitu : 

“Pengendalian internal secara luas didefinisikan sebagai proses, 
dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, dan personil lain 
sebuah entitas, dirancang untuk memberi jaminan yang masuk akal 
tentang pencapaian tujuan dalam kategori berikut : 

 Efektifitas dan efisiensi operasi 
 Kehandalan laporan keuangan 
 Kepatuhan pada hukum dan regulasi yang berlaku.”   

 
Pengendalian Internal menurut Alvin A. Arens dan James K. Loebecke 

(2000 : 315) dalam bukunya Auditing An Intergreted Approach adalah sebagai 

berikut : 

“ internal control is a process designed to provide reasonable insurance 
the achievement of management’s objectives in the following categories: 
a) Reliability of financial reporting b) Effetiveness and efficiency of 
operations c) Compliance with applicable laws and regulation”.  
 
Maksud dari definisi tersebut bahwa pengendalian internal adalah suatu 

proses yang dirancang untuk memberikan keamanan yang memadai untuk 

mencapai tujuan manajemen dalam kategori berikut: a) keandalan laporan 

keuangan b) efektifitas dan efisiensi operasi c) kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan.  



Sedangkan definisi pengendalian intern menurut Arens yang dikutip oleh 

Hiro Tugiman (2001 : 26) mengemukakan : 

“ a system of internal control consist of policies and procedures designed to 

provide management with reasonable assurance that the company achieves its 

objectives and goals ” . 

Maksud definisi tersebut bahwa sistem pengendalian internal terdiri dari 

kebijakan dan prosedur untuk memastikan manajemen bahwa perusahaan 

mencapai tujuan dan sasaran. 

Adapun pengendalian intern menurut Hartanto ( 1997 : 5 ) : 

“ pengendalian intern dapat disamakan Management Control yaitu suatu 

sistem yang meliputi semua cara-cara yang digunakan oleh pimpinan 

perusahaan untuk mengawasi atau mengendalikan perusahaan.” 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern 

adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan 

personel lainnya dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai 

tentang laporan keuangan sesuai dengan efektivitas dan efisiensi operasional pada 

peraturan yang berlaku. 

 

2.1.3 Jenis - jenis Pengendalian Intern 

Jenis pengendalian sangat bervariasi, karena untuk setiap jenis atau 

kelompok resiko memerlukan jenis pengendalian tersendiri. Resiko tertentu harus 

diberi pengendalian tertentu pula. Pada bagian ini akan dibahas berbagai jenis 

pengendalian sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. 



Menurut James A. Hall ( 2001 : 152 ) dalam bukunya Sistem Informasi 

Akuntansi bahwa jenis-jenis pengendalian adalah sebagai berikut: 

“1. Pengendalian Preventif 

  2. Pengendalian Deteksi 

  3. Pengendalian Koreksi.”                                                               

Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut: 

1. Pengendalian Preventif 

Adalah teknik pasif yang didesain untuk mengurangi frekuensi munculnya 

peristiwa-peristiwa yang tidak dinginkan. Pengendalian preventif memaksa 

kesesuaian dengan tindakan-tindakan yang ditetapkan sebelumnya atau yang 

diinginkan dan karenanya menyaring peristiwa-peristiwa yang menyimpang. 

Ketika mendesain sistem pengendalian internal satu ons pencegahan pastilah 

berharga satu pon penyembuhan. Pencegahan kesalahan dan kecurangan jauh 

lebih efektif dari segi biaya daripada pendeteksian dan pengkoreksian masalah 

setelah mereka muncul. Mayoritas peristiwa-peristiwa yang tidak dinginkan 

dapat dikelompokan pada tingkat pertama. 

2. Pengendalian Deteksi 

Adalah peralatan, teknik dan prosedur yang didesain untuk mengindetifikasi 

dan mengekspos peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan yang terlepas dari 

pengendalian preventif. Pengendalian deteksi mengungkapkan jenis kesalahan 

spesifik dengan membandingkan data aktual dan standar yang sudah 

ditetapkan sebelumnya. Ketika pengendalian deteksi mengidentifikasi suatu 



penyimpangan dari standar, ia membunyikan alarm untuk menarik perhatian 

pada masalah tersebut. 

3. Pengendalian Koreksi 

Adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk membalikan efek dari kesalahan 

yang dideteksi dilangkah sebelumnya. Ini merupakan perbedaan yang penting 

antara pengendalian deteksi dan pengendalian koreksi. Pengendalian deteksi 

mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang tidak dinginkan dan menarik 

perhatian pada masalah, pengendalian koreksi pada kenyataannya 

memperbaiki masalah. Untuk setiap kesalahan yang dideteksi, bisa terdapat 

lebih dari satu tindakan koreksi yang layak, tetapi tindakan yang terbaik tidak 

selalu jelas. Mengaitkan tindakan koreksi kesalahan yang dideteksi, sebagai 

suatu tanggapan yang otomatis, dapat menghasilkan tindakan yang tidak 

benar, yang menyebabkan suatu masalah memburuk dari kesalahan awalnya. 

Untuk alasan ini, koreksi masalah harus dipandang sebagai langkah 

pengendalian yang terpisah yang harus diambil secara hati-hati. 

 

2.1.4 Tujuan Pengendalian Intern 

Suatu perusahaan akan berhasil dengan baik apabila dari setiap perusahaan 

itu telah ditetapkan dan direncanakan oleh semua anggota yang ikut terlibat dalam 

suatu perusahaan baik tujuan maupun komponan-komponen yang mempengaruhi 

kegiatan tersebut. 

Menurut Mulyadi ( 2002 : 178 ) tujuan pengendalian intern terbagi atas 

dua yaitu :  



1. Menjaga kekayaan perusahaan  

a. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang 

telah ditetapkan. 

b. Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan 

dengan kekayaan yang sesungguhnya.  

3 Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi  

a. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan 

b. Pencatatan transaksi yang terjadi tercatat dengan benar di dalam 

catatan akuntansi perusahaan. 

Adapun tujuan pengendalian intern menurut COSO (Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tradeway) yang dikutip oleh Bodnar dan 

Hopwood  ( 2001 : 182 ) adalah sebagai berikut :  

1. Effectiveness and efficience of operations. 

2. Reliability of financial reporting. 

3. Compliance with applicable laws and regulations. 

Tujuan pengendalian intern ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Effectiveness and efficience of operation 

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi dari semua operasi sehingga dapat mengendalikan biaya yang 

bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. 

 

2. Reliability of financial reporting 



Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta 

catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan manajemen sehingga tidak 

menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya. 

3. Compliance with applicable laws and regulations 

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan karyawan 

terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh manajemen. 

Kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan merupakan alat pengendali dari 

berbagai kegiatan perusahaan yang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap 

unit organisasi. 

Ketiga tujuan pengendalian internal tersebut merupakan hasil dari suatu 

pengendalian internal yang memadai, sedangkan unsur - unsur  pengendalian 

internal merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian internal yang 

memadai tersebut. Agar tujuan pengendalian internal tercapai, perusahaan harus 

mempertimbangkan unsur - unsur pengendalian internal. 

Sedangkan tujuan pengendalian intern menurut AICPA ( American 

Institute Certified Public Accountans ) yang dikutip oleh Wing Wahyu 

Winarno (2006 : 116) dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi bahwa tujuan 

pengendalian intern  adalah : 

1. Melindungi harta kekayaan perusahaan. 

2. Meningkatkan akurasi informasi 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 dihasilkan 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. 

Jika dilihat dari uraian di atas mengungkapkan bahwa tujuan pengendalian 

intern merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah perusahaan juga 

mendukung manajemen dan pelaksanaannya, sehingga perusahaan dapat berjalan 

dengan semestinya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 



2.1.5 Unsur - unsur Pengendalian Intern 

Pengendalian internal terdiri atas beberapa unsur – unsur, namun 

hendaknya tetap diingat bahwa unsur – unsur tersebut saling berhubungan dalam 

suatu sistem. 

Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tradeway) yang dikutip oleh Baidaie ( 2005 : p.45-47 ) dalam situs  

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19471/3/Chapter%20II.pdf   

unsur – unsur pengendalian intern adalah : 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment), suasana organisasi yang 

mempengaruhi kesadaran penguasaan (control consciousness) dari seluruh 

pegawainya. Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar dari 

komponen lain karena menyangkut kedisiplinan dan struktur. 

Faktor-faktor dari lingkungan pengendalian adalah nilai integritas dan 

etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan komisaris dan 

komite audit, filosofi manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, 

pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, serta praktik dan kebijakan 

personalia. 

2. Penilaian Resiko (Risk Assestment), adalah proses mengidentifikasi dan 

menilai atau mengukur resiko-resiko yang dihadapi dalam mencapai 

tujuan. Setelah teridentifikasi, manajemen harus menentukan bagaimana 

mengelola atau mengendalikanya. Risiko yang timbul dalam keadaan 

sebagai berikut : perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan, 



karyawan baru, perubahan sistem informasi, pertumbuhan yang pesat, 

teknologi baru, restrukturisasi perusahaan, dan keputusan akuntansi.  

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities), adalah kebijakan dan prosedur 

yang harus ditetapkan untuk meyakinkan manajemen bahwa semua arahan 

telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut : pemisahan tugas yang cukup, otorisasi yang pantas atas transaksi, 

dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aktiva dan 

catatan, dan pengecekan independen atas pelaksanaan. 

4. Informasi dan komunikasi (Information and Communication), dua elemen 

yang dapat membantu manajemen melaksanakan tanggung jawabnya. 

Manajemen harus membangun sistem informasi yang efektif dan tepat 

waktu. Hal tersebut antara lain menyangkut sistem akuntansi yang terdiri 

dari cara-cara dan perekaman (records) guna mengidentifikasi, 

menggabungkan, menganalisa, mengelompokkan, mencatat dan 

melaporkan transaksi yang timbul serta dalam rangka membuat 

pertanggung jawaban (akuntabilitas) asset dan utang-utang perusahaan.  

5. Pemantauan (Monitoring), suatu proses penilaian sepanjang waktu atas 

kualitas pelaksanaan pengendalian internal dan dilakukan perbaikan jika 

dianggap perlu. 

Adapun menurut Mulyadi (2001:164) untuk menciptakan sistem 

pengendalian intern yang baik dalam perusahaan maka ada empat unsur 

pokok yang harus dipenuhi antara lain :  



a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya. 

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian 

intern yang memadai bagi perusahaan mempunyai persyaratan yang berbeda-beda, 

tergantung dari sifat serta keadaan masing-masing perusahaan. Dalam artian tidak 

ada sistem pengendalian intern yang bersifat universal yang dapat dipakai oleh 

seluruh perusahaan. 

 

2.1.6 Keterbatasan Pengendalian Intern 

Keterbatasan yang terdapat dalam pengendalian internal dapat 

mengakibatkan tujuan dari pengendalian internal tidak akan tercapai. 

Keterbatasan-keterbatasan tersebut menurut Mulyadi ( 2002 : 181 ) adalah: 

 

 

1. Kesalahan dalam Pertimbangan  

Kesalahan dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau 

dalam melaksanakan tugas rutin yang biasanya dilakukan oleh manajemen 



atau personel lain. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh tidak memadainya 

informasi yang diterima, keterbatasan waktu, dan tekanan lain. 

2. Gangguan  

Adanya kekeliruan dalam memahami perintah, terjadinya kesalahan 

karena kelalaian dan perubahan yang bersifat sementara atau permanent 

dalam personil atau dalam sistem dan prosedur yang diterapkan. 

3. Kolusi 

Kerja sama antara pihak-pihak yang terkait, yang mana seharusnya antara 

pihak-pihak tersebut saling mengawasi, tetapi malah saling bekerja sama 

untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang dibuat baik secara sengaja 

maupun tidak sengaja. 

4. Pengabaian oleh Manajemen  

Manajemen mengabaikan kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan 

semata-mata untuk kepentingan pribadinya sehingga pengendalian internal 

tidak berfungsi secara baik.  

5. Biaya Lawan Manfaat  

Biaya yang telah dikeluarkan untuk penerapan pengendalian internal tidak 

boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari adanya penerapan 

pengendalian internal tersebut. 

 

2.2       Persediaan  

2.2.1 Pengertian Persediaan  



Setiap perusahaan, baik itu perusahaan perdagangan ataupun perusahaan 

pabrik serta perusahaan jasa selalu mengadakan persediaan. Tanpa adanya 

persediaan, para pengusaha akan dihadapkan pada resiko bahwa perusahaannya 

pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan yang memerlukan 

atau meminta barang atau jasa. 

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).”  
 
Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield ( 2005 : 368 )  dalam bukunya 

Akuntansi Intermediate adalah : 

 “inventory are asset items held for sale in the ordinary caurse of business or 

goods that will be used or consumed in the production of goods to be sold.”  

Sedangkan menurut Emil Salim ( 2008 : 402 ) menjelaskan : 

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

operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi 

dalam memproduksi barang yang akan dijual. “  

 Menurut Warren, Reeve, dan Fees (2005 : 452) dalam bukunya 

Pengantar Akuntansi menjelaskan : 

“ Persediaan ( inventory ) digunakan untuk mengindikasikan ( 1 ) 
barang dagang yang disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi 



bisnis perusahaan, dan ( 2 ) bahan yang digunakan dalam proses 
produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu. “  
 

Menurut Soemarso (2004 : 384) dalam bukunya Akuntansi Suatu 

Pengantar menjelaskan : 

“ Persediaan barang dagang ( merchandise inventory ) adalah barang – 

barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali. “  

Dari pengertian – pengertian persediaan yang sudah dijelaskan diatas 

penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan persediaan adalah : 

1. Aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang didapatkan dari membeli 

kembali dari perusahaan lain yang disimpan untuk dijual kembali pada 

konsumen dalam operasi bisnis normalnya ( dalam hal ini perusahaan 

bergerak dalam bidang perdagangan ). 

2. Semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang berbentuk bahan baku 

dan atau masih dalam proses produksi yang digunakan untuk 

memproduksi suatu barang dagangan yang disimpan untuk dijual kepada 

konsumen dalam operasi bisnis normalnya ( perusahaan bergerak dalam 

bidang manufaktur ). 

3. Persediaan dalam perusahaan dagang terdiri dari persediaan bahan baku, 

persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. 

2.2.2 Jenis-jenis Persediaan  

Jenis persediaan yang dimiliki oleh setiap perusahaan berbeda – beda 

tergantung pada kegiatan operasional perusahaan. 



Untuk perusahaan yang bergerak dibidang jasa, persediaan yang dimiliki meliputi: 

1. Persediaan perlengkapan kantor ( office supplies ) 

2. Persediaan perlengkapan toko ( store supplies ) 

3. Perlengkapan jasa yang berkaitan dengan kegiatan jasa yang dijual dalam 

operasional perusahaan 

4. Persediaan lainnya sesuai dengan jasa yang dijual 

Untuk perusahaan yang bergerak dibidang industri manufaktur, persediaan yang 

dimiliki meliputi : 

1. Persediaan bahan baku ( raw materials ) 

2. Persediaan barang dalam proses ( work in process ) 

3. Persediaan barang jadi ( finished goods ) 

4. Persediaan perlengkapan kantor ( office supplies ) 

5. Persediaan perlengkapan toko ( store supplies ) 

6. Persediaan bahan pembantu ( indirect raw materials ) 

7. Persediaan suku cadang ( spare part ) 

8. dan lain – lain sesuai dengan proses produksi yang terjadi 

Untuk perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan persediaan yang dimiliki 

meliputi : 

1. Persediaan perlengkapan kantor ( office supplies ) 

2. Persediaan perlengkapan toko ( store supplies ) 



3. Persediaan barang dagang ( merchandise inventory ) 

 

2.2.3 Sistem Pencatatan Persediaan 

2.2.3.1 Sistem Pencatatan Periodik 

Dalam sistem pencatatan persediaan ini perusahaan tidak mencatat mutasi 

dari persediaan yang dimilikinya, akibatnya pada akhir periode perusahaan harus 

melakukan perhitungan fisik untuk mengetahui jumlah persediaan akhir yang 

dimiliki perusahaan. Semua pembelian persediaan yang terjadi selama periode 

akuntansi dikumpulkan dalam akun Pembelian ( Purchase ) di sebelah debet 

bukan dalam akun Persediaan ( Merchandise Inventory ). Jadi, untuk menentukan 

Harga Pokok Penjualan selama periode akuntansinya yaitu dengan cara sebagai 

berikut : 

Beginning inventory, January,1 200X      xxx 

Tambah : Purchase      xxx 

Kurang: purchase discount and allowance ( xxx ) 

Kurang: Purchase return    ( xxx ) 

Net purchase         xxx 

Freight In          xxx 

Merchandise inventory available for sale      xxx 

Ending inventory, December, 31 200X              ( xxx )   

Cost Of Goods Sold        xxx  

 Horngren, Harrison, Robinson, dan Secokusumo ( 1997 : 455 ) 

mengemukakan dalam bukunya Akuntansi di Indonesia bahwa : 



“ Sistem pencatatan ini biasanya digunakan untuk mencatat persediaan yang 

nilainya tidak terlalu tinggi, karena dari segi biaya, mungkin tidak begitu 

menguntungkan untuk mempunyai catatan untuk setiap mutasi dari barang 

yang rendah nilainya. “  

Jurnal-jurnal untuk mencatat persediaan dalam sistem pencatatan periodik adalah : 

 Jurnal untuk mencatat pembelian barang dagang  

 Purchase    xxx 

  Cash / Account payable   xxx 

 Jurnal untuk mencatat retur pembelian barang dagang 

 Account payable   xxx 

  Purchase return   xxx 

 Jurnal untuk mencatat penjualan barang dagang  

 Account receivable / Cash  xxx 

  Sales      xxx 

 

 

 Jurnal untuk mencatat retur penjualan barang dagang  

 Sales return    xxx 

  Account receivable   xxx 

 Jurnal untuk mencatat penyesuaian persediaan pada akhir periode 



 Merchandise inventory ( ending )  xxx 

  Income summery    xxx 

 Income summery    xxx 

  Merchandise inventory ( beginning )  xxx 

 

2.2.3.2 Sistem Pencatatan Perpetual 

Dalam sistem pencatatan persediaan ini perusahaan akan mencatat setiap 

mutasi yang terjadi pada persediaan barangnya, jadi akun Persediaan 

(Merchandise inventory) akan selalu terupdate nilainya setiap saat. Kelebihan dari 

sistem pencatatan persediaan ini adalah perusahaan dapat menyediakan laporan 

keuangan secara bulanan, kuartalan, ataupun laporan interim sehingga perusahaan 

tidak harus selalu membuat laporan keuangan di akhir periode akuntansi saja 

tetapi sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta dapat langsung mengetahui harga 

pokok penjualan tanpa harus menghitung persediaan fisik terlebih dahulu, yang 

dinilai tidak efisien baik biaya ataupun waktu bila dilakukan dengan intensitas 

yang banyak. 

 Selain itu, kelebihan dari sistem pencatatan persediaan ini adalah 

memberikan tingkat pengendalian terhadap persediaan yang lebih akurat 

dibandingkan dengan sistem pencatatan persediaan periodik karena sistem 

pencatatan persediaan ini selalu mencerminkan keadaan persediaan saat ini 

sehingga bila terjadi penciutan, kerusakan, pencurian, dan kesalahan pencatatan 

akan dapat diketahui dengan cepat. 



 Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield ( 2002 : 446 – 447 ) dalam 

bukunya Akuntansi Intermediate menjelaskan : 

Karakteristik akuntansi dari sistem perpetual adalah : 

1. Pembelian barang dagang untuk dijual atau pembelian bahan baku untuk 

produksi didebet ke persediaan dan bukan ke pembelian. 

2. Biaya transportasi masuk, retur pembelian dan pengurangan harga, serta 

diskon pembelian dicatat dalam persediaan bukan dalam akun terpisah. 

3. Harga pokok penjualan diakui untuk setiap penjualan dengan mendebet 

akun Harga Pokok Penjualan, dan mengkredit Persediaan. 

4. Persediaan merupakan akun pengendali yang didukung oleh buku besar 

pembantu yang berisi catatan persediaan individual. Buku besar pembantu 

memperlihatkan kuantitas dan biaya dari setiap jenis persediaan yang ada 

di tangan.  

Jurnal - jurnal untuk mencatat persediaan dalam sistem pencatatan perpetual 

adalah: 

 

 Jurnal untuk mencatat pembelian barang dagang  

 Merchandise inventory   xxx 

  Account payable / cash  xxx 

 Jurnal untuk mencatat retur pembelian barang dagang 

 Account payable    xxx 



  Merchandise inventory   xxx 

 Jurnal untuk mencatat penjualan barang dagang  

 Account receivable / cash   xxx 

  Sales      xxx 

 Cost Of Goods Sold   xxx 

  Merchandise inventory  xxx 

 Jurnal untuk mencatat retur penjualan barang dagang  

 Sales return    xxx 

  Account receivable   xxx 

 Merchandise inventory  xxx 

  Cost Of Goods Sold   xxx 

 Jurnal untuk mencatat penyesuaian persediaan pada akhir periode 

 Bila persediaan akhir menurut perhitungan fisik lebih besar daripada 

persediaan awal maka selisihnya dijurnal seperti sebagai berikut : 

 Merchandise inventory  xxx  

  Cost Of Goods Sold   xxx  

Bila persediaan akhir menurut perhitungan fisik lebih kecil daripada 

persediaan awal maka selisihnya dijurnal seperti sebagai berikut : 

 Cost Of Goods Sold   xxx 

  Merchandise inventory  xxx 



 

2.2.4 Metode Penilaian Persediaan 

2.2.4.1 Metode Last In First Out ( LIFO ) 

Dalam metode penilaian persediaan ini mengasumsikan bahwa biaya dari 

unit barang dagang yang dijual merupakan biaya pembelian barang dagang paling 

akhir dibeli atau dengan kata lain barang terakhir yang dibeli adalah barang 

pertama yang dijual. 

 Keunggulan dari metode penilaian persediaan LIFO adalah : 

1. Penandingan 

 Menandingkan (matches) biaya berjalan (Cost Of Goods Sold) dengan 

pendapatan pada periode berjalan pada laporan laba rugi, sehingga laba/ 

rugi yang didapat dari laporan laba rugi mencerminkan kondisi sebenarnya 

(aktual). 

 

2. Manfaat Pajak 

 Karena dampak LIFO yang menyebabkan Harga Pokok Penjualan menjadi 

 lebih tinggi sehingga menghasilkan laba yang lebih rendah, maka 

 menyebabkan berkurangnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh 

 perusahaan, hal inilah yang menyebabkan metode ini banyak digunakan. 

3. Membaiknya Arus Kas  



 Hal ini berkaitan dengan manfaat pajak yang sudah dijelaskan di atas,  

 karena pajak harus dibayarkan secara tunai maka perusahaan yang 

 mempunyai hutang pajak yang tinggi akibat tidak memakai metode LIFO 

 harus meminjam sejumlah dana kepada pihak luar dengan biaya bunga 

 yang bisa sangat tinggi. 

 Kelemahan dari metode penilaian persediaan LIFO adalah : 

1. Berkurangnya Laba 

 Penggunaan metode LIFO pada periode inflasi akan menghasilkan Harga 

 Pokok Penjualan ( Cost Of Goods Sold ) yang lebih tinggi dan 

 menghasilkan laba yang lebih rendah yang akan disalahartikan oleh 

 berbagai pihak yang berkepentingan contoh investor dan pemerintah. 

2. Persediaan Kurang Saji  

 Karena asumsi dari LIFO adalah barang yang terakhir dibeli adalah barang 

 yang pertama dijual maka penilaian persediaan dalam metode LIFO 

 mencerminkan nilai yang ketinggalan zaman karena biaya yang paling tua 

 masih ada dalam persediaan dan berdampak kurang saji di neraca.  

3. Arus Fisik 

 LIFO tidak menyamai arus fisik, hal ini dikarenakan asumsi dari LIFO 

 adalah barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama dijual 

 kecuali dalam situasi tertentu misalnya tumpukan batu bara. 

4. Kebiasaan Pembelian yang Buruk  



Penggunaan metode LIFO memunculkan kemungkinan perusahaan 

memanipulasi laba bersih dengan hanya mengubah pola pembelian contoh: 

ketika periode inflasi perusahaan akan berusaha menurunkan laba 

bersihnya agar terhindar dari membayar pajak yang tinggi yaitu dengan 

cara membeli lebih banyak barang dan menandingkannya dengan 

pendapatan pada periode berjalan sehingga biaya lama tidak dicatat 

sebagai beban.  

  

2.2.4.2 Metode First In First Out ( FIFO ) 

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield ( 2002 : 460 ) dalam bukunya 

Akuntansi Intermediate menjelaskan : 

“Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang–barang digunakan 

(dikeluarkan) sesuai urutan pembeliannya. Dengan kata lain, metode ini 

mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang pertama 

yang digunakan (dalam perusahaan manufaktur) atau dijual (dalam 

perusahaan dagang). “  

 Keunggulan dari metode penilaian persediaan FIFO adalah :  

1. Arus Fisik 

 Salah satu tujuan dari FIFO adalah menyamai arus fisik barang, hal ini 

 dikarenakan asumsi dari FIFO adalah barang pertama yang dibeli adalah 

 barang pertama yang dijual. 

2. Mendekatkan Nilai Persediaan Akhir dengan Biaya Berjalan  



 Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield ( 2002 : 461 ) dalam bukunya 

Akuntansi Intermediate menjelaskan : 

 “ Karena barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang 

 akan keluar, maka nilai persediaan akhir akan terdiri dari pembelian 

 paling akhir, terutama jika laju perputaran persediaan cepat. “  

3. Mempersulit untuk Memanipulasi Laba 

 Dengan penggunaan metode FIFO tidak memungkinkan perusahaan 

 memanipulasi laba perusahaannya karena perusahaan tidak bebas memilih 

 item biaya tertentu untuk dimasukan dalam beban. 

 Kelemahan dari metode penilaian persediaan FIFO adalah : 

1. Penandingan 

 Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield ( 2002 : 461 ) dalam bukunya 

Akuntansi Intermediate menjelaskan : 

 “ kelemahan mendasar dari FIFO adalah bahwa biaya berjalan tidak 

 ditandingkan dengan pendapatan berjalan pada laporan laba rugi.”  

2. Menghasilkan Laba Persediaan ( Inventory Profits ) 

 Horngren, Harrison, Robinson, dan Secokusumo ( 1997 : 462 ) 

mengemukakan dalam bukunya Akuntansi di Indonesia bahwa :  

 “ Laba persediaan adalah perbedaan laba kotor yang didapatkan bila 

 kita menggunakan metode MPKP dengan MTKP. “  

 Dengan kata lain laba persediaan ini adalah laba ilusi ( Illusory Profits ) 

 yaitu laba yang sebenarnya tidak ada yang terjadi karena perbedaan 



 perhitungan yang dapat merugikan perusahaan karena akan menambah 

 laba bersih sehingga pajak yang harus dibayar lebih tinggi. 

  

2.2.4.3 Metode Biaya Rata - Rata ( Average ) 

Metode penilaian persediaan ini merupakan titik tengah antara metode 

FIFO dan LIFO yaitu menghitung harga pos – pos yang terdapat dalam persediaan 

atas dasar biaya rata – rata barang yang sama yang tersedia selama satu periode. 

Biaya persediaan didapat dengan membagi harga pokok barang yang tersedia 

untuk dijual (harga pokok persediaan awal ditambah total pembelian) dengan 

jumlah unit yang tersedia untuk dijual. 

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield ( 2002 : 460 ) dalam bukunya 

Akuntansi Intermediate menjelaskan : 

“ Pemakaian metode rata –rata biasanya dapat dibenarkan dari sisi praktis, 

bukan karena alasan konseptual. Metode ini mudah diterapkan, objektif, 

dan tidak dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi laba seperti halnya 

beberapa metode penentuan harga persediaan lainnya. “  

 

2.2.4.4 Lower of Cost or Market ( LCM ) 

Metode ini menunjukan salah satu penerapan prinsip konservatisme karena 

penilaian akuntansinya dicatat berdasarkan nilai terendah antara harga pasar dan 

harga belinya. Persediaan tidak bisa lagi dinilai berdasarkan biaya awalnya ( cost ) 

seperti FIFO, LIFO, Average dan identifikasi khusus jika nilai persediaan 



menurun di bawah biaya awalnya atau mengalami penurunan manfaat masa depan 

maka persediaan harus diturunkan nilainya untuk mencerminkan kerugiannya, 

penilaian yang baru harus dilakukan yaitu penilaian berdasarkan nilai terendah 

antara biaya dan harga pasar ( Lower of Cost or Market – LCM  ). 

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield ( 2002 : 509 ) dalam bukunya 

Akuntansi Intermediate menjelaskan : 

“ Aturan umum dari nilai terendah antara biaya dan harga pasar adalah: 

persediaan dinilai pada nilai terendah antara biaya dan harga pasar, dengan 

harga pasar dibatasi hingga jumlah yang tidak melebihi nilai realisasi bersih 

atau lebih rendah dari nilai realisasi bersih dikurangi marjin laba normal. “   

 

 

2.2.4.5 Metode Harga Jual Eceran ( Retail Inventory Method ) 

Menurut Soemarso ( 2004 : 392 ) dalam bukunya Akuntansi Suatu 

Pengantar menjelaskan : 

“ konsep yang mendasari adalah adanya hubungan yang dekat dan konstan 

antara harga pokok dan harga jual, yang biasanya dinyatakan dalam suatu 

persentase, harus ditetapkan terlebih dahulu. “  

Menurut Warren, Reeve, dan Fees ( 2005 : 471 ) dalam bukunya 

Pengantar Akuntansi menjelaskan : 



“metode persediaan eceran ( retail inventory method ) mengestimasikan biaya 

persediaan berdasarkan hubungan antara harga pokok barang dagang yang 

tersedia untuk dijual dengan harga eceran dari barang dagang yang sama.“ 

Metode ini terutama digunakan dalam toko serba ada, dimana persediaan 

ditandai satu persatu dengan harga jual dan bukan harga pokok. Untuk 

menentukan harga pokok persediaan akhir, maka akan dihitung suatu margin atau 

markup rata-rata untuk semua periode, rata-rata persediaan akhir kemudian dinilai 

dengan harga eceran. 

 

2.2.4.6 Metode Laba Kotor ( Gross Profit Method ) 

Metode laba kotor dan metode eceran pada dasarnya menggunakan konsep 

yang sama yaitu hubungan antara harga pokok dan harga jual, yang 

membedakannya adalah metode laba kotor menggunakan persentase laba kotor 

terhadap penjualan yang didasarkan atas laporan keuangan tahun lalu, sedangkan 

metode eceran menggunakan persentase harga pokok terhadap harga jual selama 

suatu periode akuntansi. Metode ini berguna untuk mengestimasi harga pokok 

barang dagang yang rusak akibat kebakaran atau bencana lainnya. 

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield ( 2002 : 520 ) dalam bukunya 

Akuntansi Intermediate menjelaskan : 

“Metode laba kotor (gross profit method) didasarkan pada tiga asumsi : (1) 

persediaan awal ditambah pembelian sama dengan total barang yang 

diperhitungkan; (2) barang yang belum terjual harus berada di tangan; dan 



(3) jika penjualan, dikurangi biaya, dikurangkan dari jumlah persediaan 

awal ditambah pembelian, maka hasilnya adalah persediaan akhir.“     

 

2.3 Pengendalian Intern Persediaan  

2.3.1    Pengendalian Persediaan 

Dalam suatu perusahaan sangat diperlukan karena dapat menentukan 

kemajuan suatu perusahaan. Tujuan dari pengendalian persediaan agar persediaan 

barang yang terdapat dalam suatu perusahaan tidak terlalu banyak sehingga 

menimbulkan keusangan dan tidak terlalu sedikit sehingga perusahaan tidak 

kehilangan penjualan atau laba yang didapatkan.  

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto ( 2000 : 156 ) mengungkapkan 

bahwa : 

“Pengendalian persediaan adalah semua metode dan tindakan yang 
digunakan untuk mengamankan persediaan sejak dari kedatangan, 
menerima, menyimpan dan mengeluarkannya. Baik fisik maupun 
kualitas dan pencapaiannya terutama penentuan dan pengaturan 
jumlah persediaan.”    

Pengendalian persediaan yang diselenggarakan dalam suatu perusahaan, 

tentunya diusahakan untuk dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang ada dalam 

perusahaan yang bersangkutan. Keterpaduan dari seluruh pelaksanaan kegiatan 

yang ada dalam perusahaan akan menunjang terciptanya sistem pengendalian 

persediaan yang baik dalam suatu perusahaan. 

Pengendalian persediaan merupakan fungsi manajerial yang sangat penting 

bagi perusahaan, karena persediaan fisik pada perusahaan akan melibatkan 



investasi yang sangat besar pada pos aktiva lancar. Pelaksanaan fungsi ini akan 

berhubungan dengan seluruh bagian yang bertujuan agar usaha penjualan dapat 

intensif serta produksi dan penggunaan sumber daya dapat maksimal. 

 

2.3.2    Pengendalian Intern atas Persediaan 

Pengendalian internal atas persediaan merupakan hal yang penting karena 

persediaan adalah bagian yang amat penting dari suatu perusahaan dagang. 

Perusahaan yang sukses biasanya amat berhati-hati dalam melakukan pengawasan 

atas persediaan yang dimilikinya.  

Pengertian manajemen persediaan menurt Richardus Eko Indrajit dan 

Richardus Djikopranoto ( 2003 : 4 ) : 

“manajemen persediaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penentuan kebutuhan 
material sedemikian rupa, sehingga di satu pihak kebutuhan operasi 
dapat dipenuhi pada waktunya, dan di lain pihak investasi persediaan 
material dapat ditekan secara optimal. Pengendalian tingkat 
persediaan bertujuan mencapai efisiensi dan efektifitas optimal dalam 
penyediaan material” 

Dari uraian di atas, maka untuk kelangsungan hidupnya, perusahaan 

harus memiliki pengendalian internal persediaan yang baik dengan merujuk pada 

kualitas kelima komponen pengendalian internal. Semakin baik pengendalian 

internal persediaan, maka semakin baik pula kinerja perusahaan. 

Sedangkan menurut Horngren dan Harrison ( 2004 : 142 ) 

mengungkapkan bahwa elemen yang harus ada untuk mendukung pengendalian 

internal yang baik atas persediaan adalah : 

1. Perhitungan persediaan secara fisik 



2. Membuat prosedur-prosedur 

3. Menyimpan persediaan dengan baik 

4. Membatasi akses persediaan dengan baik 

5. Menggunakan sistem perpetual 

6. Membeli persediaan dalam jumlah yang ekonomis 

7. Menyimpan persediaan yang cukup banyak 

8. Tidak menyimpan persediaan terlalu banyak   

Adapun uraian dari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Perhitungan persediaan secara fisik 

Perhitungan persediaan secara fisik dilakukan paling tidak satu tahun sekali 

apapun sistem persediaan yang digunakan. 

 

 

2. Membuat prosedur-prosedur 

Membuat prosedur-prosedur seperti prosedur pembelian, prosedur penerimaan, 

dan prosedur pengiriman yang seefektif mungkin. 

3. Menyimpan persediaan dengan baik 

Menyimpan persediaan dengan baik untuk menghindarkan persediaan dalam 

pencurian, kerusakan atau karat. 

4. Membatasi akses persediaan dengan baik 

Membatasi akses persediaan dengan baik untuk menghindarkan persediaan dari 

kesalahan pencatatan persediaan. 

5. Menggunakan sistem perpetual 



Menggunakan sistem perpetual untuk persediaan yang mempunyai nilai tinggi. 

6. Membeli persediaan dalam jumlah yang ekonomis 

Membeli persediaan dalam jumlah yang ekonomis agar tidak terjadi 

penimbunan barang di gudang. 

7. Menyimpan persediaan yang cukup banyak 

Menyimpan persediaan yang cukup banyak untuk mencegah terjadinya 

kekurangan persediaan yang akan menyebabkan hilangnya penjualan. 

8. Tidak menyimpan persediaan terlalu banyak 

Tidak menyimpan persediaan terlalu banyak supaya dana yang tertanam pada 

persediaan dapat ditekan seminimum mungkin. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal atas 

persediaan meliputi penghitungan fisik yang harus dilakukan setiap tahun, karena 

dengan cara itulah suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti jumlah 

persediaan yang ada. Jika kesalahan terjadi, maka catatan akuntansi akan 

disesuaikan sehingga menjadi sama dengan hasil perhitungan fisik dari barang 

tersebut. Harus dilakukan pemisahan antara pegawai yang menangani persediaan 

dari catatan akuntansi. Sistem persediaan yang terkomputerisasi dapat membantu 

perusahaan menjaga jumlah persediaan sehingga tidak kekurangan dan tidak pula 

terlalu banyak. 

Adapun menurut Tjintjin Fenix Tjendera (1997 : 430) mengungkapkan 

mengenai syarat-syarat pengelolaan persediaan barang dagang yang efektif adalah 

sebagai berikut :  

1. Penetapan tanggung jawab dan kewenangan yang jelas terhadap persediaan. 



2. Sasaran dan kebijakan yang dirumuskan dengan baik. 

3. Fasilitas pergudangan dan penanganan yang memuaskan. 

4. Klasifikasi dan identifikasi persediaan secara layak. 

5. Standardisasi dan simplikasi persediaan. 

6. Catatan dan laporan yang cukup. 

7. Tenaga kerja yang memuaskan. 

 

2.3.3   Manfaat Pengendalian Persediaan 

Manfaat dari pengendalian persediaan menurut Wilson dan Campbell 

(2001 : 460) adalah sebagai berikut : 

1. Menekan investasi modal dalam persediaan pada tingkat yang 

minimum. 

2. Mengurangi pemborosan dan biaya yang timbul dari penyelenggara 

persediaan yang berlebih, kerusakan, penyimpanan, kekunoan, dan 

jarak serta asuransi persediaan. 

3. Megurangi resiko kecurangan atau kecurian persediaan. 

4. Menghindari resiko penundaan produksi dengan cara selalu 

menyediakan bahan yang diperlukan. 

5. Memungkinkan pemberian jasa yang lebih memuaskan kepada para 

pelanggan dengan cara selalu menyediakan bahan atau barang yang 

diperlukan. 

6. Dapat mengurangi investasi dalam fasilitas dan peralatan gudang. 



7. Memungkinkan pemerataan produksi melalui penyelenggaraan 

persediaan yang tidak merata hingga membantu stabilitas pekerjaan. 

8. Menghindarkan atau mengurangi kerugian yang timbul karena 

penurunan harga. 

9. Mengurangi biaya operasi fisik persediaan tahunan. 

10. Melalui pengendalian yang wajar dan informasi yang tersedia untuk 

persediaan, dimungkinkan adanya pelaksanaan pembelian yang lebih 

baik untuk memperoleh keuntungan dari harga khusus dan perubahan 

harga. 

11. Mengurangi penjualan dan biaya administrasi, pemberian jasa atau 

pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


