
6 

BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1  Tinjauan Umum Atas Sistem Informasi Akuntansi 

 Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang berhubungan erat 

satu dengan yang lainnya, yang berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai 

tujuan tertentu. Begitu pula dengan sistem informasi akuntansi terdiri dari 

beberapa unsur akuntansi yang erat hubungan satu dengan yang lainnya yang 

bertujuan untuk mencapai suatu tujuan akuntansi. 

 

2.1.1  Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Krismiaji (2002:4)  Sistem Informasi Akuntansi adalah 

"Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang 

memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang 

bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan 

mengoperasikan bisnis ". 

 

 Menurut Barry E. Cushing (2001:11) diterjemahkan oleh La Midjan & 

Azhar Susanto dalam bukunya sistem informasi akuntansi adalah 

" Sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat sumber daya 

manusia dan modal dalam suatu organisasi yang dibangun untuk 

menyajikan informasi keuangan yang diperoleh dari pengumpulan 

dan pemprosesan data keuangan''. 
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Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2000:1) 

diterjemahkan oleh La Midjan & Azhar Susanto  dalam bukunya sistem  informasi 

akuntansi adalah 

" Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti 

manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi 

informasi ". 

 

2.1.2  Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari beberapa unsur yang berhubungan 

satu dengan yang lainnya: 

1. Formulir adalah merupakan dokumen untuk merekam terjadinya transaksi-

transaksi. 

2. Jurnal adalah catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, 

mengklasifikasikan, meringkas data keuangan dan lainnya. 

3. Buku besar adalah catatan yang terdiri dari rekening-rekening yang 

digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya 

dalam jurnal. 

4. Buku pembantu adalah catatan yang terdiri dari rekening-rekening 

pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening 

tertentu dalam buku besar. 

5. Laporan adalah merupakan hasil akhir akuntansi yang terdiri dari neraca, 

rugi/laba, perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok 
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produksi,biaya pemasaran, harga pokok penjualan, daftar umur piutang, 

dan lain-lain. 

 

2.1.3  Tujuan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi 

Mulyadi (2001:19) dalam bukunya "Sistem Akuntansi" mengemukakan 

tujuan umum penyusunan sistem  akuntansi adalah  

• Untuk menyediakan bagi pengelolaan kegiatan usaha baru 

• Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah 

ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur 

informasinya. 

• Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu 

untuk memperbaiki tingkat kendala (reliability) informasi akuntansi dan 

untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 

perlindungan atas kekayaan perusahaan. 

• Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi. 

 

2.2   Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Persediaan 

2.2.1  Sistem Informasi Akuntansi Pembelian 

Salah satu kegiatan perusahaan adalah melakukan pembeliaan baik itu 

untuk dijual kembali maupun untuk diproses kembali yang selanjutnya 

untuk dijual. Suatu perusahaan dianggap berhasil melakukan pembeliaan 

apabila mampu mengadakan barang atau jasa dengan biaya yang rendah, 
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kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

serta penyimpanan dan perawatan yang memadai. Untuk itu maka 

diperlukan suatu sistem informasi pembelian yang tepat dan berkualitas. 

 

Menurut James A. Hall (2001:56), disebutkan bahwa pengertian Sistem 

Informasi Akuntansi Pembelian adalah  

"Sistem Informasi Akuntansi Pembelian ini mengakui kebutuhan 

untuk pembeli kebutuhan persediaan fisik (seperti obat-obatan) dan 

memerlukan pemesanan dengan pemasok. Ketika barang-barang 

diterima, sistem pembelian mencatat peristiwa tersebut dengan 

menambah persediaan dan membentuk akuntansi hutang dagang 

untuk membayar pada tanggal yang ditetapkan."     

 

2.2.1.1 Fungsi Yang Terkait Dalam Sistem Informasi Akuntansi Pembelian 

 Sistem informasi akuntansi akan berjalan baik apabila disusun melalui 

jaringan pekerjaan yang saling berhubungan. Setiap sistem dari jaringan prosedur  

akan didukung oleh beberapa bagian yang secara langsung terlibat didalamnya 

pada sistem informasi akuntansi. Pembelian bagian-bagian yang terlibat secara 

langsung meliputi : 

1. Fungsi Gudang 

Dalam sistem informasi akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung 

jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi 

persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah 

diterima oleh fungsi penerimaan. 
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2. Fungsi Pembelian 

Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi 

mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam 

pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok 

yang dipilih. 

3. Fungsi Penerimaan 

Fungsi penerimaan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan 

terhadap jenis mutu dan kualitas barang yang diterima dari pemasok guna 

menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. 

4. Fungsi Akuntansi 

Fungsi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatat 

utang dan fungsi pencatat persediaan. Fungsi pencatat utang bertanggung 

jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas 

keluar dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber (bukti kas 

keluar) yang berfungsi sebagai catatan utang atau menyelenggarakan 

Kartu Utang sebagai buku pembantu utang dan Fungsi Pencatat Persediaan 

bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang 

dibeli ke dalam Kartu Persediaan. 
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2.2.1.2 Jaringan Prosedur Dalam Sistem Informasi Akuntansi Pembelian 

 Secara garis besar jaringan prosedur dalam Sistem Informasi Akuntansi 

Pembelian adalah : 

1. Prosedur Permintaan Pembelian 

Dalam prosedur ini fungsi gudang mengajukan permintaan pembeliaan 

dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. 

2. Prosedur Permintaan Penawaran Harga Dan Pemilihan Pemasok 

Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan 

penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi 

mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain untuk 

memungkinkan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok 

barang yang diperlukan oleh perusahaan. 

Sistem informasi akuntansi pembelian dibagi menjadi : 

a. Sistem informasi akuntansi pembelian dengan pengadaan langsung 

Dalam sistem ini pemasok dipilih langsung oleh fungsi pembelian 

tanpa melalui penawaran harga, meliputi jumlah rupiah yang kecil 

dalam sekali pembelian. 

b. Sistem informasi akuntansi pembelian dengan penunjukan langsung 

Dalam sistem ini, pemilihan pemasok dilakukan oleh fungsi pembelian 

dengan terlebih dahulu dilakukan pengiriman permintaan penawaran 

harga kepada paling sedikit 3 pemasok dan didasarkan pada 

pertimbangan harga penawaran dari para pemasok tersebut. 
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c. Sistem informasi akuntansi pembelian dengan lelang 

Dalam sistem ini, pemilihan pemasok dilakukan oleh panitia lelang 

yang dibentuk, melalui lelang diikuti oleh pemasok yang jumlahnya 

terbatas. 

3. Prosedur Order Pembelian 

Dalam prosedur ini fungsi pembelian mengirim surat order pembelian 

kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit 

organisasi lain dalam perusahaan mengenai order pembelian yang sudah 

dikeluarkan oleh perusahaan. 

4. Prosedur Penerimaan Barang 

Dalam prosedur ini fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai 

jenis kuantitas dan mutu barang yang diterima dari pemasok dan kemudian 

membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan 

barang dari pemasok tersebut. 

5. Prosedur Pencatatan Utang 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan pembelian dan menyelenggarakan pencatatan utang 

atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan utang. 

6. Prosedur Distribusi Pembelian 

Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang didebet dari transaksi 

pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. 
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2.2.1.3 Dokumen Dalam Sistem Informasi Akuntansi Pembelian 

Dokumen pendukung yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi 

pembelian adalah : 

1. Surat Permintaan Pembelian 

Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau 

fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembeli melakukan 

pembelian barang dengan jenis jumlah dan mutu seperti yang tersebut 

dalam surat tersebut. 

2. Surat Permintaan Penawaran Harga 

Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang 

yang pengadaannya tidak bersifat berulangkali terjadi (tidak relatif), yang 

menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. 

3. Surat Order Pembeliaan 

Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang 

telah dipilih. 

4. Laporan Penerimaan barang  

Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukan bahwa 

barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, 

mutu dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. 

5. Surat Perubahan Order Pembelian 

Kadang kala dipergunakan perubahan terhadap isi surat order pembelian 

yang sebelumnya telah diterbitkan, yang berupa perubahan kuantitas. 
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Jadwal penyerahan barang, spesifikasi penggantian (substitusi) atau hal 

lain yang bersangkutan dengan perubahan desain bisnis. 

6. Bukti Kas Keluar 

Dokumen ini dibuat boleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan 

transaksi pembelian. 

 

2.2.1.4 Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Akuntansi       

Pembelian 

Sistem informasi akuntansi pembelian membutuhkan catatan akuntansi 

guna mencatat transaksi pembelian menurut Mulyadi, catatan akuntansi meliputi : 

1. Register Bukti Kas Keluar 

Jika dalam pencatatan perusahaan utang perusahaan menggunakan 

Voucher Payable Procedure, jurnal yang digunakan untuk mencatat 

transaksi pembelian adalah register bukti kas keluar. 

2. Jurnal Pembelian 

Jika dalam pencatatn utang perusahaan menggunakan Account Payable 

Procedure, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian 

adalah jurnal pembelian. 

3. Kartu Utang 

Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan Account Payable 

Procedure, buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada 

pemasok adalah kartu utang. Jika dalam pencatatan utang perusahaan 
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menggunakan Voucher Procedure, yang berfungsi sebagai catatan utang 

adalah arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. 

4. Kartu Persediaan  

Kartu persediaan digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang 

dibeli. 

Bagi perusahaan yang menggunakan metode persediaan periodik, maka 

pembelian persediaan barang-barang dicatat dengan jurnal sebagai berikut : 

Dr   Pembelian               Rp  XX 

Cr        Utang Dagang         Rp  XX 

Jika perusahaan menggunakan metode persediaan perpetual dicatat : 

Dr   Persediaan               Rp  XX 

Cr         Utang Dagang        Rp  XX 

 Apabila barang dagangan yang dibeli dari pemasok rusak atau tidak 

memuaskan, maka pembeli mengembalikan barang tersebut dan utang kepada 

pemasok menjadi berkurang. Kemungkinan lain barang tersebut tidak 

dikembalikan, tetapi pembeli mendapat potongan harga dari penjualan yang 

disebut potongan pembelian. 

Jurnal untuk mencatat transaksi retur dan potongan pembelian dengan 

metode periodik adalah : 

Dr    Utang Dagang                               Rp  XX 

Cr         Retur dan Potongan Pembelian       Rp  XX 
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Jika menggunakan metode perpetual dicatat : 

Dr   Utang Dagang        Rp  XX 

Cr         Persediaan                 Rp  XX 

 Untuk barang dagangan yang dibeli secara kredit maka syarat 

pembayarannya ditulis pada faktur pembelian, pemasok biasanya memberikan 

potongan kepada pembeli yang membayar dalam jangka waktu yang telah 

ditetapkan yang disebut potongan tunai pembelian jurnal dari transaksi tersebut 

berdasarkan metode periodik adalah : 

Dr   Utang Dagang             Rp  XX 

Cr        Potongan Tunai              Rp  XX 

            Kas                                 Rp  XX 

Sedangkan menurut metode perpetual jurnal dari potongan tunai adalah : 

Dr    Utang Dagang            Rp  XX 

Cr          Persediaan                    Rp  XX 

              Kas                               Rp  XX 

 Dalam transaksi pembelian, perusahaan terikat pada perjanjian jual beli hal  

yang cukup penting dalam perjanjian jual beli biasanya berhubungan dengan 

pihak mana yang menanggung biaya pengiriman. Perjanjian tersebut 

menggunakan istilah "FOB" ( Free On Board) yang terdiri dari :  

1. FOB Shipping Point. 

Yaitu barang menjadi milik pembeli pada saat dikirimkan dan pembeli 

harus membayar biaya angkut pembeli tersebut.  
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2. FOB Destination. 

Yaitu hak kepemilikan berpindah pada saat barang sampai ke tempat 

tujuan, penjual yang membayar biaya angkut tersebut. 

Pencatatan transaksi pembayaran biaya angkut pembelian dengan 

menggunakan metode periodik adalah : 

Dr. Biaya angkut pembelian  Rp  XX 

Cr. Kas     Rp XX 

Jika perusahaan menggunakan metode perpetual maka pencatatannya : 

Dr. Persediaan    Rp  XX 

Cr. Kas     Rp  XX 

Prosedur pelaporan pembelian dimulai dengan membukukan pembelian 

dengan kredit dalam perkirann utang dagang di lajur kredit. Kemudian 

membukukan retur dan potongan pembelian di lajur debet dari perkiraan 

pengendalian utang dagang dan dalam lajur kredit dari perkiraan kas. 

 

2.2.2  Sistem Informasi Akuntansi Persediaan. 

Setiap perusahaan baik perusahaan dagang, perusahaan industri maupun 

perusahaan jasa selalu mengadakan persediaan. Persediaan bagi perusahaan 

merupakan unsur yang paling pokok karena dari persediaan inilah nantinya terjadi 

proses perubahan atau proses produksi yang selanjutnya akan siap dijual. Tanpa 

adanya persediaan, manajemen perusahaan akan dihadapkan pada resiko bahwa 

perusahaannya pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan konsumen atau 

pelanggan yang memerlukan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan.  
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Menurut Kusnadi dkk (2004:4), pengertian persediaan adalah 

“Segala benda atau barang yang dimiliki oleh perusahaan yang akan 

digunakan atau dijual dikemudian hari”. 

 

Menurut Mulyadi (2001:553), dalam bukunya "Sistem Akuntansi" 

menyatakan bahwa 

"Sistem Akuntansi Persediaan bertujuan untuk mencatat mutasi tiap 

jenis persediaan yang disimpan di gudang". 

 

Pernyataan diatas menunjukan bahwa sistem informasi akuntansi 

persediaan berfungsi membantu pengelolaan persediaan dalam perusahaan, yaitu 

pembelian persediaan, penyimpanan persediaan di gudang dan pengeluaran 

persediaan dari gudang untuk kelancaran operasi perusahaan. 

 

2.2.2.1 Pengertian Persediaan. 

Definisi persediaan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku 

"Standar Akuntansi Keuangan" (PSAK per 1 April 2002 : No.14), adalah  

Persediaan adalah Aktiva : 

1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; 

2. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau  

3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan 

dalam proses produksi atau pemberian jasa. 
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Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa persediaan merupakan sejumlah 

bahan-bahan yang disediakan, bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam 

perusahaan untuk proses produksi dan barang-barang jadi atau produk yang 

disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap 

waktu. 

 

2.2.2.2 Tujuan Sistem  Informasi Akuntansi Persediaan. 

Tujuan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan menurut La 

Midjan & Azhar Susanto adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai dasar kekayaan perusahaan terutama perusahaan dagang dan 

industri pada umumnya tertanam dalam persediaan, oleh karenanya perlu 

disusun sistem dan prosedurnya agar persediaan selain dapat ditingkatkan 

efisiensinya juga dapat ditingkatkan efektivitasnya. 

2. Persediaan bagi perusahaan dagang dan industri harus diamankan dari 

kemungkinan pencurian, terbakar, kerusakan dan lain-lain demi 

mempertahankan kontinuitas perusahaan. 

3. Persediaan harus ditangani dengan baik, selain penyimpanan dan 

pengeluarannya kepada perusahaan. Kesalahan dalam pemasukan yang 

disebabkan karena harga dan kualitas akan mempengaruhi baik terhadap 

hasil produksi juga terhadap harga pokok penjualannya. 
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2.2.2.3 Organisasi dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi Persediaan. 

Beberapa bagian dalam perusahaan terlibat dalam organisasi dan fungsi 

persediaan. Dalam perusahaan dagang pengelolaan fisik persediaan barang dagang 

berada dibawah bagian penjualan. Bagian tersebutlah yang mengatur persediaan 

barang.  

Pada perusahaan industri, gudang bahan baku berada dibawah pengawasan 

bagian produksi sedangkan gudang hasil produksi dibawah bagian penjualan. 

Persediaan suku cadang berada dibawah bagian teknik dan pemeliharaan. 

 

2.2.2.4 Prosedur Dalam Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang. 

Menurut La Midjan & Azhar Susanto Sistem Informasi Akuntansi 

Persediaan Barang terdiri dari prosedur sebagai berikut : 

1. Prosedur Penerimaan Barang. 

Bagian gudang menerima barang dan melaporkan penerimaannya tersebut. 

2. Prosedur Penyimpanan Dan Pengeluaran Barang. 

Bagian gudang menyimpan dan menjaga dengan sebaik-baiknya barang 

yang diterima serta mengeluarkan barang-barang atas dasar bon 

permintaan dan perintah pengeluaran. 

 

2.2.2.5 Dokumen-Dokumen Pendukung Sistem Informasi Akuntansi 

Persediaan. 

Dokumen-dokumen dan catatan yang diperlukan dalam Sistem Informasi 

Akuntansi Persediaan adalah : 
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1. Laporan Penerimaan Barang. 

Dokumen ini merupakan bukti telah diterimanya barang yang dikirim oleh 

pemasok  

2. Bukti Permintaan Dan Pengeluaran Barang. 

Dokumen ini dipakai untuk mencatat pengurangan persediaan, baik jenis, 

jumlah dan mutu barang. 

3. Kartu Persediaan. 

Kartu yang dikerjakan oleh petugas akuntansi persediaan. Berisi jenis 

barang, jumlah dan harga berfungsi sebagai buku pembantu buku besar. 

4. Kartu Gudang. 

Catatan yang diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi 

dan persediaan fisik barang yang disimpan di gudang. 

 

2.2.2.6 Sistem Pencatatan dan Penilaian Persediaan. 

A. Sistem pencatatan persediaan. 

      Dalam akuntansi untuk persediaan, manajemen perlu menentukan jumlah 

persediaan yang ada di gudang pada akhir periode akuntansi yang akan dilaporkan 

sebagai aktiva lancar pada neraca, dan biaya pokok persediaan yang dijual selama 

periode akuntansi yang dilaporkan sebagai pengurangan dari penjualan pada 

laporan laba rugi. Kuantitas jenis-jenis persediaan pada akhir periode fiskal 

haruslah ditentukan guna mengkalkulasi biaya pokok persediaan barang dagang 

yang dijual. Terdapat dua sistem persediaan yang dipakai untuk menentukan 

kuantitas saldo persediaan:  
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1.   Sistem Perpetual. 

Dimana persediaan barang dagangan ditentukan dengan membuat catatan 

yang berkelanjutan perihal kenaikan, penurunan dan saldo persediaan barang 

dagangan setiap kali barang dagangan dibeli, rekening persediaan meningkat, 

setiap kali barang dagangan dijual rekening persediaan menurun, sistem 

persediaan perpetual disebut juga dengan sistem persediaan buku. (Book 

Inventory). 

Pencatatan secara perpetual akan selalu menunjukan nilai persediaan 

setiap saat. Pencatatan secara perpetual berguna menyediakan laporan bulanan, 

kwartalan, dimana perusahaan dapat langsung menentukan jumlah dan harga 

pokok persediaan yang dimilikinya tanpa harus menghitung jumlah dan harga 

pokok persediaan fisik terlebih dahulu. 

Sistem perpetual juga memberikan tingkat pengendalian terhadap 

persediaan yang lebih akurat dibandingkan sistem periodik karena informasi 

mengenai persediaan dalam sistem perpetual selalu mencerminkan keadaan 

persediaan saat ini sistem perpetual yang terkomputerisasi dapat menyediakan dan 

persediaan yang mencerminkan nilai saat ini bahkan hingga ke menit terakhir, 

yang sangat membantu dalam menjalankan usaha.  

2.   Sistem Periodik. 

Dimana persediaan barang dagang ditentukan dengan menghitung, 

menimbang, atau mengukur unsur-unsur persediaan yang ada digudang. Sistem 

periodik menyesuaikan saldo persediaan hanya pada akhir periode akuntansi. 
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Rekening persediaan tidak terpengaruh oleh pembelian ataupun penjualan 

persediaan selama periode berjalan. 

Dalam sistem periodik perusahaan tidak selalu mencatat mutasi yang 

terjadi pada persediaan yang dimilikinya. Akibatnya pada akhir periode 

perusahaan harus melakukan perhitungan secara fisik atau mengetahui jumlah 

persediaan yang dimilki pada saat itu jumlah persediaan tersebut akan dikalikan 

dengan unit biaya untuk mendapatkan harga pokok persediaan akhir periode. 

Angka ini yang akan masuk dalam neraca, angka ini juga digunakan untuk 

menghitung harga pokok penjualan. 

Sistem periodik disebut juga sistem fisik, karena sistem ini tergantung 

pada hasil perhitungan persediaan secara fisik setiap akhir periode. Sistem ini 

biasanya digunakan untuk mencatat persediaan yang nilainya tidak tinggi karena 

dari segi biaya mungkin tidak begitu menguntungkan untuk mempunyai catatan 

untuk setiap mutasi barang yang rendah nilainya. 

B. Penilaian Persediaan. 

1.  LIFO (Last In First Out). 

Dalam metode LIFO ini dapat digunakan oleh dua macam sistem 

pencatatan, baik dengan menggunakan sistem pencatatan perpetual dan juga 

sistem pencatatan periodik. 

Berikut pencatatan persediaan dengan menggunakan sistem perpetual pada 

sistem pencatatan perpetual dibuatkan kartu persediaan ini aliran persediaan 

diikuti baik nilai rupiah maupun unit persediaan, sehingga setiap saat nilai 

persediaan dapat diketahui tanpa harus menghitung fisik terlebih dahulu. Apabila 
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metode perpetual LIFO digunakan dalam penilaian persediaan, maka pengeluaran 

selalu diurutkan dari persediaan yang paling akhir. 

Sedangkan metode penilaian LIFO dengan sistem yang digunakan Sistem 

Periodik yang dihitungnya adalah jumlah fisik yang ada digudang, dengan cara 

melakukan perhitungannya dengan menggunakan anggapan bahwa barang yang 

digunakan di dalam metode LIFO adalah persediaan yang masuk terakhir dijual 

pertama, kedua, dan seterusnya harga yang tersedia itu digunakan untuk 

menghitung nilai persediaan akhir yang ada. 

2.   FIFO (First In First Out). 

Metode penilaian persediaan dengan metode FIFO ini sama dengan sistem 

pencatatan LIFO. Dimana kedua sistem pencatatan seperti perpetual dan periodik 

bisa menggunakan metode FIFO untuk digunakan dalam menilai persediaan yang 

ada dalam perusahaan. Untuk sistem pencatatan perpetual setiap jenis persediaan 

selalu diikuti alirannya dengan kartu. Pada metode FIFO pengeluaran persediaan 

akan mengurangi saldo akhir pada waktu itu dan harganya diurutkan pada urutan 

pertama, kedua, dan seterusnya. 

 Sedangkan sistem pencatatan periodik yang menggunakan sistem FIFO 

tidak akan melakukan pencatatan dengan kartu melainkan hanya melakukan 

perhitungan fisik pada akhir periode. Sedangkan Rp,- per unit diketahui 

berdasarkan asumsi aliran-aliran persediaan dimana barang yang dimasukan 

pertama akan dikeluarkan pertama, dan barang yang tersedia adalah barang yang 

terakhir, untuk itu dasar harga yang digunakan adalah harga-harga barang yang 

terakhir keluar. 
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3.  Average Method ( Metode Rata-Rata). 

Seperti tersirat dalam namanya, metode harga rata-rata menghitung harga pos-pos 

yang terdapat dalam persediaan atas dasar rata-rata barang yang sama yang 

tersedia selama satu periode. Metode rata-rata ini dapat dibagi menjadi tiga, dan 

untuk setiap sistem pencatatan akan menggunakan penilaian persediaan dengan 

metode rata-rata yang bergerak. 

a. Rata-rata Bergerak. 

Metode rata-rata bergerak hanya digunakan pada sistem pencatatan 

perpetual, yaitu dengan menghitung rata-rata setiap ada perubahan 

persediaan. 

b. Rata-rata Sederhana. 

Dalam metode ini, harga per unit persediaan dihitung dengan cara 

membagi antara penjumlahan harga per unit setiap kali pembelian 

dengan jumlah waktu pembelian. Metode ini, digunakan dalam sistem 

pencatatan persediaan periodik, tidak menggunakan kartu melainkan 

dilakukannya perhitungan fisik dan menggunakan rumus. 

c. Rata-rata Tertimbang. 

    Metode ini juga digunakan dalam sistem pencatatan periodik. 
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2.3 Sistem Pengendalian Intern. 

2.3.1    Pengertian Sistem Pengendalian Intern. 

 Menurut AICPA (2001:58) pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah   

"Meliputi struktur organisasi dan segala cara serta tindakan dalam 

suatu perusahaan yang saling terkoordinasi dengan tujuan untuk 

mengamankan harta kekayaan perusahaan, menguji ketelitian dan 

kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, serta 

mendorong ketaatan terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 

telah digariskan oleh pemimpin perusahaan''. 

 

Menurut Mulyadi pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah 

" Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode-

metode dan kebijakan-kebijakan serta prosedur dari aktivitas 

perusahaan, yang dapat dilakukan secara teratur dan sistematis  

dalam mencapai tujuannya dengan hasil yang optimal dan memadai". 

 

2.3.2 Tujuan Sistem Pengendalin Intern. 

Tujuan Sistem Pengendalin Intern menurut Mulyadi adalah : 

1. Menjaga kekayaan organisasi. 

2. Mengecek ketelitian dan data akuntansi. 

3. Mendorong efisiensi. 

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 
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2.3.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern. 

Unsur-unsur dalam sistem pengendalian intern menurut Zaki Baridwan 

adalah : 

1. Suatu struktrur organisasi yang memisahkan tujuan fungsional secara 

cepat. 

2. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik dan berguna 

untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, 

utang-utang, pendapatan dan biaya-biaya. 

3. Praktik yang sehat harus dijalankan dalam melakukan tugas-tugas dan 

fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi. 

4. Pegawai dengan tingkat kecakapan memadai sesuai dengan tanggung 

jawabnya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa sistem pengendalian intern  

sangat penting bagi suatu perusahaan, dimana dengan adanya sistem pengendalian 

intern diharapkan  dapat memperlancar operasi perusahaan sehingga tujuan 

perusahaan dalam menjaga kekayaan, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi serta kebijakan manajemen. 

 

2.4    Sistem Pengendalian Intern Pembelian Persediaan. 

Salah satu aktivitas operasi perusahaan adalah melakukan pembelian, 

dimana transaksi pembelian dapat menyebabkan perubahan posisi harta dan utang 

pada suatu perusahaan. Oleh sebab itu maka diperlukan suatu sistem pengendalian 

intern agar apa yang menjadi tujuan dalam suatu perusahaan dapat tercapai. 
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2.4.1  Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pembelian Persediaan. 

 Tujuan sistem pengendalian intern pembelian persediaan menurut Mulyadi 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menjaga kekayaan (persediaan) dan kewajiban perusahaan (utang 

dagang atau bukti kas keluar yang akan dibayar). 

2. Menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi (utang dan persediaan) 

 

2.4.2  Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pembelian Persediaan 

Barang. 

Unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern yang berkaitan dengan 

pembelian menurut Mulyadi adalah sebagai berikut :  

1. Fungsi Pembelian Harus Terpisah Dari Fungsi Penerimaan. 

Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pengecekan intern dalam 

pelaksanaan transaksi pembelian. Fungsi pembelian berkewajiban untuk 

mendapatkan penjualan yang dapat dipercayai sebagai pemasok yang 

diperlukan perusahaan. Fungsi penerimaan melakukan pengecekan 

mengenai kesesuaian jenis, spesifikasi, kuantitas, mutu dan tanggal                                                          

penerimaan barang yang direalisasikan pemasok dengan yang tercantum 

dalam surat order pembelian yang diterbitkan. 

2. Fungsi Pembelian Harus Terpisah Dari Fungsi Akuntansi. 

Dalam sistem informasi pembelian, fungsi akuntansi yang melakukan 

catatan utang dan persediaan barang harus dipisahkan dari fungsi operasi 

atau pembelian yang melaksanakan pembelian. Hal ini dimaksudkan untuk 
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menjaga kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan data 

akuntansi. 

3. Fungsi Penerimaan Harus Terpisah Dari Fungsi Penyimpanan 

Barang.  

Fungsi penerimaan bertanggung jawab atas penerimaan / penolakan 

barang dari pemasok. Fungsi penyimpanan bertanggung jawab atas 

penyimpanan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. 

Pemisahan ini bertujuan agar penerimaan barang dan persediaan barang 

digunakan terjamin ketelitian dan keandalannya. 

4. Transaksi Harus Dilaksanakan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dari 

Suatu Fungsi. 

Setiap transaksi yang terjadi harus melibatkan lebih dari satu karyawan 

atau lebih dari satu fungsi agar dalam setiap pelaksanaan transaksi selalu 

akan tercipta internal check yang mengakibatkan pekerjaan karyawan atau 

fungsi yang selalu dicek ketelitian dan keandalan oleh karyawan atau 

fungsi lain. 

 

2.4.3 Prinsip-Prinsip Sistem Pengendalian Intern Pembelian Persediaan  

Barang 

Prinsip-prinsip dari sistem pengendalian intern pembelian persediaan 

adalah sebagai berikut : 
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1. Aktivitas fungsi pembelian harus dipisahkan, terdiri dari : aktivitas 

permintaan pembelian, aktivitas pelaksanaan pembelian, aktivitas 

penerimaan barang yang harus dibeli, aktivitas pencatatan hasil pembelian. 

2. Harga barang tertentu yang benar-benar telah disetujui boleh dibeli. 

3. Jika barang tersebut diterima maka harus diperiksa, dihitung atau 

ditimbang serta dicocokan dengan pesanan pembeli, mengenai kuantitas 

dan uraiannya. 

4. Harga atas barang yang telah disetujui untuk dipesan dan telah diterima 

yang dicatat dan dibayar 

5. Adanya kebijakan sistem pembelian dan penetapan harga atas barang yang 

dibeli. 

6. Pencatatan dalam kartu persediaan harus tertib baik kuantum maupun 

harga. 

7. Terus menerus meneliti retur pembelian maupun potongan pembelian. 

8. Pencatatan yang tertib dan tepat waktu dalam daftar pelanggan atau harga 

sehingga harga dan persyaratan pembelian maupun penyerahan akan terus 

terkontrol. 

9. Pengecekan yang terus menerus atas sistem dan prosedur pembelian yang 

berjalan oleh bagian pemeriksaan intern atas kemungkinan penyimpanan 

terhadap sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern. 

Suatu perusahaan akan berjalan dan mencapai hasil yang maksimal apabila sistem 

pengendalian intern pembelian persediaan barang yang ditetapkan dalam 

perusahaan tersebut dijalankan secara benar. 


