
 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1  Pengertian Peranan 
  Pengertian peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(1997;751) adalah : 

  “Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang 
dalam suatu peristiwa.” 
 
2.2  Pengendalian Internal 
2.2.1   Pengertian Pengendalian 
  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) dengan hasil pengawasan.” 

 
2.2.2    Pengertian Pengendalian Internal 
            Berbagai istilah yang digunakan untuk istilah internal control, 

sebagian orang merngartikannya dengan pengendalian internal. Dalam 

penulisan ini, penulis menggunakan istilah pengendalian internal sebagai 

terjemahan dari internal control. 

            Pengertian pengendalian internal menurut Arens yang dikutip oleh 

Hiro Tugiman (2001;26) mengemukakan : 

“A system of internal control consists of policy and 
procedures designed to provide management with reasonable 
assurance that the company achieves its objectives and 
goals.” 
 
 



 

            Adapun pengertian pengendalian internal menurut Murtanto, S.E., 
Ak, MSi dalam bukunya yang berjudul Sistem Pengendalian Internal 
Untuk Bisnis (2003;2) 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 : 
• Efektivitas dan efisiensi operasi 
• Kehandalan laporan keuangan 
• Kepatuhan pada hukum dan regulasi yang berlaku.”  

 
Pengertian di atas menyatakan bahwa pengendalian internal 

merupakan proses pelaksanaan oleh direktur, manajemen, dan pimpinan 

yang berada di bawah mereka untuk memberikan kepastian yang layak 

dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan keefektifan dan efisiensi 

operasi, kehandalan dari laporan keuangan dan ketaatan terhadap 

hukum-hukum dan perundang-undangan yang dapat diaplikasikan. 

 
   Sedangkan penjelasan dari pengertian pengendalian internal 

menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization) yang dikutip dari 

buku Sistem Pengendalian Intern Dalam Hubungannya Dengan 
Manajemen Dan Audit yang ditulis oleh Drs. Bambang Hartadi, M.M., 
Akt (1999;81) adalah : 

o Pengendalian intern adalah suatu proses. Artinya 
menjadi alat mencapai tujuan yang terdiri dari rangkaian 
tindakan dan menyatudalam infrastruktur lembaga atau 
perusahaan. 

o Pengendalian intern dipengaruhi orang. Hal ini tidak 
hanya menyangkut pedoman kebijakan dan formulir, 
tetapi orang-orang pada setiap level organisasi, 
termasuk dewan direksi, manajemen, dan lainnya. 

o Pengendalian intern dapat diharapkan memberi jaminan 
yang beralasan (rationale), bukan jaminan mutlak 
(absolute), karena ada batasan-batasan yang melekat 
pada sistem pengendalian intern dan perlunya cost dan 
benefitnya adanya pengendalian. 



 

o Pengendalian menjadikan penggerak pencapaian tujuan 
dalam (overlapping) laporan keuangan, kesesuaian, dan 
operasi. 

 
 
2.2.3     Tujuan Pengendalian Internal 
      Tujuan pengendalian internal menurut COSO yang dikutip oleh 

Bodnar dan Hopwood (2001;182) adalah sebagai berikut : 

1. Reability of financing reporting 
Agar dapat menyelenggarakan operasi usahanya, 
manajemen memerlukan informasi yang akurat. Oleh 
karena itu adanya pengendalian internal diharapkan dapat 
menyediakan data-data yang dapat dipercaya, sebab 
dengan data-data atau catatan yang andal mungkin akan 
tersusun laporan keuangan yang dapat diandalkan. 

2. Effectiveness and efficiency of operation 
Pengendalian internal dimaksudkan untuk menghindarkan 
pengulangan kerjasama yang tidak perlu dan pemborosan 
dalam seluruh aspek usaha serta mencegah penggunaan 
sumber daya secara tidak efisien. 

3. Compliance with applicable laws and regulation 
Pengendalian internal dimaksudkan untuk memastikan 
bahwa segala peraturan dan kebijakan yang telah 
ditetapkan manajemen untuk mencapai tujuan 
perusahaan itu ditaati oleh karyawan perusahaan. 

    
   Ketiga tujuan pengendalian internal tersebut merupakan hasil 

(output) dari suatu pengendalian internal yang memadai, sedangkan 

unsure-unsur pengendalian internal merupakan proses untuk 

menghasilkan pengendalian internal yang memadai tersebut. Oleh karena 

itu agar tujuan pengendalian internal tercapai, perusahaan harus 

mempertimbangkan unsure-unsur atau komponen-komponen 

pengendalian internal. 

 

2.2.4     Unsur-unsur Pengendalian Internal 
  Di dalam buku yang berjudul Sistem Pengendalian Internal 

Untuk Bisnis yang ditulis oleh Murtanto, S.E, Ak, MSI (2005;26), 

terdapat lima komponen di dalam pengendalian internal, yaitu : 



 

 1.  Control Environment (Lingkungan Pengendalian) 
Inti dari setiap bisnis adalah manusianya, yaitu atribut yang                          
melekat dalam diri manusia. Orang-orang tersebut 
merupakan mesin yang mendorong entitas dan merupakan 
pondasi segala sesuatu. Lingkungan pengendalian ini 
mencerminkan sikap dan tindakan manajemen mengenai 
pengendalian internal perusahaan, terdiri dari : 
o Integrity and ethical value (nilai etika dan kejujuran) 
o Commitment to competent (keinginan untuk maju) 
o Organizational structure (struktur organisasi) 
o Boards of director’s or audit committee participation 

(partisipasi dewan direksi atau komite audit) 
o Management’s philosophy and operating style (falsafah 

manajemen dan gaya operasi) 
o Assignment of authority and responsibility (pelimpahan 

wewenang dan tanggung jawab) 
o Human resources policies and practice (kebijakan dan 

pelatihan sumber daya manusia) 
       2.  Risk Assessment (Perkiraan risiko yang akan timbul) 

Setiap organisasi harus sigap dan waspada terhadap 
berbagai risiko yang dihadapi. Maka entitas harus 
menetapkan tujuan, terpadu dengan kegiatan penjualan, 
produksi, pemasaran, keuangan, dan lainnya sehingga 
organisasi beroperasi secara serasi. Entitas juga harus 
menetapkan mekanisme untuk mengidentifikasi, 
menganalisis, dan mengelola risiko yang berkaitan. Risiko 
dapat ditimbulkan oleh keadaan sebagai berikut : 
o New personel (karyawan baru) 
o Rapid growth (pertumbuhan yang pesat) 
o New technology (teknologi baru) 
o New information system (sistem informasi baru) 
o New line, product and activities (lingkup, produk, dan 

aktivitas baru) 
o Coorporate restructure (restrukturisasi perusahaan) 
o Foreign operation (operasi perusahaan secara 

internasional) 
o Accounting pronouncement (keputusan akuntansi) 
o Change in rating environment (perubahan dalam 

lingkungan operasi perusahaan) 
      3.  Control Activities (Aktivitas Pengendalian) 

Kebijakan dan prosedur pengendalian harus ditetapkan dan 
dilaksanakan untuk membantu menjamin bahwa tindakan 
yang teridentifikasi oleh manajemen sebagai tindakan yang 
perlu untuk menangani resiko pada pencapaian tujuan 
entitas dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian 



 

dapat dikategorikan dalam kebijakan dan prosedur sebagai 
berikut : 
o Performance reviews (kajian ulang atas prestasi) 
o Informating processing (pengolahan informasi) 
o Physical control (pemisahan fisik) 
o Segregation of duties (pemisahan tugas) 
Dalam hubungannya dengan persediaan barang jadi, 
aktivitas pengendalian memiliki fungsi sebagai alat 
pengawas dalam mengatur jumlah persediaan yang masuk 
dan keluar, sehingga akan meminimalkan risiko kehilangan, 
juga apabila terjadi suatu kesalahan akan dapat dengan 
cepat diketahui dan diatasi. 

     4.   Information & Communication (Informasi dan Komunikasi) 
Memungkinkan setiap orang untuk memahami dan bertukar 
informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, 
mengelola, dan mengendalikan kegiatan operasi. Tujuan 
dari sistem informasi adalah : 
o Mengidentifikasikan dan mencatat semua transaksi yang 

sah. 
o Mengklasifikasikan transaksi dengan tepat. 
o Mengukur nilai transaksi yang sesuai dengan nilai 

moneter yang layak dalam laporan keuangan. 
o Mencatat transaksi sesuai dengan periode waktu 

akuntansi. 
o Menyajikan transaksi yang memadai dan 

mengungkapkannya dalam laporan keuangan. 
Komunikasi merupakan proses pemahaman peran 
individual dan pertanggungjawaban yang berhubungan 
dengan pengendalian internal terhadap laporan keuangan. 
Informasi dan komunikasi merupakan salah satu faktor 
penting yang mendukung kelancaran proses operasi, 
terutama apabila diterapkan dengan baik antar karyawan 
perusahaan pada bagian tertentu, maka persediaan barang 
jadi akan dapat dihitung dan dikelola dengan mudah. 
Hal ini dapat dibantu melalui media tertentu, seperti 
digunakannya surat jalan ketika bagian produksi mengirim 
barang. Sehingga karyawan toko dapat dengan mudah 
menghitung berapa banyak barang yang akan disimpan di 
gudang. 

     5.   Monitoring (Pemantauan) 
Keseluruhan proses harus dimonitor & dimodifikasi bila 
perlu. Sistem dapat bereaksi lebih dinamis dan berubah 
sesuai dengan keadaan atau kondisi yang memungkinkan. 

 



 

Pengendalian internal dapat dinilai efektif atau tidak merupakan 

penilaian subyektif yang berasal dari penilaian terhadap apakah kelima 

komponen tersebut ada dan berfungsi secara baik,  sesuai dengan 

prosedur perusahaan dan menghasilkan suatu kondisi informasi yang 

andal (dapat dipercaya & akurat), penggunaan suber entitas secara 

efisien dan efektif, dan taat pada hukum dan regulasi yang berlaku. Oleh 

karena itu, komponen-komponen ini juga merupakan kriteria untuk 

pengendalian internal yang efektif. 

 
2.2.5    Keterbatasan Pengendalian Internal 
            Adanya pengendalian internal bukan berarti dapat mencapai 

kriteria sempurna dalam pelaksanaan sistem operasi perusahaan tanpa 

ada penyelewengan-penyelewengan dan kesalahan-kesalahan. Dengan 

kata lain pengendalian internal memiliki keterbatasan sesuai dengan 

SPAP (2001;500.10) sebagai berikut : 

          “Terdapat keterbatasan bawaan yang harus disadari bila 
praktisi mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal 
apapun. Dalam penerapan banyak kebijakan dan prosedur 
pengendalian terdapat kemungkinan kekeliruan potensial yang 
timbul dari sebab-sebab instruksi yang salah dimengerti, salah 
dalam pertimbangan, serta kecerobohan, kebingungan dan 
kelalaian pribadi. Di samping itu, kebijakan dan prosedur yang 
efektivitasnya tergantung atas pemisahan tugas dapat 
persekongkolan (collusion). Begitu pula ketidakberesan yang 
dilakukan oleh manajemen tidak dapat dicegah atau dideteksi 
dengan kebijakan atau prosedur tertentu, karena manajemen 
mungkin tidak mengenal pengendalian yang digunakan untuk 
mencegah karyawan dari perbuatan yang menyimpang atau 
karena manajemen dapat mengenyampingkan pengendalian 
tersebut.” 

 
   Keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal menurut 

Mulyadi (2002;181) sebagai berikut : 

    1. Kesalahan dalam pertimbangan 
    2. Gangguan 
    3. Kolusi 
    4. Pengabaian oleh manajemen 
    5. Biaya lawan manfaat. 



 

Keterbatasan pengendalian internal tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali manajemen dan personil lain dapat salah dalam 

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam 

melaksanakan tugas rutin karena memadainya informasi, keterbatasan 

waktu, atau tekanan lain. 

2.  Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi 

karena personil secara keliru memahami perintah atau membuat 

kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. 

3.  Kolusi 

     Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut 

kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal 

yang dibangun untuk melindungi aktiva perusahaan dan tidak 

terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan 

oleh pengendalian yang dirancang. 

4.  Pengabaian oleh manajemen 

 Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah 

ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi 

manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan 

semu. 

5.  Biaya lawan manfaat 

Biaya yang digunakan untuk mengoperasikan pengendalian internal 

tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian 

internal tersebut. 

 

2.3     Persediaan 
2.3.1    Pengertian Persediaan 
            Dalam suatu perusahaan, tingkat pengendalian internal 

persediaan sangatlah penting, karena persediaan merupakan unsur 

utama bagi kelangsungan hidup perusahaan. Tanpa jumlah persediaan 



 

yang memadai, maka akan dapat mempengaruhi tingkat penjualan, yang 

pada akhirnya akan menimbulkan kerugian. 

           Persediaan pada perusahaan industri berbeda dengan perusahaan 

dagang. Dalam perusahaan industri terdiri dari persediaan bahan baku 

(raw-materials), barang dalam proses (work in process), dan persediaan 

barang jadi (finished goods). 

           Definisi persediaan menurut buku Kamus Akuntansi yang ditulis 

oleh Syahrul, S.E dan Muhammad Afdi Nizar, S.E (2000;475) : 

“Persediaan adalah nilai dari bahan mentah atau bahan baku, 
barang dalam proses, bahan penolong yang digunakan dalam 
operasi, dan barang jadi suatu perusahaan.” 
Sedangkan pengertian persediaan menurut SPAP (2001;142) 

adalah : 

Persediaan adalah aktiva : 
1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal 
2. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan 
3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk 

digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. 
 

          Adapun klasifikasi barang persediaan menurut Richardus Eko 
Indrajit dan Richardus Djokopranoto dalam bukunya Manajemen 
Persediaan (2003;8) sebagai berikut : 

   1.   Bahan baku (raw materials) 
Yaitu bahan mentah yang belum diolah, yang akan diolah  
menjadi barang jadi, sebagai hasil utama dari perusahaan 
yang bersangkutan. 

   2.   Barang setengah jadi (semi finished products) 
Yaitu hasil olahan bahan mentah sebelum menjadi barang 
jadi, yang sebagian akan diolah lebih lanjut menjadi barang 
jadi, dan sebagian kadang-kadang dijual seperti apa adanya 
untuk menjadi bahan baku perusahaan lain. 

   3.   Barang jadi (finished products) 
Yaitu barang yang sudah selesai diproduksi atau diolah, 
yang merupakan hasil utama perusahaan yang 
bersangkutan dan siap untuk dipasarkan atau dijual. 

4. Barang umum dan suku cadang (general materials and 
spare parts) 



 

Yaitu segala jenis barang atau suku cadang yang digunakan 
untuk operasi menjalankan perusahaan atau pabrik dan 
untuk memelihara peralatan yang digunakan. Sering kali 
barang persediaan jenis ini disebut juga barang 
pemeliharaan, perbaikan, dan operasi, atau MRO (materials, 
repair and operation) materials. 

   5.   Barang untuk proyek (work in progress) 
Yaitu barang-barang yang ditumpuk menunggu pemasangan   
dalam suatu proyek baru. 

   6.   Barang dagangan (commodities) 
Yaitu barang yang dibeli, sudah merupakan barang jadi dan 
disimpan di gudang menunggu penjualan kembali dengan 
keuntungan tertentu. 

 
2.3.2 Metode Penilaian dan Pencatatan Persediaan 
2.3.2.1 Metode Penilaian Persediaan 

Ada tiga metode penilaian persediaan yang dapat digunakan 

menurut Fees dan Warren yang dialihbahasakan oleh Alfonsus Sirait 
dan Helda Gunawan (1999;396), yaitu : 

1.  First In First Out (FIFO) 
Yaitu penentuan harga pokok yang didasarkan pada asumsi 
bahwa biaya yang dibebankan untuk persediaan adalah 
sesuai dengan urutan pemasukannya. Artinya sebelum 
persediaan yang pertama habis, maka persediaan barang 
yang berikutnya harus sudah dibeli. Harga barang yang 
dipakai adalah harga pokok yang pertama kali masuk. 

2.  Last In First Out (LIFO) 
Yaitu penentuan harga pokok yang didasarkan pada asumsi 
bahwa harga pokok terjadinya ditentukan dan dibebankan 
pada pendapatan, sehingga barang yang tinggal terdiri dari 
nilai harga pokok persediaan yang terdahulu. 

3.  Average Cost (Metode Harga Rata-rata) 
     Yaitu metode penentuan harga pokok rata-rata dimana 

penentuan harga pokok dengan membebankan harga rata-
rata dari persediaan yang ada. Tidak menjadi masalah 
dalam penggunaan metode penilaian tersebut bagi suatu 
perusahaan karena yang terpenting adalah perusahaan 
konsisten dalam penggunaan metode tersebut dari waktu 
ke waktu. 

 
 
 
 



 

2.3.2.2 Metode Pencatatan Persediaan 
Dalam melakukan pencatatan persediaan, Fees dan Warren yang 

dialihbahasakan oleh Alfonsus Sirait dan Helda Gunawan (1999;393) 

mengemukakan ada dua metode pencatatan yang umum digunakan yaitu 

sebagai berikut : 

   1.   Metode Periodik  
      Yaitu metode yang dalam penentuan harga pokok                          

penjualannya    dilakukan perhitungan secara fisik atau 
persediaan pada akhir periode. Dalam sistem ini setiap 
transaksi penerimaan maupun pengeluaran yang 
menyangkut persediaan tidak dijurnal tapi hanya dicatat 
dalam kartu catatan di gudang. 

2.   Metode Perpetual 
Yaitu metode yang mencatat setiap jenis persediaan ke 
dalam perkiraan tersendiri dengan menghasilkan saldo 
terakhir atas kuantitas persediaan saja atau kuantitas 
beserta nilai perolehannya. 

 
2.4     Pengertian Pengendalian Internal Persediaan 
          Pengertian manajemen persediaan menurut Richardus Eko 
Indrajit dan Richardus Djokopranoto (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 efektivitas optimal dalam penyediaan 
material.” 
 
Dari uraian diatas, 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. 

Manfaat dari pengendalian persediaan menurut Willson dan 

Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjintjin Felix Tjandera (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 berlebihan, kerusakan, 
penyimpanan, kekunoan dan jarak serta asuransi persediaan. 

3. Mengurangi risiko kecurangan atau kecurian persediaan. 
4. Menghindari risiko 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 sehingga 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 para pelanggan. 

 
 
2.5      Pengertian Efektivitas 

   Pengertian efektivitas memiliki arti yang berbeda bagi setiap 

organisasi tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Bagi 

seorang ahli ekonomi, efektivitas organisasi adalah keuntungan atau laba 

investasi. Sedangkan bagi seorang ilmuwan di bidang riset, efektivitas 

dijabarkan dalam jumlah penemuan atau produk baru. Bagi sejumlah 

sarjana ilmu sosial, efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas 

kehidupan pekerja. Efektivitas menurut Arens (2003;738) adalah : 

 

“Effectiveness refers to the accomplishment of objectives 
wheresas efficient refers to the resources use to achieves 
those objectives. An example of effectiveness is production of 
parts without defects.” 

 



 

Sawyer (2003;225) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut : 

“Effectiveness emphasizes the actual production of an effect 
or the power to produce a given effect. Something may be 
effective without being efficient or economical. Yet a program 
to make a system more efficient or economical may also turn 
out to be more effective.” 
 

 
Jadi efektivitas dapat diartikan sebagai suatu tingkat sampai 

dimana tujuan dari perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Efektivitas 

dapat dihubungkan dengan penyelesaian suatu tujuan, sedangkan 

efisiensi dihubungkan dengan sumber yang digunakan untuk tercapainya 

suatu tujuan. 

 
2.6      Pengertian Pengelolaan  
 Pengertian pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1997;470) : 

“Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan 
pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan 
kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.” 

 
2.7      Pengelolaan Persediaan 
        Menurut Willson dan Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjintjin 
Felix Tjendera (2001;428), fungsi pengelolaan persediaan adalah 

sebagai berikut : 

    “Secara luas, fungsi pengelolaan persediaan meliputi 
pengerahan arus dan penanganan bahan secara wajar, mulai 
dari penerimaan sampai pergudangan dan penyimpanan, 
menjadi barang dalam pengelolaan dan barang jadi, sampai 
berada di tangan pelanggan.” 

 
 

  Pengelolaan persediaan merupakan masalah yang penting bagi 

perusahaan, karena mempunyai efek langsung terhadap keuntungan 

perusahaan, serta memperbesar kerugian karena kerusakan, turunnya 

kualitas, ataupun keusangan. Sehingga akibatnya akan memperkecil 



 

keuntungan perusahaan, sedangkan persediaan terlalu rendah akan 

menyebabkan terganggunya atau bahkan sama sekali terhentinya 

kegiatan produksi perusahaan. 

  Untuk mencapai pengelolaan persediaan yang baik harus ada faktor 

atau kondisi tertentu yang hakiki bagi pengelolaan persediaan secara 

wajar seperti yang di kemukakan oleh Willson dan Campbell yang 

dialihbahasakan oleh Tjintjin Felix Tjendera (2001;430-431) adalah 

sebagai berikut : 

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

2. Sasaran dan kebijaksanaan yang dirumuskan dengan baik. 
3. Fasilitas penggudangan dan penanganan yang memuaskan. 
4. Klasifikasi dan identifikasi persediaan yang layak. 
5. Standarisasi dan simplikasi persediaan. 
6. Catatan dan laporan yang cukup. 
7. Tenaga kerja yang memuaskan. 

 
Di dalam buku yang berjudul Manajemen Persediaan yang ditulis 

oleh Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto (2003;10), 

ada sejenis prinsip pengelolaan yang harus dianut, yakni : 

“Penentuan jumlah dan jenis barang yang disimpan dalam 
persediaan haruslah sedemikian rupa sehingga produksi dan 
operasi perusahaan tidak terganggu, tetapi di lain pihak 
sekaligus harus dijaga agar biaya investasi yang timbul dari 
penyediaan barang tersebut seminimal mungkin.”  

 
Prinsip tersebut memang selaras dengan prinsip ekonomi, yaitu : 

“Menghasilkan keluaran tertentu dengan biaya seminimal 
mungkin, atau dengan biaya tertentu menghasilkan keluaran 
semaksimal mungkin." 
 
Jika melihat prinsip pengelolaan persediaan tadi, maka jelas bahwa 

diperlukan perpaduan antara dua hal yang sangat bertolak belakang. Cara 

yang paling mudah untuk menjaga agar operasi terjamin adalah dengan 

mengisi persediaan barang sebanyak-banyaknya (biasanya ini kemauan 



 

pemakai barang). Sedangkan yang paling mudah untuk menjaga agar 

biaya investasi seminimal mungkin adalah dengan mengusahakan 

persediaan mencapai nol (biasanya ini dikehendaki oleh fungsi 

keuangan). Di sinilah letak fungsi manajemen persediaan, yaitu 

menjembatani dua kepentingan yang bertolak belakang tersebut. 

Prinsip di atas menandakan pula bahwa pengelolaan persediaan 

haruslah berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Menjamin 

kelangsungan jalannya operasi perusahaan adalah soal efektivitas, 

sedangkan menekan persediaan sampai ke tingkat minimal adalah soal 

efisiensi. 

 
2.8     Efektivitas Pengelolaan Persediaan Barang Jadi 
 Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara input dan output. 

Untuk mengetahui keefektifan suatu bagian, terlebih dahulu kita harus 

mengetahui kriteria dari efektivitas itu sendiri. 

 Sumber kriteria efektivitas menurut Arens dan Loebbecke 

(1999,760) adalah sebagai berikut : 

 1. Historical Performance 
           2. Comparable Performance 
           3. Engineered Standard 
           4. Discussion and Agreement. 
Historical Performance, merupakan kriteria yang didasarkan pada hasil 

aktual periode sebelumnya, dalam hal ini prestasi kinerja periode berjalan 

dibandingkan dengan periode sebelumnya.  

Comparable Performance, merupakan kriteria yang ditetapkan 

berdasarkan hasil yang dicapai oleh perusahaan lain yang sejenis. 

Walaupun lebih baik dari kriteria sebelumnya, tetapi masih kurang 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena mungkin saja dua 

perusahaan yang sejenis menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda. 

Engineered Standard, merupakan kriteria yang ditetapkan dengan 

rekayasa, perhitungan standar ilmiah, untuk menentukan banyaknya 



 

output yang harus diproduksi. Penggunaan kriteria ini lebih efektif untuk 

menyelesaikan masalah operasional, tetapi membuat kriteria ini memakan 

waktu dan biaya serta memerlukan keahlian khusus. 

Discussion and Agreement, merupakan kriteria yang ditetapkan 

berdasarkan hasil diskusi dan persetujuan bersama antara manajemen 

dan pihak-pihak lain yang terlibat. Kriteria ini umum digunakan karena 

pembuatan kriteria yang lain lebih sulit dan memerlukan biaya yang tidak 

sedikit.  

Dari pengertian efektivitas dan pengertian pengelolaan barang 

diatas, jadi efektivitas pengelolaan persediaan barang jadi adalah 

seberapa besar tingkat pengawasan pada persediaan barang jadi dalam 

suatu perusahaan dalam mencapai tujuan sesuai kebijaksanaan yang 

ada. 

 

2.9  Hubungan Pengendalian Internal Persediaan Terhadap 
Efektivitas Pengelolaan Persediaan Barang Jadi 

 Suatu rencana haruslah didukung dengan adanya suatu 

pengendalian untuk mengukur apakah kinerja yang dilakukan telah 

mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pada umumnya perusahaan 

yang cukup besar akan selalu memperhatikan sistem pencatatan 

mengenai persediaan. Pencatatan terhadap persediaan mempunyai 

peranan yang cukup penting dalam mendukung pelaksanaan operasi 

perusahaan seperti yang diinginkan oleh manajemen.  

 Menurut Krismiaji (2002;53), tujuan pengendalian internal 

persediaan barang jadi adalah : 

 1. Operasi yang efektif dan efisien. 
 2. Keandalan informasi keuangan. 
           3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 
Operasi yang efektif dan efisien, persediaan barang jadi sebagai harta 

perusahaan terjamin keamanannya. 



 

Keandalan informasi keuangan, keandalan data akuntansi dapat dicapai 

melalui informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi, melalui 

pencatatan, pengklasifikasian, waktu pencatatan, pencatatan yang akurat 

dan pengikhtisaran atas transaksi persediaan barang jadi. 

Kepatuhan terhadap hokum dan peraturan yang berlaku, berbagai 

macam peraturan yang harus dilaksanakan dengan baik. 

 Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, pengelolaan 

persediaan barang jadi yang baik itu terdiri dari tujuh faktor, yaitu : 

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

2. Sasaran dan kebijaksanaan yang dirumuskan dengan baik. 
3. Fasilitas penggudangan dan penanganan yang memuaskan. 
4. Klasifikasi dan identifikasi persediaan yang layak. 
5. Standarisasi dan simplikasi persediaan. 
6. Catatan dan laporan yang cukup. 
7. Tenaga kerja yang memuaskan. 
 

Dengan diterapkannya lima komponen pengendalian internal, maka 

tujuh faktor diatas dapat tercapai dengan baik. Sehingga dapat dijelaskan 

hubungannya sebagai berikut : 

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

Hubungannya dengan komponen-komponen pengendalian internal,    

yaitu : 

• Control Environment 

Lingkungan pengendalian adalah dasar untuk pengendalian 

internal dari komponen-komponen lain yang menyediakan disiplin 

dan struktur. Sehingga penetapan tanggung jawab dan wewenang 

dapat dilakukan dengan tepat apabila perusahaan memposisikan 

para karyawannya sesuai dengan keahliannya masing-masing. 

• Risk Assessment  

Risiko akan timbul jika perusahaan tidak tepat dalam 

mempekerjakan karyawan yang tidak kompeten di bidangnya. 



 

Dalam hal ini, risiko lebih menitikberatkan pada jabatan atau posisi 

karyawan di perusahaan tersebut. 

• Control Activities 

Dengan diterapkannya aktivitas pengendalian, maka pemisahan 

tugas dan pemberian wewenang tetap harus mengacu pada 

kebijakan perusahaan, sehingga tercipta batasan-batasan tertentu 

antar karyawannya. Aktivitas pengendalian pun dapat 

meminimalkan risiko yang ada dan mempermudah pencapaian 

tujuan perusahaan.  

• Information and Communication 

Informasi dan komunikasi meliputi identifikasi, pemberian dan 

pertukaran informasi yang memungkinkan setiap orang dalam 

perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. 

2.    Sasaran dan kebijaksanaan yang dirumuskan dengan baik. 
Hubungannya dengan komponen-komponen pengendalian internal, yaitu : 

• Control Environment 

Kebijaksanaan dirumuskan untuk masing-masing karyawan sesuai 

wewenang dan jabatannya. Sehingga pemisahan tugas dapat 

berjalan dengan lancar. 

• Risk Assessment 

Kebijakan yang dibuat oleh perusahaan haruslah mendetail agar 

tidak disalahgunakan oleh para karyawannya. Maka semakin 

kebijakan tersebut detail dan jelas, semakin kecil pula risiko 

terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan.  

• Control Activities 

Pengendalian aktivitas terdiri dari kebijakan dan prosedur yang 

dirasakan perlu tindakan untuk meredam risiko dalam upaya 

pencapaian keseluruhan tujuan secara umum. 

• Information and Communication 

Dalam hal ini, perusahaan harus mendapatkan informasi yang tepat 

dalam merumuskan kebijakan yang akan dibuat, dan perusahaan 



 

harus mengkomunikasikan dengan tepat sasaran-sasaran yang 

akan dicapai.  

3.    Fasilitas penggudangan dan penanganan yang memuaskan. 
Hubungannya dengan komponen-komponen pengendalian internal, yaitu : 

• Control Environment 

Perusahaan sebaiknya memberikan fasilitas yang memadai (dalam 

hal ini penyimpanan persediaan barang jadi) untuk memperlancar 

kegiatan operasi, sehingga lingkungan pengendalian yang tercipta 

memberikan kenyamanan para karyawan dalam bekerja. 

• Risk Assessment 

Perusahaan harus memperhitungkan risiko-risiko yang akan terjadi 

apabila fasilitas yang diberikan kurang memadai. Selain dapat 

menghambat jalannya kegiatan usaha, perusahaan dapat pula 

mengalami kerugian. 

• Control Activities 

Dalam menggunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan perusahaan, 

para karyawan harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan perusahaan, serta menggunakan fasilitas tersebut 

dengan efektif, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan 

yang memuaskan  bagi konsumen.    

• Information and Communication 

Informasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan 

media seperti adanya kartu persediaan agar perusahaan dapat 

mengetahui semua transaksi yang terjadi dalam periode tertentu.  

4.    Klasifikasi dan identifikasi persediaan yang layak. 
 Hubungannya dengan komponen-komponen pengendalian internal, 

yaitu : 

• Control Environment 

Karyawan harus dapat mengetahui mana barang yang masih layak 

dijual dan tidak. Misalnya memeriksa barang-barang mana saja 

yang termasuk reject (cacat), kemudian me-retur barang-barang 



 

tersebut. Begitu pula manajer harus sigap mengecek display 

barang yang sekiranya sudah tidak layak untuk dijual. 

• Risk Assessment 

Besar risiko perusahaan jika barang reject sudah terjual. Selain 

image perusahaan menjadi kurang baik, maka pelangganpun akan 

kecewa dan kemungkinan besar tidak mau membeli barang 

kembali. Maka barang persediaan harus diperiksa sebelum 

disimpan di gudang untuk menjadi stock persediaan. 

• Control Activities 

Dalam kegiatan usaha seperti ini, besar kemungkinan akan 

terjadinya barang gagal dalam proses produksi (cacat). Untuk itulah 

peraturan diterapkan agar meminimalkan kerusakan barang, 

karena barang reject tidak hanya salah dalam proses produksi, tapi 

dapat pula karena human error. Aturan-aturan yang dibuat 

mencakup pula klasifikasi persediaan barang jadi, seperti 

membatasi jumlah stock barang di gudang. Karena jika terjadi 

penumpukan yang berlebihan akan mengakibatkan hal-hal yang 

berisiko tinggi dan dapat merugikan perusahaan. 

• Information and Communication 

Informasi dan komunikasi dalam pengklasifikasian persediaan 

barang dapat dilakukan antara bagian produksi dan bagian gudang. 

Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan surat jalan, yang 

menunjukkan berapa banyak jumlah barang yang dikirim dan 

mempermudah manajer untuk menghitung penjualan barang dalam 

periode tertentu. 

5.    Standarisasi dan simplikasi persediaan. 
Hubungannya dengan komponen-komponen pengendalian internal, yaitu : 

• Control Environment 

Dalam berproduksi, perusahaan harus dapat memilih dan 

menentukan kualitas barang yang akan dibuat dan dijual. Para 

karyawan bagian produksi akan sangat menentukan hasil akhir 



 

produk yang diinginkan oleh perusahaan. Dan sebaiknya 

perusahaan dapat melihat penjualan produk mana saja yang laku 

terjual, kemudian me-repeat produk tersebut. 

• Risk Assessment 

Risiko yang dihadapi perusahaan akan semakin kecil apabila 

kualitas produk yang dihasilkan baik pula, karena konsumen akan 

merasa puas dengan produk yang dibelinya. Dan hal tersebut 

dapat mendukung dalam meningkatkan penjualan. 

• Control Activities 

Kebijakan perusahaan dalam tingkat kualitas produk sangat 

berpengaruh pada penjualan, karena pengendalian aktivitas ini 

dibuat untuk menerapkan standar atau ukuran dalam berproduksi. 

Sehingga karyawan dapat mengetahui sebaik apa produk yang 

harus mereka hasilkan. 

• Information and Communication 

Manajer sudah seharusnya menjadi penghubung antara direktur 

dan para karyawan di bawahnya. Dalam hal ini, manajer harus 

memberikan informasi yang ia dapat dari direktur pada para 

karyawan mengenai cara kerja mereka dalam menghasilkan produk 

yang berkualitas. 

6.    Catatan dan laporan yang cukup. 
Hubungannya dengan komponen-komponen pengendalian internal, yaitu : 

• Control Environment 

Semua dokumen yang berhubungan dengan transaksi harus dapat 

disimpan dengan baik, sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan 

dapat dipergunakan. Dengan adanya catatan dan laporan yang 

cukup, baik manajer maupun para karyawan lebih mudah 

memeriksa transaksi-transaksi apa saja yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

 

 



 

• Risk Assessment 

Dalam kegiatan usaha, kemungkinan terjadi masalah dari segi 

apapun sangatlah besar. Dengan adanya dokumen yang lengkap 

dan kerjasama antar karyawan perusahaan, masalah-masalah 

yang terjadi dapat diselesaikan dengan cepat. Sehingga akan 

meminimalkan risiko adanya masalah yang berlarut-larut. 

• Control Activities 

Perusahaan harus membuat aturan tentang penyimpanan catatan 

dan laporan, terutama yang berhubungan dengan transaksi 

perusahaan setiap harinya. Misalnya perusahaan mewajibkan 

untuk penyimpanan dokumen selama sepuluh tahun kebelakang, 

sehingga aktivitas selama sepuluh tahun yang lalu masih ada dan 

mungkin akan dapat membantu apabila sewaktu-waktu diperlukan. 

• Information and Communication 

Catatan dan laporan yang cukup bisa digunakan sebagai alat 

komunikasi antara direktur dan para karyawannya. Dengan melihat 

catatan dan laporan yang ada, direktur dapat mengetahui aktivitas 

apa saja yang dilakukan oleh perusahaan tanpa harus terjun 

langsung ke lapangan, sehingga ia mendapat informasi kemudian 

dapat menyusun strategi penjualan.  

7.    Tenaga kerja yang memuaskan. 
Hubungannya dengan komponen-komponen pengendalian internal, yaitu : 

• Control Environment 

Lingkungan pengendalian pada intinya adalah mengenai kualitas 

sumber daya manusia yang menciptakan suatu lingkungan bisnis. 

Sebelum mempekerjakan seseorang, perusahaan harus pintar 

dalam memilih kualitas individunya, karena akan sangat 

berpengaruh untuk meningkatkan profit perusahaan, begitu pula 

sebaliknya. Jika kualitasnya buruk, perusahaan akan selalu 

mengalami kerugian. 

 



 

• Risk Assessment 

Dalam hal ini akan besar sekali risiko perusahaan untuk bankrut, 

karena kelalaian para karyawannya. Oleh karena direktur tidak 

berhubungan langsung dengan para karyawan, maka peran 

manajer sangat diperlukan sebagai media diantara keduanya. 

• Control Activities 

Jika perusahaan memiliki karyawan yang berdedikasi dan loyalitas 

tinggi juga berkualitas dalam bekerja, maka tidak akan sulit bagi 

perusahaan dalam menerapkan disiplin kepada mereka melalui 

aturan-aturan yang telah dibuat. Dan kegiatan usahapun dapat 

berjalan dengan lancar. 

• Information and Communication 

Karyawan yang kreatif adalah karyawan yang dapat memanfaatkan 

informasi yang walaupun sedikit tetapi dapat menghasilkan suatu 

usaha yang maksimal, dan bagaimana cara mereka berkomunikasi 

satu dengan lainnya agar dapat saling bekerjasama demi 

kelangsungan hidup perusahaan. 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan pengendalian 

internal persediaan terhadap efektivitas pengelolaan barang jadi adalah 

tanpa adanya pengendalian internal persediaan yang memadai, maka 

ketiga tujuan di atas akan kurang maksimal hasilnya, sehingga akan 

mempengaruhi tingkat keefektivitasan pengelolaan barang jadi. 

 
2.10  Peranan Pengendalian Internal Persediaan Terhadap Efektivitas 

Pengelolaan Persediaan Barang Jadi 
 Mengingat persediaan barang jadi sangat penting dalam suatu 

perusahaan khususnya pada perusahaan manufaktur, untuk menjaga 

kelancaran penjualan dan karena persediaan juga merupakan salah satu 

unsur aktiva yang berpengaruh dalam operasi perusahaan, ketepatan 

penerapan sistem pengendalian atas persediaan menjadi sangat 

dibutuhkan.  



 

Pada dasarnya pengendalian persediaan barang jadi akan 

menyangkut dua aspek, yaitu:  

1. Pengendalian secara fisik, yaitu menyangkut apakah persediaan 

telah digunakan seefisien mungkin dan pengamanan secara fisik 

telah dilakukan dengan baik 

2. Pengendalian secara akuntansi, yaitu menyangkut apakah 

pembebanan biaya atas persediaan telah dibebankan dengan tepat. 

Dengan dilaksanakannya pengendalian internal persediaan yang 

efektif dan efisien, pimpinan dapat mengetahui penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan persediaan barang jadi, 

serta adanya rekomendasi yang diajukan oleh manajemen tiap bagian, 

maka dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi 

pimpinan perusahaan baik untuk menyusun strategi maupun perbaikan 

yang perlu dilakukan untuk masa yang akan datang. 

 Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengendalian 

internal persediaan memiliki peranan besar dalam menunjang efektivitas 

pengelolaan barang jadi yaitu semakin baik sistem pengendalian internal 

persediaan suatu perusahaan, maka semakin meningkat pula efektivitas 

pengelolaan persediaan barang jadi. Sehingga tanpa pengendalian 

internal persediaan, pengelolaan barang jadi tidak akan dapat 

dilaksanakan dengan maksimal. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 


