
- 7 - 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Tinjauan atas Sistem Informasi Akuntansi 

Organisasi mengantungkan diri pada sistem informasi untuk 

mempertahankan kemampuan kompetensi. Produktivitas, sebagai suatu hal yang 

penting agar tetap kompetitif, dapat ditingkatkan melalui sistem informasi yang 

baik. Akuntansi, sebagai suatu sistem informasi mengidentifikasikan, 

mengumpulkan, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu 

badan usaha kepada beragam orang. Informasi adalah data yang berguna yang 

diolah sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencapai tujuan tersebut.  

Akuntansi pada dasarnya adalah sebuah kegiatan administrasi yang tidak 

dapat terlepas dari suatu sistem, prosedur dan metode pencatatan. Sistem 

Informasi Akuntansi merupakan alat yang dapat membantu pimpinan dan para 

manajer perusahaan dalam mengelola dan mengawasi kegiatan oprasional 

perusahaan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan dalam 

rangka pengambilan keputusan yang paling tepat di antara berbagai alternatif yang 

dapat dipilih. 

Dalam menjalankan kegiatannya diperlukan formulir-formulir dan catatan 

yang terkoordinasi untuk menghasilkan laporan-laporan yamg akan digunakan 

oleh manajemen sebagai bahan untuk mengambil keputusan. 
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2.1.1 Pengertian Sistem 

Menurut Mulyadi (2001;2) dalam bukunya yang berjudul “ Sistem 

Akuntansi “ mengemukakan bahwa pengertian Sistem adalah sebagai berikut : 

“ Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu 
dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama mencapai tujuan 
tertentu.”  
 
Dari defenisi ini dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai 

Sistem adalah sebagai berikut : 

1. Setiap sistem terdiri dari unsur. 

Unsur-unsur suatu sistem terdiri dari sub sistem yang lebih kecil, yang 

terdiri pula dari sekelompok unsur yang membentuk sub sistem. 

2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang 

bersangkutan. Unsur-unsur sistem berhubungan erat satu dengan yang 

lainnya dan sifat serta kerjasama antar unsur tersebut mempunyai bentuk 

tertentu. 

3. Unsur sistem tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan sistem. Setiap 

sistem mempunyai tujuan tertentu. 

4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. 

 

2.1.2 Pengertian Informasi 

Menurut Azhar Susanto (2001;28) mengemukakan pengertian Informasi 

adalah sebagai berikut : 

“ Informasi diartikan sebagai keluaran (output), dari suatu 
pengolahan data (sistem informasi) yang telah diorganisir dan 
berguna bagi orang yang menerima.” 
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa informasi adalah 

merupakan hasil dari suatu data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga dapat 

menghasilkan informasi yang bermanfaat. 

 

2.1.3 Pengertian Akuntansi 

Menurut Henry Simamora (2000;5) pengertian Akuntansi adalah sebagai 

berikut : 

“ Akuntansi adalah aktivitas jasa yang dirancang untuk 
menghimpun, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi 
keuangan kepada beragam pengambil keputusan, seperti kreditor, 
investor dan manajer.” 
 

Sedangkan Menurut Al Haryono Jusup (2003;4-5) pengertian Akuntansi 

dapat dirumuskan dari dua sudut pandang yaitu : 

1. Ditinjau dari sudut pemakai “ Suatu disiplin yang menyediakan 

informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara 

efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu organisasi.” 

2. Ditinjau dari sudut kegiatannya “ Proses pencatatan, penggolongan, 

peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu 

organisasi.” 

 

2.1.4 Pengertian Sistem Informasi 

Menurut Azhar Susanto (2001;28) mengemukakan pengertian Sistem 

Informasi Adalah sebagai berikut : 

“1. Sistem Informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas 
atau alat, teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang 
dimaksudkan untuk menata jaringan komunikasi yang penting, 
mengolah transaksi-transaksi tertentu yang rutin, membantu 
manajemen dan pemakai intern dan ekstern serta menyediakan 
informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. 
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2. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi memiliki tujuan 
disamping untuk menyediakan informasi yang dapat membantu 
pengambilan keputusan manajemen dalam operasi perusahaan 
sehari-hari juga untuk menyediakan informasi yang layak bagi pihak 
luar perusahaan.” 

 

2.1.5 Pengertian Sistem Akuntansi 

Menurut Carl S. Warren (2005;233) mengemukakan pengertian Sistem 

akuntansi adalah sebagai berikut : 

“ Sistem Akuntansi adalah metode dan prosedur untuk 
mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan dan 
melaporkan informasi operasi dan keuangan perusahaan.”  
 

Sedangkan menurut Mulyadi (2001;3) pengertian Sistem Akuntansi 

adalah sebagai berikut : 

“ Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan 
yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 
keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 
pengelolaan perusahaan.” 
 

2.2       Sistem Informasi Akuntansi 

Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya 

yaitu untuk memperoleh laba. Untuk menvapai tujuan tersebut manajemen 

membutuhkan informasi yang dapat dipercaya, lengkap dan tepat waktu. Sistem 

informasi akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi 

keuangan yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, oleh 

karena itu sistem informasi akuntansi harus diterapkan sesuai dengan aturan yang 

ada dalam perusahaan. Tanpa adanya sistem informasi akuntansi yang memadai 

maka perusahaan tidak akan mendapatkan informasi yang cukup dan akan sulit 

untuk menjalankan fungsinya dengan baik. 
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2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem adalah suatu jaringan pekerjaan yang saling berkaitan dengan 

prosedur-prosedur yang erat hubungannya satu dengan lainnya yang 

dikembangkan menjadi satu skema untuk melaksanakan sebagian besar aktivitas 

perusahaan. 

Setiap sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulangkali atau yang 

secara rutin terjadi yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.         

Dari definisi ini dapat di rinci lebih lanjut mengenai sistem, Menurut Mulyadi      

(2001; 2) yaitu : 

“ 1.  Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. 
2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang    

bersangkutan. 
3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan 

sistem. 
4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih   

besar.” 
 

Menurut George H Bodnar (2004;1) pengertian sistem informasi 

akuntansi adalah sebagai berikut : 

“ Is a collection resources, such as people and equipment, design to 
transform financial and other data into information. This information 
is communicated to a wide variety of decition makers. Accounting 
information systems perform this transformation whether they are 
essenrially manual systems or thoroughly computerized.” 
 

Dari definisi tersebut dapat diartikan sebagai berikut : 

“ Sekumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang 
diatur untuk mengubah data keuangan menjadi informasi. Informasi 
ini dikomunikasikan secara luas kepada pihak pengambil keputusan . 
Sistem informasi akuntansi menjalankan transformasi ini dengan 
sistem manual atau melalui komputerisasi.” 
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Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi 

adalah sekumpulan orang-orang dan peralatan yang digunakan untuk 

mentransformasikan data keuangan menjadi informasi baik dengan sistem manual 

atau komputerisasi. 

 

Sedangkan pengertian Sistem Informasi akuntansi menurut Cushing  yang 

diterjemahkan oleh La Midjan (2001;30) adalah sebagai berikut : 

“ Sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat sumber daya 
manusia dan modal yang dibagun untuk menyajikan informasi 
keuangan yang diperoleh dari pengumpulan dan pemrosesan data 
keuangan.”  
 

Dari berbagai pengertian mengenai sistem informasi akuntansi tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan suatu 

kumpulan dari manusia, alat dan metode dalam organisasi yang berkewajiban 

untuk menyajikan informasi keuangan dan informasi manajemen dalam 

mengambil keputusan yang diperoleh dari pengumpulan data dan pemrosesan 

data.  

 

2.2.2 Tujuan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi 

Setiap perusahaan didirikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam 

mencapai tujuan tersebut manajemen membutuhkan suatu alat guna mencapai 

tujuan perusahaan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan adalah 

Sistem Informasi Akuntansi. Penyusunan sistem informasi akuntansi didlam suatu 

perusahaan harus diperhatikan dengan seksama di sesuaikan dengan kebutuhan 

perusahaan. 
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 Tujuan sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2001;37) 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan Informasi 

Yaitu informasi yang tepat waktu, tepat guna (Relevance), lengkap dan 

terpecaya (Akurat). Dengan kata lain sistem informasi akuntansi harus 

dengan cepat dan tepat memberikan informasi yang diperlukan dengan 

“ kandungan informasi “ yang sesuai dengan yang diperlukan. 

2. Untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern/internal 

check 

Yaitu sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan 

kekayaan perusahaan. Ini berarti bahwa sistem informasi akuntansi 

yang disusun harus juga mengandung kegiatan sistem pengendalian 

intern (internal check). 

3. Harus dapat menekan biaya-biaya tata usaha 

Ini berarti bahwa biaya-biaya tata usaha untuk menerapkan sistem 

informasi akuntansi harus seefisien mungkin dan harus jauh lebih 

murah dari manfaat yang akan diperoleh dari penyusunan sistenm 

informasi akuntansi. 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulakan bahwa ketiga tujuan 

tersebut saling berhubungan, sistem informasi akuntansi diharapkan tidak hanya 

dapat meningkatkan keseimbangan antara manfaat dan biaya. 
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Sedangkan menurut Mulyadi (2001;20) tujuan utama penyusunan sistem 

informasi akuntansi adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha 

baru.  

Yaitu kebutuhan pengembangan sistem informasi akuntansi terjadi jika 

perusahaan baru didirikan atau suatu perusahaan menciptakan usaha 

baru yang berbeda dengan usaha yang telah dijalankan selama ini. 

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 

sudah ada.  

Yaitu sistem informasi akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi 

kebutuhan manajemen, baik dalam hal mutu, ketepatan penyajian 

maupun struktur informasi yang terdapat dalam laporan. 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan 

intern. 

Yaitu merupakan alat pertanggungjawaban kekayaan suatu organisasi. 

4. Untuk mengurangi biaya krerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi.  

Yaitu pengembangan sistem informasi akuntansi seringkali ditujukan 

untuk menghemat biaya informasi merupakan brang ekonomi untuk 

memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber ekonomi yang lain. 

 

Berdasarkan uraian  tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sistem 

informasi akuntansi  tersebut adalah untuk menyediakan informasi kegiatan baru 

bagi perusahaan, untuk memperbaiki informasi yang sudah ada, perbaikan 

pengendalian akuntansi, pengecekan intern dan juga untuk mengurangi biaya-

biaya dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 
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2.2.3 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem yang dilaksanakan dalam suatu perusahaan mempunyai 

karakteristik tersediri yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan pada 

perusahaan yang bersangkutan. Dalam penyusunan sistem informasi akuntansi 

berbagai informasi akuntansi yang diperlukan pimpinan harus sesuai diperhatikan 

dalam rangka menggambarkan pengendalian perusahaan.  

Berdasarkan defenisi sistem informasi akuntansi, setiap perusahaan dapat 

berfungsi apabila memenuhi unsur-unsur yang merupakan dasar bagi 

terlaksananya suatu sistem informasi akuntansi yang memadai.  

Menurut Azhar Susanto (2001;27) dalam bukunya “ Sistem Informasi 

Akuntansi “ mengemukakan beberapa unsur-unsur sistem informasi akuntansi 

adalah sebagai berikut: 

1. Organisasi. 

Merupakan wadah dimana seluruh personil terintegrasi dan terkoordinasi 

dalam menjalankan aktivitas oprasi perusahaan. Dari struktur organisasi 

yang ada dapat diketahui adanya pemisahan fungsi dan pekerjaan dalam 

perusahaan atau terjadinya penggabungan fungsi maupun pekerjaan. 

2. Formulir.  

Merupakan unsur penting dalam sistem akuntansi dan apabila telah diisi 

menjadi dokumen dasar. Formulir yang didesain dengan baik dan 

berfungsi untuk mengembangkan pengendalian intern. 
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3. Catatan. 

Catatan-catatan akuntansi terdiri dari buku jurnal, buku besar, dan buku 

besar pembantu. 

a. Buku Jurnal, Merupakan catatan akuntansi pertama dalam transaksi 

keuangan sebelum pengolahan lebih lanjut menyangkut pengdebetan 

dan pengkreditan posting. 

b. Buku Besar, Juga merupakan pencatatan akuntansi secara resmi, 

mengikhtisarkan status dari rekening keuangan. Rekening-rekening 

dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan. 

c. Buku Besar Pembantu, Apabila data keuangan yang digolongkan 

dalam buku besar diperlukan rincian lebih lanjut dapat dibentuk buku 

besar pembantu. Buku bersar pembantu ini terdiri dari rekening-

rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam 

rekening tertentu dalam buku besar. 

4. Pelaporan. 

Laporan berisi informasi yang merupakan keluasan dari sistem informasi 

akuntansi, dalam hal ini laporan sebagai pertanggungjawabannya. 

Kemungkinan penyimpangan dari yang sudah didesain khusus mengenai 

sistem informasi dan pengendalian intern. 
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2.2.4 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Berikut ini fungsi utama sistem informasi akuntansi menurut La Midjan 

(2001;30) adalah sebagai berikut : 

“ Mendorong seoptimal mungkin agar dapat menghasilkan berbagai 
informasi akuntansi yang berkualitas yaitu informasi yang tepat 
waktu, relevan, akurat (dapat dipercaya) dan lengkap yang secara 
keseluruhan informasi tersebut mengandung arti dan berguna.” 
 

Sedangkan menurut Marshall B. Romney (2006;3) fungsi sistem 

informasi akuntansi pada suatu organisasi adalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang 
dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh 
aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam 
berbagai aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai, 
dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang 
(review) hal-hal yang telah terjadi. 

2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak 
manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan. 

3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset 
organisasi, termasuk data oragisasi, untuk memastikan bahwa data 
tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat dan andal. 

 

2.3  Persediaan 

Dalam setiap perusahaan, persediaan merupakan aktiva yang penting, 

karena tanpa adanya persediaan maka perusahaan dihadapkan pada satu resiko 

bahwa perusahaan pada satu waktu tertentu tidak dapat memenuhi permintaan 

konsumen. Hal ini berarti bahwa perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk 

memperoleh keuntungan dan juga perusahaan tidak dapat mempertahankan 

kelangsungan kehidupan perusahaannya. 
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2.3.1 Pengertian Persediaan 

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (2004;1403) pengertian 

persediaan adalah sebagai berikut : 

“ Persediaan adalah aktiva : 
(a) Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal ; 
(b) Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan ; atau 
(c) Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk 

digunakan  dalam proses produksi atau pemberian jasa.” 
 

Selanjutnya Standar Akuntansi Keuangan (2004;1404) memperjelas 

lagi pengertian persediaan adalah sebagai berikut : 

“ Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual 
kembali, misalnya barang dagangan dibeli oleh pengecer untuk dijual 
kembali, atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual 
kembali. Persediaan juga mencangkup barang jadi yang telah 
diproduksi, atau barang dalam penyelsaian yang sedang diproduksi 
oleh perusahaan, dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan 
digunakan dalam proses produksi.” 
 
Menurut Kieso dan Weygandt (2004;368) pengertian persediaan adalah 

sebagai berikut : 

“ Inventory are assets items held for sale in the ordinary course of 
business or goods that will be used or consumed in the production of 
goods to be sold.” 
 
Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa pengertian persediaan adalah 

sebagai berikut : 

“persediaan adalah pos harta yang ditahan untuk dijual dalam 
kegiatan yang biasa atau barang yang akan digunakan atau 
dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual.” 
 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan persediaan adalah suatu aktiva yang dimiliki perusahaan untuk dijual 

dalam oprasi normal perusahaan atau persediaan yang masih dalam penyelsaian 

proses produksi, atau persediaan yang menunggu untuk digunakan dalam proses 

produksi. 
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2.3.2 Jenis-jenis Persediaan 

La Midjan (2001;150) mengemukakan jenis-jenis persediaan didalam 

perusahaan dagang, industri, atau perusahaan jasa yaitu terdiri dari : 

1. Persediaan Bahan Baku, antara lain: kapas, benang, tenun, tepung dan 

lain-lain, yang akan diolah lebih lanjut. 

2. Persediaan Barang Dalam Proses (work in process), merupakan barang-

barang yang telah diolah antara lain dalam proses produksi dan lain-lain. 

3. Persediaan Hasil Jadi, merupakan hasil produksi dari suatu perusahaan 

industri baik sebagai hasil produksi selesai, maupun yang akan digunakan 

pada proses produksi selanjutnya. 

4. Persediaan Suku Cadang, merupakan persediaan barang yang akan 

digunakan untuk memperbaiki atau mengganti bagian yang rusak dari 

peralatan maupun mesin. 

5. Persediaan Bahan Bakar, merupakan persediaan yang harus ada dalam 

perusahaan terutama bagi perusahaan industri yang menggunakan mesin 

diesel sebagai pembangkit tenaga listrik. 

6. Persediaan Barang Cetakan, alat tulis, merupakan persediaan untuk 

kebutuhan kantor, mempelancar kegiatan tata usaha. 

7. Persediaan Barang Dagangan, merupakan persediaan yang 

dipergunakan oleh suatu perusahaan dagang. 

 
Sedangkan menurut Mulyadi (2001;553) jenis persediaan dalam 

perusahaan manufaktur terdiri dari : 
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“ Persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, 
persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan 
bahan habis pabrik, persediaan suku cadang. Persediaan dalam 
perusahaan dagang hanya terdiri dari satu golongan yaitu persediaan 
barang dagangan, yang merupakan barang yang dibeli untuk tujuan 
dijual kembali.” 
 

2.3.3 Fungsi Persediaan 

Dalam bukunya “ Manajemen Persediaan ” Freddy Rangkuti (2002;15) 

mengemukakan fungsi persediaan adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi Decoupling 

Adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi 

permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. 

2. Fungsi Economic Loz Sizing 

Persediaan lot size ini perlu mempertimbangkan penghematan-

penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit 

menjadi lebih murah dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena 

perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar, 

dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan 

(biaya sewa gedung, investasi, resiko, dan sebagainya). 

3. Fungsi Antisipasi 

Apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat 

diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa 

lalu, yaitu permintaan musiman. 
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2.4 Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Jadi 

Sistem Informasi Akuntansi Persediaan merupakan prosedur-prosedur 

yang dijalankan oleh perusahaan yang meliputi pencatatan-pencatatan, 

pengolahan, pengendalian, dan penyusunan data-data mengenai persediaan 

sehingga dapat dihasilkan laporan-laporan yang diinformasikan kepada 

manajemen sebagai bahan pengambilan keputusan. 

 

2.4.1 Tujuan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan 

Adapun tujuan penyusunan Sistem Informasi akuntansi Persediaan 

menurut Azhar Susanto (2001;150) adalah sebagai berikut : 

1. Sebagian besar kekayaan perusahaan terutama perusahaan dagang dan 

industri pada umumnya tertanam dalam persediaan, oleh karananya 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, kebakaran, kerusakan dan lain-lain demi 

mempertahankan kontinuitas perusahaan. 

3. Persediaan harus ditangani dengan baik, selain penyimpanan dan 

pengeluarannya juga pemasukannya keperusahaan. 

 
Sedangkan Menurut Mulyadi (2001;553) mengenai tujuan persediaan 

adalah sebagai berikut : 

“ Sistem informasi akuntansi persediaan bertujuan untuk menangani 
transaksi yang bersangkutan dengan mutasi persediaan yang 
disimpan digudang.” 
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa persediaan merupakan 

asset  perusahaan yang paling besar, oleh karena itu perlu disusun sistem dan 

prosedurnya agar terhindar dari resiko-resiko yang akan merugikan perusahaan.  

 

2.4.2 Prosedur Sistem Informasi Akuntansi Persediaan 

Azhar Susanto (2001;152) mengemukakan prosedur yang terkait dengan 

persediaan adalah sebagi berikut : 

1. Prosedur Penerimaan Persediaan 

2. Prosedur Penyimpanan dan Pengeluaran Barang. 

 

2.4.3 Bagian-bagian yang Terkait dengan Persediaan 

Menurut Mulyadi (2001;579) bagian yang terkait dalam sistem 

perhitungan fisik adalah : 

1. Panitia Perhitungan Fisik Persediaan  

Panitia ini berfungsi untuk melaksanakan perhitungan fisik persediaan dan 

menyerahkan hasil perhitungan kepada bagian kartu perhitungan tersebut 

kepada bagian kartu persediaan untuk digunakan sebagi dasar adjustment 

terhadap catatan persediaan dalam kartu persediaan. 

2. Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini bertanggungjawab untuk : 

� Mencantumkan harga pokok satuan persediaan yang terhitung kedalam 

daftar hasil perhitungan fisik. 
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� Mengalikan kuantitas dan harga pokok total dalam daftar hasil 

perhitungan fisik. 

� Melakukan adjustment terhadap kartu persediaan berdasarkan data hasil 

perhitungan fisik persediaan. 

� Membuat bukti memorial untuk mencatat adjustment data persediaan 

dalam jurnal umum berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. 

3. Fungsi Gudang 

Fungsi gudang bertanggungjawab untuk melakukan adjustment data 

kuantitas persediaan yang dicatat dalm kartu gudang berdasarkan hasil 

perhitungan fisik persediaan. 

 

2.4.4 Metode Pencatatan Persediaan 

Azhar Susanto (2001;154) mengemukakan waktu dan cara pencatatan 

persediaan dibagi atas : 

1. Perpetual Inventory System 

Dalam hal ini, pencatatan atas transaksi persediaan dilaksanakan setiap 

waktu, baik terhadap pemasukan maupun pengeluaran. Sistem ini 

dilaksanakan terutama untuk barang-barang yang bernilai agak tinggi atau 

barang-barang yang mudah untuk dicatat terutama pemakaian dan 

pengeluarannya dari gudang. 

2. Periodical (physical) Inventory Sytem 

Pencatatan atas transaksi persediaan hanya untuk pembelian. Pemakaian 

tidak dicatat dan biasanya tidak menggunakan bon pemakaian atau 
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pengeluaran barang. Pada akhir tahun diadakan inventarisasi fisik untuk 

mengetahui sisa persediaan. Metode ini sangat tepat untuk barang-barang 

yang bernilai rendah atau secara teknis sulit untuk dicatat pemakaian atau 

pengeluarannya. 

Menurut Kieso (2002;105) mengemukakan ada dua cara metode 

pencatatan persediaan, yaitu : 

1. Sistem Persediaan Perpetual (Perpetual Inventory Sytem) 

Yaitu semua pembelian dan penjualan dicatat secara langsung pada akun 

persediaan pada saat terjadinya. Karena itu, saldo akun persediaan harus 

mencerminkan jumlah persediaan akhir, dan tidak dibutuhkan ayat jurnal 

penyesuaian. 

2.  Sistem Persediaan Periodik (Periodic Inventory Sytem) 

Akun persediaan digunakan, dan saldo akun persediaan ini tidak berubah 

selama periode berjalan. Akun persediaan mencerminkan jumlah 

persediaan awal selama keseluruhan periode. Pada akhir periode 

akuntansi, akun persediaan harus disesuaikan dengan menutup saldo 

persediaan awal dan mencatat saldo persediaan akhir.  

 
 Sedangkan Menurut Mulyadi (2001;556) terdapat dua metode pencatatan 

persediaan,yaitu : 

1. Metode Mutasi Persediaan 

Dalam metode mutasi persediaan, setiap mutasi persediaan dicatat dalam 

kartu persediaan. 
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2. Metode Persediaan fisik 

Dalam metode persediaan fisik, hanya tambahan persediaan dari 

pembelian saja yang dicatat, sedangkan mutasi berkurangnya persediaan 

karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan. 

 
Berdasarkan beberapa uraian diatas mengenai metode pencatatan 

persediaan dapat disimpulkan bahwa metode pencatatan persediaan dibagi 

menjadi dua, yaitu : 

1.  Metode Perpetual 

Yaitu metode yang digunakan hanya untuk mencatat persediaan pada saat 

terjadinya pemasukan maupun pengeluarannya. 

2. Metode Periodik 

Yaitu metode yang digunakan hanya untuk mencatat pembelian saja. 

Setiap persediaan tidak dilakukan pencatatan tetapi dilakukan perhitungan 

fisik persediaan. 

 

2.4.5 Metode Penilaian Persediaan 

Menurut Warren Reeves (2005;460) dalam bukunya “ Pengantar 

Akuntansi “ membagi beberapa cara penilaian persediaan, yaitu : 

1. First-In, Fist-Out (FIFO) 

Cara ini didasarkan asumsi bahwa biaya dimasukkan dalam harga pokok 

penjualan sesuai dengan urutan terjadinya, karena itu FIFO dapat 

dikatakan konsisten dengan arus fisik atau pengerakan barang dagang. 

Metode FIFO memberikan hasil yang sama dengan yang diperoleh melalui 
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pengidentfikasian biaya khusus setiap barang yang dijual dan yang ada 

dalam persediaan. 

2. Last-In, First Out (LIFO) 

Cara ini didasarkan atas biaya dari unit yang dijual merupakan biaya 

pembelian paling akhir. Pemakaian metode LIFO pada awalnya terbatas 

untuk situasi yang jarang terjadi dimana unit-unit yang dijual diambil dari 

unit-unit yang dibeli paling akhir. 

3. Biaya Rata-rata 

Cara ini didasarkan atas biaya rata-rata per unit untuk masing-masing 

barang dihitung setiap kali pembelian dilakukan. Biaya perunit kemudian 

digunakan untuk menentukan harga pokok setiap penjualan sampai 

pembelian berikutnya dilakukan dan rata-rata baru dihitung. 

 

Sedangkan Menurut Kieso (2002;458) mengemukakan cara penilaian 

persediaan adalah sebagai berikut : 

1. Identifikasi Khusus (Specific Identification) 

Metode ini digunakan dengan cara mengidentifikasi setiap barang yang 

dijual dan setiap barang dalam pos persediaan. Biaya barang-barang yang 

telah dijual dimasukkan dalam harga pokok penjualan, sementara biaya 

barang-barang khusus yang masih berada ditangan dimasukkan pada 

persediaan. Metode ini hanya bisa digunakan dalam kondisi yang 

memungkinkan perusahaan memisahkan pembelian yang berbeda yamg 

telah dilakukan secara fisik. 
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2. Biaya Rata-rata (Average Cost Method) 

Metode ini menghitung harga pos-pos yang terdapat dalam persediaan atas 

dasar biaya rata-rata barang yang sama yang tersedia selama satu periode. 

Ada dua cara metode biaya rata-rata yaitu : 

� Metode Rata-rata Terimbang (Weighted-Average Method) 

Yaitu metode yang digunakan dalam sistem persediaan periodik, dimana 

persediaan akhir dan harga pokok penjualan akan dihitung dengan 

menggunakan metode ini. 

� Metode Rata-rata Bergerak (Moving-Average Method) 

Yaitu metode yang digunakan dalam sistem persediaan perpetual, 

dimana biaya-biaya rata-rata per unit baru akan dihitung setiap kali 

pembelian dilakukan. 

3. First-In, First-Out  (FIFO) 

Metode ini 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). 

Karena itu, persediaan yang tersisa merupakan barang yang dibeli paling 

akhir. 

4. Last-In, First-Out  (LIFO) 

Metode ini membandingkan (matches) biaya dari barang-barang yang 

paling akhir dibeli terhadap pendapatan. Jika yang digunakan adalah 

sistem persediaan periodik, maka akan diasumsikan bahwa biaya dari total 
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kuantitas yang terjual atau dikeluarkan selama suatu bulan berasal dari 

pembelian akhir, dan jika yang digunakan adalah sistem persediaan 

perpetual maka metode LIFO akan menghasilkan nilai persediaan akhir 

dan harga pokok penjualan yang berbeda. 

 
Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa cara penilaian 

persediaan dibagi menjadi tiga metode, yaitu : 

1. FIFO 

Metode ini dimaksudkan bahwa yang keluar dinilai berdasarkan harga 

pembeliaan pertama. Persediaan akhir dinilai berdasarkan harga yang 

terakhir. 

2. LIFO 

Metode ini dimaksudkan bahwa barang yang keluar dinilai berdasarkan 

harga pembelian terakhir. Persediaan akhir atau yang masih ada dinilai 

berdasarkan harga pembelian yang pertama. 

3. Average (Rata-rata tertimbang) 

Metode ini dimaksudkan bahwa barang dihitung berdasarkan harga rata-

ratanya yaitu jumlah harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dibagi 

dengan jumlah unitnya.  

 


