
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Pengertian Peranan 

 Secara umum ”peranan” berasal dari kata ”peran” yang menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2001;854) berarti : 

”Perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dalam masyarakat.” 

 Kata ”peran” sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001;854) 

mempunyai arti: 

”Bagian yang dimainkan seseorang atau tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam suatu peristiwa.”  

Peranan dapat diartikan berfungsinya seseorang atau suatu bagian organisasi 

atau perusahaan dalam melaksanakan tugasnya. 

Jadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. 

 

 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

 Dalam usaha untuk mencapai tujuan suatu perusahaan, sistem informasi 

akuntansi mempunyai peranan yang penting. Sistem informasi akuntansi berfungsi 

untuk melayani kebutuhan informasi dari berbagai tingkatan. Informasi ini akan 

digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan dan 

pengendalian. 

 Berbagai kendala dan masalah yang kompleks timbul seiring dengan 

perkembangan dari perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan akan semakin besar 

pula kendala yang dihadapi. 



 Untuk memahami lebih lanjut mengenai sistem informasi akuntansi maka 

terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian dan definisi yang 

berhubungan dengan sistem informasi akuntansi. 

 

 

2.2.1 Pengertian Informasi 

Informasi adalah segala sesuatu keterangan yang dapat dipergunakan dalam 

pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Informasi adalah data yang tersusun 

melalui suatu proses sehingga lebih berguna dan memiliki nilai.  

Wilkinson  (2000, 5) mengemukakan definisi mengenai informasi sebagai 

berikut: 

”Information is intelligence that is meaningful and useful to person for 

whom it is intended. Expressed differently, it’s data that have been 

transformed and made more valuable by processing”. 

Pengertian yang dikemukakan oleh Marshall Romney and Paul Steinbart 

(2006,5) adalah sebagai berikut : 

“Information is data that have been organized and processed to provide 

meaning to a user”. 

Menurut Robert W. Ingram, Jhon W. Hill, dkk (2005, F3) pengertian 

informasi yaitu : 

“Information includes facts, ideas, and concepts that help us understand 

the world”. 

Ada pula pengertian informasi menurut Krismiaji (2002,15) yaitu : 

”Informasi adalah data yang telah diorganisasi, dan telah memiliki 

kegunaan dan manfaat”. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data 

yang telah diolah melalui suatu proses menjadi bentuk yang lebih bernilai dan 

digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. 



 

2.2.2 Pengertian Sistem Informasi, Akuntansi, dan Sistem Informasi 

Akuntansi 

Pengertian sistem informasi akuntansi terlebih dahulu penulis akan 

mengemukakan pengertian sistem dan pengertian sistem informasi akuntansi. 

 

Pengertian Sistem 

 Sistem merupakan suatu perangkat dari bagian-bagian yang saling 

berhubungan erat satu sama lain. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sistem, 

penulis akan mengemukakan pengertian sistem menurut beberapa orang ahli. 

Definisi sistem menurut Wilkinson (2000,6) adalah sebagai berikut : 

”A system is a unified group of interacting parts that function together to 

achieve its purposes. 

James A. Hall (2004,5) mengemukakan definisi sistem adalah sebagai 

berikut : 

“A system is a group of two or more interrelated components or subsystems 

that serve a common purpose. 

Pengertian yang dikemukakan oleh Marshall Romney and Steinbart 

(2006,4) adalah sebagai berikut : 

“A system is a set of two or more interrelated components that interact to 

achieve a goal”. 

Menurut Hariningsih (2006,24) sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai 

berikut : 



“Sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan 

(interrelated) atau sub sistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai 

tujuan yang sama (common purpose). 

Berdasarkan beberapa pengertian sistem di atas, maka disimpulkan bahwa 

sistem merupakan kumpulan dari sub sistem yang erat hubungannya dan secara 

bersama-sama memberikan suatu susunan yang telah diintegrasikan guna 

menyelenggarakan suatu tujuan pokok perusahaan. 

Pengertian Akuntansi  

 Akuntansi merupakan suatu sistem pencatatan yang mencatat segala kejadian 

atau transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan dalam nilai suatuan materi 

maupun  uang. 

Akuntansi mutlak perlu di dalam suatu perusahaan baik secara sederhana 

ataupun dibantu oleh peralatan yang canggih, karena tanpa adanya catatan tersebut 

maka akan sulit bagi seseorang ataupun perusahaan dalam memantau usahanya. 

 Mengenai definisi akuntansi, penulis mengutip dari Arens dan Loebbecke 

(2000,11) adalah sebagai berikut: 

”Accounting is the recording, classifying and summarizing of economic 

events in a logical manner for the purposes in providing financial 

information for decision making”.  

Menurut Azhar Susanto dan La Midjan (2003,10) pengertian akuntansi 

adalah sebagai berikut : 

”Akuntansi adalah merupakan proses pencatatan, pengolahan, 
peringkasan dan penyajian dengan cara-cara tertentu atas transaksi 
keuangan yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi lain serta 
penafsiran atas hasilnya”. 



Warren Reeve Fess (2005,8) mengemukakan definisi akuntansi sebagai berikut : 

”Accounting is an information system that provides reports to stakeholders 

about the economic activities and condition of a business. 

Definisi akuntansi menurut Weygandt Keiso Kimmel (2005,4) adalah 

sebagai berikut : 

“Accounting is an information system that identifies, records and 

communicates the economic events of an organization to interested”. 

 

A. Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi dapat didefinisikan oleh Wilkinson (2000, 8) sebagai 

berikut: 

”A formal information system is framework by which coordinate recources 
collect, process control and manage data throught successive stage in order 
to finish information via a communication network to various user for one 
more purposes”. 
 
Menurut Romney yang dikutip oleh Krismiaji (2002,16) sistem informasi 

dapat didefinisikan sebagai berikut : 

”Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk 
mengumpulkan, memasukan, mengolah dan menyimpan data, dan cara-
cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, 
dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi 
dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.  
 

Menurut Jhon F. Nash/Martin B.Robert yang dikutip oleh Azhar Susanto 

dan La Midjan (2003,8) mengemukakan definisi sistem informasi sebagai berikut : 

”Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat 
teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata 
jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi 
tertentu dan rutin, membantu managemen dan pemakai intern dan 



ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat 
(intelligent)”. 

 

 Menurut Hariningsih (2006,11) sistem informasi dapat didefinisikan sebagai 

berikut : 

”Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-

komponen dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan menyajikan 

informasi. 

 

Menurut beberapa definisi di atas, sistem informasi merupakan suatu 

kerangka yang mengkoordinasikan pengumpulan sumber-sumber, proses dan 

pengolahan data melalui berbagai tingkatan dengan tujuan menyediakan informasi 

melalui jaringan komunikasi kepada pemakai untuk satu atau lebih tujuan. 

Tujuan utama diterapkannya sistem informasi oleh Wilkinson (2000, 8) dapat 

digolongkan dalam tiga tujuan pokok antara lain: 

”The information system of firm in the world of business and government 
has three major purposes 
a. To support day-to-day operation. 
b. To support decision making by internal decision maker. 
c.  To provide information that to fulfill operation creating to stewardship.” 
 
Jadi jelas bahwa sistem informasi digunakan untuk mendapatkan informasi 

yang dapat menunjang dalam hal pengambilan keputusan, operasi sehari-hari 

perusahaan dan juga informasi mengenai hasil kerja manajemen perusahaan. 

 

B. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Adzar Susanto (2004;82) 

yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi adalah : 

“Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan (integritas) dari sub-
sub   sistem atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling 
berhubungan dan bekerjasama satu sama lain secara harmonis untuk 



mengelola data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan 
menjadi informasi keuangan”. 
 
Menurut Wilkinson, dkk (2000, 7) pengertian sistem informasi akuntansi 

adalah sebagai berikut : 

”An accounting information system is a unified structure within an entity, 
such as abusiness firm, that employs physical resources, and other 
components to transform economic data into accounting information, with 
the purpose of satisfying the information needs of variety of users”. 
 
Sedangkan pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut Bodnar dan 

Hopwood (2005;3) adalah sebagai berikut : 

“An accounting information system (AIS) is a collection of resources, such 

as people and equipment, designed to transform financial and other data 

into information”.  

Definisi yang dikemukakan oleh Marshall Romney and Paul Steinbart 

(2006,6) adalah sebagai berikut : 

“An Accounting Information system (AIS) is a system that collects, records, 

stores, and processes data to produce information for decision makers”. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan seperangkat 

manusia dan sumber modal dalam suatu organisasi yang berpengaruh dalam 

pengolahan data akuntansi yang kemudian sebagai dasar pengambilan keputusan 

pihak manajeman dalam merencanakan dan mengendalikan perusahaan. Selain itu 

sistem informasi akuntansi merupakan suatu komponen organisasi yang 

menghimpun, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisis dan mengkomunikasikan 

informasi kepada berbagai pihak yang membutuhkan. 

 

 

2.2.3 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi 



 Sistem informasi akuntansi diterapkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk 

menyajikan informasi bagi pihak internal dan eksternal sebagai pengambilan 

keputusan. 

 Untuk pencapaian tujuan tersebut diperlukan unsur-unsur sistem informasi 

akuntansi seperti yang dikemukakan oleh Marshall Romney and Paul Steinbart 

(2006,3) yaitu : 

1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan 
melaksanakan berbagai fungsi. 

2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang 
dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data 
tentang aktivitas-aktivitas organisasi. 

3. Data tentang proses-proses bisnis organisasi. 
4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi. 
5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk computer, peralatan 

pendukung (peripheral device), dan peralatan untuk komunikasi 
jaringan. 

 
Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari beberapa unsur seperti yang 

dikemukakan oleh Bodnar dan Hopwood (2005;1) sebagai berikut : 

1. People and equipment, 
2. Data, 
3. Information 
 
Sedangkan menurut Wilkinson (2000 ;4) yang dialihbahasakan oleh Agus 

Maulana memiliki unsur -unsur sebagai berikut : 

 “1. Sumber daya manusia 
2. Alat yang digunakan 

            3. Sistem dan prosedur yang digunakan”. 
 
Menurut Azhar Susanto (2001:12) unsur-unsur sistem informasi akuntansi 

adalah sebagai berikut : 

 ”1. Sumber daya manusia dan alat, 

   2. Catatan, 

   3. Laporan.” 



 Secara singkat unsur-unsur sistem informasi akuntansi tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Sumber Daya Manusia dan Alat 

Manusia merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang berperan di dalam 

pengambilan keputusan apakah sistem dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. 

Manusia juga yang mengendalikan jalannya sistem. Sedangkan, alat merupakan 

unsur sistem informasi akuntansi yang berperan di dalam mempercepat 

pengolahan data, meningkatkan ketelitian kalkulasi atau perhitungan dan 

meningkatkan kerapihan bentuk informasi. Contoh alat yang digunakan adalah 

komputer. 

2. Catatan 

Data dihasilkan dari catatan-catatan berupa jurnal-jurnal, buku besar, dan buku 

tambahan. Data dihasilkan dari formulir-formulir yang digunakan sebagai bukti 

tertulis dari transaksi, contoh : faktur penjualan, bukti pembayaran dan lain-lain. 

3. Laporan atau informasi 

Hasil akhir dari sistem informasi akuntansi adalah akuntansi keuangan dan 

informasi akuntansi manajemen. Informasi tersebut antara lain dapat berupa : 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan harga pokok 

penjualan, laporan biaya pemasaran, daftar umur piutang, daftar saldo persediaan, 

dan sebagainya. 

 

2.2.4 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

 Sistem perusahaan yang berskala besar maupun kecil memiliki permasalahan 

yang kompleks, seperti kegiatan operasi perusahaan yang bermacam-macam, 

mempekerjakan puluhan bahkan ratusan tenaga kerja, adanya arus input maupun 

output yang dikelola dalam jumlah besar serta banyaknya pihak-pihak yang cukup 

berkepentingan dalam perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan dituntut untuk mampu 



dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh aktivitas 

usahanya dengan baik agar tidak terjadi penyimpangan usaha. 

 Adapun tujuan sistem informasi akuntansi suatu organisasi dikemukakan oleh 

Azhar Susanto (20001;37) sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kualitas informasi, yaitu informasi yang tepat 
guna (relevance), lengkap dan terpercaya. Dengan kata lain sistem 
informasi harus dengan cepat dan tepat dapat memberikan informasi 
yang diperlukan. 

2. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem pengendalian 
internal, yaitu sistem pengendalian internal yang dipergunakan untuk 
mengamankan kekayaan perusahaan. Ini berarti bahwa sistem 
informasi yang disusun harus mengandung kegiatan sistem 
pengendalian internal (internal check). 

3. Harus dapat menekan biaya-biaya tata usaha, ini berarti bahwa biaya 
tata usaha untuk sistem akuntansi harus seefisien mungkin dan harus 
jauh lebih murah dari manfaat yang akan diperoleh dari penyusunan 
sistem akuntansi. 

 
 

Menurut Mulyadi (2001;19), tujuan sistem informasi akuntansi dibuat untuk : 

1. Menyediakan informasi bagi pengelola bagi kegiatan usaha. 
2. Memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, 

baik mengenai mutu, ketepatan pengajian maupun struktur 
organisasinya. 

3. Memperbaiki pengendalian akuntani dan pengecekan internal, yaitu: 
4. Untuk memperbaiki tingkat keandalan (reability) informasi akuntansi 

dan juga untukmenyediakan catatan lengkap mengenai 
pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap kekayaan (asset) 
perusahaan. 

5. Mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 
 

Ada pun tujuan utama sistem informasi akuntansi menurut AICPA yang 

dikutip oleh Marshall B. Romney dan Paul J. Steinbart (2006,249) yaitu : 

1. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid. 
2. Mengklasifikasi transaksi secara tepat. 
3. Mencatat transaksi pada nilai moneter yang tepat. 
4. Mencatat transaksi dalam periode akuntansi yang tepat. 
5. Menampilkan secara tepat semua transaksi dan pengungkapan yang 

berkaitan dalam laporan keuangan. 



 
 Menurut Krismiaji (2002,188) tujuan sistem informasi akuntansi adalah 

sebagai berikut : 

1. Kemanfaatan dalam membuat keputusan bagi para manajer 
2. Ekonomis  
3. Daya andal pemrosesan data secara akurat dan lengkap 
4. Ketersediaan mengakses kapan saja diperlukan. 
5. Ketepatan waktu 
6. Servis kepada pelanggan harus memuaskan 
7. Kapasitas sistem harus mampu menangani kegiatan pada periode 

sibuk dan pertumbuhan di masa mendatang 
8. Praktis dan mudah digunakan 
9. Fleksibilitas 
10. Daya telusur, sistem harus mudah dipahami oleh para pemakai dan 

perancang 
11. Daya audit 
12. Keamanan 

 
 

 Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan sistem 

informasi akuntansi adalah : 

1. Untuk meningkatkan mutu pengolahan data menjadi informasi yang efektif 

dan efisien. 

2. Untuk meningkatkan pengendalian internal, sehingga sistem informasi yang 

dihasilkan dapat dipercaya dan dapat melindungi harta perusahaan. 

3. Untuk mengurangi seminimal mungkin biaya pemeliharaan catatan. 

 

2.2.5 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi  

Menurut Mulyadi (2001,19) fungsi sistem informasi akuntansi yaitu sebagai 

berikut : 

1. ”Untuk menyediakan informasi mengenai kegiatan usaha baru, 
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 

sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun 
struktur informasinya, 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, 
yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi 



akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai 
pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan, dan 

4. Untuk mengurangi biaya klarikal dalam penyelenggaraan catatan 
akuntansi”. 

 
 Menurut Azhar Susanto (2001;11) fungsi utama sistem informasi akuntansi 

adalah : 

”Mendorong seoptimal mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan 
berbagai informasi akuntansi yang terstruktur yaitu tepat waktu, 
relevan, dan dapat dipercaya yang secara keseluruhan informasi 
akuntansi tersebut mengandung arti berguna.” 
 
Menurut Krismiaji (2002,26) ada tida fungsi suatu sistem informasi akuntansi 

adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan pemrosesan data tentang transaksi perusahaan secara 
efisien dan efektif. 

2. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk pembuatan 
keputusan oleh manajemen. 

3. Melakukan pengawasan yang memadai untuk menjamin bahwa 
sistem informasi yang dihasilkan oleh sistem dapat dipercaya, 
menjamin bahwa aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan 
sesuai dengan tujuan manajemen serta sejalan dengan peraturan 
yang telah digariskan, melindungi dan menjaga aktiva organisasi 
termasuk data lain yang dimiliki oleh perusahaan. 

 
 Menurut Romney and Steinbart (2006,3) memungkinkan suatu sistem 

informasi akuntansi memenuhi tiga fungsi pentingnya dalam organisasi, yaitu : 

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 organisasi, untuk memastikan bahwa data 
tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan andal. 



 
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi sistem informasi akuntansi  

adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai suatu badan usaha atau 

perusahaan, dimana informasi tersebut diperlukan baik oleh manajemen 

maupun oleh pihak-pihak yang membutuhkan seperti pemegang saham, 

kreditor, dan lembaga-lembaga pemerintah. 

2. Sebagai alat pengendalian dan pengawasan  

Yaitu: untuk mengendalikan dan mengawasi jalannya aktivitas atau kegiatan 

perusahaan. 

 

2.2.6 Karakteristik Kualitas Informasi Akuntansi  

 Agar suatu informasi akuntansi dapat memberikan manfaat bagi para 

pemakainya baik dari dalam maupun dari luar lingkungan perusahaan, maka 

informasi akuntansi tersebut haruslah memiliki karakteristik-karakteristik tertentu.  

 Menurut Krismiaji (2002,4) untuk dapat menghasilkan informasi yang 

diperlukan oleh para pembuat keputusan maka sistem informasi akuntansi harus 

memiliki kriteria sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan transaksi dan data lain dan memasukannya ke dalam 
sistem 

2. Memproses data transaksi  
3. Menyimpan data untuk keperluan di masa mendatang 
4. Menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi 

laporan, atau memungkinkan para pemakai untuk melihat sendiri 
data yang tersimpan di komputer 

5. Mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi 
yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya 

 
 Menurut Azhar Susanto (2004,33) karakteristik sistem informasi akuntansi 

harus memiliki kriteria sebagai berikut : 

1. Kegunaannya 
2. Lingkungan ekonomi 
3. Wujudnya 



4. Pelayanan konsumen 
5. Kapasitas 
6. Kesulitannya 
7. Fleksibilitas 
8. Output 
9. Tingkatannya 
 

 Menurut Romney and Steinbart (2006,12) mengungkapkan lebih lanjut 

secara ringkas mengenai karakteristik sistem informasi akuntansi harus memiliki 

kriteria sebagai berikut: 

1. Relevan 
2. Andal 
3. Lengkap 
4. tepat waktu 
5. Dapat dipahami 
6. Dapat diverifikasi  

 Penjelasan secara singkat kriteria-kriteria tersebut di atas dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Relevan 

Informasi itu relevan jika mengurangi ketidakpastian, memperbaiki 

kemampuan pengambil keputusan untuk membuat prediksi, 

mengkonfirmasikan atau memperbaiki ekspektasi mereka sebelumnya. 

2. Andal 

Informasi itu andal jika bebas dari kesalahan atau penyimpangan, dan secara 

akurat mewakili kejadian atau aktivitas di organisasi. 

3. Lengkap 

Informasi itu lengkap jika tidak menghilangkan aspek-aspek penting dari 

kejadian yang merupakan dasar masalah atau aktivitas-aktivitas yang 

diukurnya. 

4. Tepat waktu 

Informasi itu tepat waktu jika diberikan pada saat yang tepat untuk memungkinkan 

pengambilan keputusan dan menggunakannya dalam membuat keputusan. 



5. Dapat dipahami 

Informasi dapat dipahami jika disajikan dalam bentuk yang dapat dipakai dan 

jelas. 

6. Dapat diverifikasi 

Informasi dapat diverifikasi jika dua orang dengan pengetahuan yang baik, 

bekerja secara independen dan masing-masing akan menghasilkan informasi 

yang sama. 

 

 

2.2.7 Sistem Pengolahan Data Elektronik 

2.2.7.1 Pengertian Sistem Pengolahan Data Elektronik 

Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan istilah 

Pengolahan Data Elektronik (PDE). Pengolahan data (Data Processing) adalah 

manipulasi data ke dalam bentuk yang berguna dan lebih berarti, berupa informasi. 

Definisi Pengolahan Data Elektronik (PDE) menurut Bodnar and Hopwood 

(2004:4) yaitu sebagai berikut: 

 “Electronic Data Processing (EDP) is the use of computer technology to 
perform an organization transaction–oriented data processing. EDP is a 
fundamental accounting information system application in every 
organization. As computer technology has become common place, the term 
data processing (DP) has come to have the some meaning as EDP”.  

 
Dapat diartikan bahwa Pengolahan Data Elektronik (PDE) adalah 

pemanfaatan teknologi komputer untuk melakukan pemrosesan data transaksi-

transaksi dalam suatu organisasi. Electronic Data Processing adalah aplikasi sistem 

informasi akuntansi paling dasar dalam setiap organisasi sehubungan dengan 

perkembangan teknologi komputer, istilah pemrosesan data mulai dikenal dan 

mempunyai arti yang sama dengan EDP. 

Menurut Mulyadi (2001;5) Pengolahan Data Elektronik adalah: 

 “Suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu untuk 
melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Suatu system pada dasarnya 



adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang 
lainnya”. 

 
Dari definisi diatas dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai 

sistem sebagai berikut: 

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur 

2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan 

3. Unsur sistem tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan sistem. 

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

 

Dengan menggunakan pengolahan data elektronik dapat menghasilkan 

informasi yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat 

elektronik yaitu komputer. 

Kata komputer berasal dari bahasa latin Computare  yang artinya dalam 

bahasa Inggris adalah to Compute yang dalam bahasa Indonesia berarti menghitung. 

Arti komputer mempunyai arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. 

Pengertian komputer menurut Azhar Susanto (2003:62-82) adalah sebagai 

berikut: 

 “Dalam pengertian terbatas komputer sebagai alat kalkulasi. Peranan 
Komputer di dalam perusahaan yang semula hanya digunakan untuk 
mengelola data akuntansi, kemudian untuk mengolah data upah, 
persediaan, keuangan dan lain-lain”. 

 

Fungsi komputer menurut Azhar Susanto (2003:82) adalah sebagai berikut: 

“ 1.  Fungsi Masukan (Input) 
2.  Fungsi Menyimpan (Storage) 
3.  Fungsi Pengolahan (Processing) 
4.  Fungsi Keluaran (Output) 
5.  Fungsi Komunikasi (Communication)”. 
 

Berdasarkan definisi di atas, komputer merupakan perlengkapan elektronik 

berkecepatan tinggi yang mampu melakukan perhitungan aritmatika dan pekerjaan-

pekerjaan yang logis, menyimpan, melaksanakan, atau menjalankan sekumpulan 



instruksi yang memungkinkan untuk menyelenggarakan atau melakukan seperangkat 

tindakan operasi tertentu dan memodifikasi kembali setiap instruksi, jika diperlukan 

tanpa campur tangan manusia. 

2.2.7.2 Unsur-unsur Sistem Pengolahan Data Elektronik 

Sebagai suatu sistem informasi, sistem pengolahan data elektronik terdiri dari 

empat unsur, menurut Azhar Susanto (2004:67) yaitu: 

“ 1. Perangkat keras (hardware) 
            2. Perangkat lunak (software) 
    3. Sumber daya manusia (brainware) 
  4. Prosedur (procedure)”. 

 

2.2.7.3 Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras komputer meliputi peralatan fisik yang menjalankan berbagai 

kegiatan dari sistem yang menggunakan komputer. Menurut Jogiyanto (2003:91) 

komponen-komponen penting yang dibutuhkan pada setiap komputer dapat 

dikelompokkan sebagai berikut:  

“ 1. Alat Masukan (input device) 
2. Alat Pemroses (processing device) 
3. Alat Keluaran (output device) 
4. Simpanan Luar (storage)” 
 

 Keempat komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Alat Masukan 

     Alat masukan adalah alat untuk memasukkan data yang akan diproses ke 

komputer. Alat masukan dapat digolongkan ke dalam dua golongan yaitu alat 

masukan langsung dan alat masukan tidak langsung. 

a. Alat masukan langsung berarti data langsung diproses oleh Central 

Processing Unit tanpa terlebih dahulu dimasukkan ke media simpanan luar 

sehingga memungkinkan interaksi langsung antara pemakai dan sistem 

komputer. Contoh alat masukan langsung adalah: keyboard, visual display 

terminal, dan pointing device. 



b. Alat masukan tidak langsung berarti data yang dimasukkan tidak langsung 

diproses oleh Central Processing Unit, tetapi direkam dahulu ke dalam suatu 

media Machine Readable Form (bentuk yang hanya dibaca oleh komputer) 

yang berbentuk simpanan luar, contoh masukan tidak langsung adalah 

magnetic disk. 

2. Alat Pemroses 

  Alat pemroses adalah alat dimana instruksi-instruksi program diproses untuk 

mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat masukan dan hasilnya akan 

ditampilkan pada alat keluaran. Alat pemroses terdiri dari CPU (Central Processing 

Unit) dan Main Memory. 

a. CPU (Central Processing Unit) 

 Central Processing Unit (CPU) adalah bagian internal dari komputer yang 

menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya oleh program-

program komputer. Elemen-elemen pokok CPU terdiri dari: 

1) Control Unit 

 Control Unit bertugas mengarahkan seluruh sistem komputer dalam 

menjalankan seluruh fungsinya. Unit pengendali mengatur kapan alat 

masukan menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan 

pada alat keluaran. 

2) Arithmetic and Logical Unit (ALU) 

 Unit logika aritmatika adalah bagian dari CPU yang melaksanakan 

pekerjaan-pekerjaan komputerisasi dan logika. 

b.Main Memory Unit 

 Main Memory Unit dapat menyimpan data dan instruksi dengan kapasitas 

yang besar terdiri dari: 

1) Randomly Accessable Memory (RAM) 



 Semua data dan program yang dimasukkan melalui alat masukan akan 

disimpan terlebih dahulu di RAM. RAM merupakan memori yang dapat 

diakses dan dapat diisi serta diambil isinya oleh programmer. 

2) Read Only Memory (ROM)  

 ROM merupakan memori yang hanya dapat dibaca saja, programmer 

tidak dapat mengisi sesuatu ke dalam ROM. Isi ROM telah diisi oleh 

pabrik pembuatnya, berupa sistem operasi (Operating  System).  

3. Alat Keluaran 

   Keluaran yang dihasilkan dari pengolahan data dapat berupa tulisan (terdiri 

dari huruf, kata, angka, karakter khusus, dan simbol-simbol lain), image (dalam 

bentuk grafik atau gambar), suara (dalam bentuk musik atau omongan), dan dalam 

bentuk yang dapat dibaca oleh mesin (Machine Readable Form). Untuk 

 mendapatkan bentuk-bentuk keluaran tersebut maka dibutuhkan alat untuk 

 menampilkannya yaitu alat keluaran yang dapat berupa: 

a. Hard Copy Device 

 Berupa alat yang digunakan untuk mencetak tulisan serta image pada media 

keras seperti kertas, yang termasuk hard copy device yang umum 

dipergunakan adalah printer. Printer merupakan alat pencetak dengan media 

kertas, dan kertas yang dipergunakan umumnya adalah Continous Form.  

b. Soft Copy Device 

 Berupa alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada 

media lunak yang berupa sinyal elektronik. Soft Copy Device dapat berupa 

Video Display (layer) berupa tabung sinar katoda atau Chatoda Ray Tube 

(CRT). 

c. Drive Device 

Berupa alat yang dipergunakan untuk merekam simbol dalam bentuk   yang 

hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti disc drive atau tape drive. 

3. Simpanan Luar 



  Main Memory di dalam alat pemroses merupakan memori yang kapasitasnya 

tidak begitu besar, kadang-kadang diperlukan suatu simpanan yang memiliki 

kapasitas besar untuk menyimpan data dan program dalam jangka waktu tertentu 

yang disebut External Memory (simpanan luar, karena terletak di luar alat proses) 

atau secondary storage (simpanan kedua) simpanan pertama adalah memori, 

simpanan luar dapat digolongkan ke dalam alat simpanan pemasukan atau 

Sequential Access Storage Device   (SASD) dan alat simpanan pemasukan 

langsung atau Direct Access Storage Device (DASD). Kelebihan DASD 

dibandingkan SASD adalah kecepatan dari waktu pemasukannya dan banyak 

aplikasi yang membutuhkannya. Simpanan luar yang termasuk DASD adalah 

Magnetic Disc dan Hard Disc. Simpanan luar yang termasuk SASD adalah 

Magnetic Tape. 

 

2.2.7.4 Perangkat Lunak (Software) 

Software merupakan komponen diluar komputer yang berupa instruksi-

instruksi yang diperlukan oleh komputer, guna memproses dan menghasilkan data 

atau informasi sesuai dengan kehendak dari instruksi tersebut.  

Menurut Jogiyanto (2003:126) : 

Perangkat lunak adalah program yang berisi instruksi-instruksi untuk 

melakukan pengolahan data. Perangkat lunak tersebut diklasifikasikan ke dalam dua 

bagian besar, yaitu: 

“ 1.  Perangkat Lunak Sistem (System Software) 
a. Perangkat lunak sistem operasi (Operating System) 
b. Perangkat lunak sistem bantuan (Utility Software) 
c. Perangkat lunak sistem bahasa (Language Software) 

2. Perangkat Lunak Aplikasi (Application Software)”. 
 

 Kedua bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perangkat lunak sistem (System Software), yaitu perangkat lunak yang 

mengoperasikan sistem komputernya. 



a. Perangkat lunak sistem operasi (Operating System), yaitu program yang 

ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasi operasi dari sistem 

komputer. 

b. Perangkat lunak sistem bantuan (Utility Software), yaitu program yang ditulis 

untuk bantuan yang berhubungan dengan sistem komputer, misalnya 

memformat disk, menyalin disk, mencegah dan membersihkan virus. 

c. Perangkat lunak bahasa (Language Software), yaitu program yang digunakan 

untuk menterjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa 

pemrograman ke dalam bahasa mesin supaya dapat dimengerti oleh komputer.  

2. Perangkat lunak aplikasi (Application Software), yaitu program yang ditulis dan 

diterjemahkan oleh language software untuk menyelesaikan suatu aplikasi 

tertentu. 

 

2.2.7.5 Sumber Daya Manusia (Brainware) 

Sumber daya manusia merupakan aspek manusia yang terlibat dalam sistem 

komputer dan merupakan pusat seluruh kegiatan berpikir yang dilakukan oleh 

manusia untuk mempersiapkan, mengolah konsep-konsep dan berbagai kegiatan lain 

sebelum segala sesuatunya dikerjakan oleh komputer. Sumber daya manusia adalah 

yang menangani pengolahan data dengan mengkombinasikan antara hardware dan 

software agar dapat bermanfaat dan efisien. Pengertian brainware menurut Azhar 

Susanto (2004:188) adalah: 

 “Sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, 

pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan 

informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut”. 

 

Istilah orang disini bukan sembarang orang dalam arti wujudnya orang, akan 

tetapi orang yang memiliki kompetensi sesuai jenjangnya dalam sistem informasi. 



Jenjang brainware yang banyak digunakan menurut Azhar Susanto (2004:188) 

antara lain: 

“ 1.  Manajer sistem informasi 
2. Analis sistem 
3. Administrator jaringan 
4. Administrator database 
5. Programmer 
6. Operator 
7. Pustakawan”. 

 

2.2.7.6 Prosedur (Procedure) 

Pengertian prosedur menurut Azhar Susanto (2004:198) adalah: 

 “Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang 

menghubungkan aktivitas yang satu dengan aktivitas lainnya”. 

 

Prosedur bila diprogram dapat berubah menjadi software misalnya prosedur 

posting dan jurnal, jika sudah pasti dapat diprogram secara otomatis sehingga 

pemakai komputer tidak perlu lagi melakukan penjurnalan dan posting. Prosedur 

seringkali digunakan sebagai alat kontrol suatu transaksi yang disebut internal check. 

 

 2.2.7.7 Tujuan Sistem Pengolahan Data Elektronik 

Tujuan sistem pengolahan data elektronik adalah untuk menghasilkan 

informasi yang berguna bagi para pemakai. Hal ini diungkapkan Azhar Susanto 

(2003:89), yaitu bahwa dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data untuk 

menghasilkan informasi yang berguna memerlukan pertimbangan sebagai berikut: 

“ 1. Relevansi 
2. Jumlah data yang dapat dikumpulkan 
3. Efisiensi 
4. Ketepatan waktu 
5. Fleksibilitas 
6. Ketelitian dan keamanan 
7. Ekonomis”. 
 



 Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Relevansi 

 Disebabkan adanya keterbatasan dalam mengolah dan menyimpan data, komputer 

tidak mempunyai kemampuan untuk menangani semua data yang diperoleh. Oleh 

karena itu, hanya data yang sangat berhubungan dengan pengolahan suatu 

transaksi pada suatu saat saja yang akan diperhatikan. 

2. Jumlah data yang dapat dikumpulkan 

 Merupakan jumlah ukuran dari jumlah data yang dapat dikumpulkan, diolah dan 

disediakan untuk pemakai selama suatu waktu. 

3. Efisiensi 

 Efisiensi berhubungan dengan hasil yang dicapai dibandingkan pemasukannya. 

Meningkatkan efisiensi dalam mengkonversi data pada umumnya akan 

meningkatkan tolak ukur keberhasilan suatu sistem. 

4. Ketepatan waktu 

 Ketepatan waktu dalam mengumpulkan dan mengolah data dan menghasilkan 

informasi kepada pemakai merupakan tujuan yang sangat penting dalam situasi 

tertentu. 

5. Fleksibilitas 

 Fleksibilitas merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan untuk pemakai 

akan informasi secara lancar dan serbaguna dan dihubungkan dengan perubahan 

dalam mengkonversi data. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan berbagai 

kebutuhan akan sistem informasi memerlukan fleksibilitas yang tinggi. 

6. Ketelitian dan keamanan 

 Kesalahan dan kehilangan data merupakan faktor yang menentukan dalam 

menilai dapat dipercayanya konversi data. Oleh karena itu dalam mengkonversi 

data perlu tindakan pengendalian dan ukuran-ukuran pengamanan yang cukup. 

7. Ekonomis  



 Perlu dipertimbangkan manfaat yang dicapai dibandingkan dengan biaya yang 

dikorbankan dalam mengkonversi data. 

 

Sedangkan menurut Azhar Susanto (2004;47), tujuan sistem pengolahan data 

elektronik menghasilkan ciri-ciri : 

1. Efektivitas 

2. Efisiensi 

3. Konfidensial 

4. Integritas 

5. Ketersediaan 

6. Kepatuhan 

7. Kebenaran 

 Kutipan tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Efektivitas artinya informasi harus sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam 

mendukung suatu proses bisnis, termasuk di dalamnya informasi tersebut 

harus disajikan dalam waktu yang tepat, format yang tepat sehingga dapat 

dipahami, konsisten dengan format sebelumnya, isinya sesuai dengan 

kebutuhan saat ini dan lengkap atau sesuai dengan kebutuhan atau ketentuan. 

2. Efisiensi artinya informasi yang dihasilkan melalui penggunaan sumber daya 

yang optimal. 

3. Konfidensial artinya memperhatikan proteksi atau perlindungan terhadap 

informasi sensitif dari pihak yang tidak berwenang. 

4. Integritas artinya informasi yang dihasilkan harus merupakan hasil 

pengolahan data yang terpadu berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. 

5. Ketersediaan artinya informasi yang diperlukan harus selalu tersedia 

kapanpun saat diperlukan. Untuk itu diperlukan pengamanan terhadap sumber 

daya informasi. 



6. Kepatuhan artinya informasi yang dihasilkan harus patuh terhadap undang-

undang atau peraturan pemerintah serta memiliki tanggung jawab baik 

terhadap pihak internal maupun eksternal organisasi perusahaan. 

7. Kebenaran artinya informasi telah disajikan oleh sistem informasi dengan 

benar dan dapat dipercaya sehingga dapat digunakan oleh manajemen untuk 

mengoperasikan perusahaan. 

 

 Dari pengertian diatas bahwa tujuan sistem pertukaran data  elektronik adalah 

menghasilkan informasi-informasi yang sesuai dengan kriteria-kriteria seperti telah 

dituliskan diatas. 

 

2.2.7.8 Teknik Pengolahan Data Elektronik 

Teknik pengolahan data menurut Azhar Susanto (2003:90) terdapat dua 

alternatif pendekatan metode mengkonversi data secara komputerisasi yaitu: 

“ 1. Batch Processing 

2. On-line Processing”. 

 Kedua hal di atas diuraikan lebih jelas sebagai berikut: 

1. Sistem pengolahan data secara batch 

 Sistem pengolahan data secara batch ditandai oleh metode pengolahan data secara 

kelompok. Data dikumpulkan, disusun dan disimpan (secara manual) dalam 

jumlah yang besar. Bila waktu yang diperlukan telah cukup, baru data tersebut 

diolah dan biasanya secara berurutan. 

Ada beberapa pilihan sistem pengolahan data secara batch, yaitu: 

a. Metode magnetic disk storage 

b. Metode pengolahan dengan file maintenance secara terpisah 

c. Metode remote processing 

 Adapun penjelasannya sebagai berikut 

a. Metode Magnetic disk storage 



 Metode ini dilaksanakan dengan cara menempatkan master file pada 

penyimpanan magnetic disk sebagai pengganti penyimpanan pita magnetik. 

 Metode ini bermanfaat terutama dengan magnetic disk dapat dilakukan 

pengambilan data secara langsung dari penyimpanannya. Metode ini sangat 

baik untuk pengelolaan persediaan dan utang piutang karena secara cepat 

dapat dikeluarkan data persediaan atan utang piutang yang diperlukan. 

b. Metode pengolahan dengan file maintenance secara terpisah 

 Dengan metode ini terutama mengolah perubahan dalam fle, misalnya catatan 

baru, penghapusan catatan dengan prosedur yang tidak sama dengan prosedur 

pemutakhiran yang ada. 

c. Metode Remote Processing 

 Metode ini terutama untuk mengolah data secara batch yang berada di tempat 

lain misalnya pada took serba ada dimana transaksi pembayaran/ penjualan 

terjadi pada cash register dan mutasi atas penjualan tersebut langsung 

dihubungkan dengan CPU di tempat lainnya lagi. 

2. Sistem pengolahan data secara on-line 

 Sistem pengolahan data secara on-line ditandai oleh pengolahan data secara 

segera begitu data diterima. Setiap data dicatat segera ke dalam file yang 

diperlukan dan agar hal tersebut tercapai, data yang disimpan harus mencakup 

status dari kejadian berikut kelengkapannya. Sistem ini dilaksanakan apabila 

informasi yang diperlukan bersifat segera. Dalam sistem on-line terjadi interaksi 

secara langsung antara manusia dengan sistem komputer melalui terminal atau 

bagian input dan output lainnya. 

 Ada beberapa pilihan metode pengolahan data secara on-line, dua diantaranya: 

a. Remote processing 

b. Real time system 

 

 Adapun penjelasannya sebagai berikut: 



a. Remote Processing 

 Sistem pengolahan data secara on-line lebih banyak disebabkan oleh 

perbedaan lokasi tempat memasukkan data dengan tempat CPU berada. Data 

dimasukkan melalui terminal-terminal, ditransfer ke CPU untuk diolah. 

b. Real System 

 Metode lainnya adalah “real time sytem” dimana komputer membantu sistem 

dalam menyediakan informasi yang tepat waktu, mutakhir sesuai dengan 

kondisi dan situasi yang diperlukan apabila diperlukan, untuk mengendalikan 

opersai perusahaan. 

 

2.3 Sistem Informasi Akuntansi Persediaan 

Sistem akuntansi persediaan dapat diterapkan pada perusahaaan yang 

memiliki persediaan. 

Menurut Krismiaji (2002,367) mengemukakan bahwa sistem persediaan 

adalah sebagai berikut : 

”Sistem persediaan merupakan sebuah sistem yang memelihara catatan 
persediaan dan memberitahu manajer apabila jenis barang tertentu 
memerlukan penambahan. Sebuah sistem persediaan memproses dua 
jenis transaksi yaitu siklus pendapatan dan siklus pengeluaran”. 
 
Menurut Mulyadi (2001,553) sistem akuntansi persediaan adalah sebagai 

berikut : 

”Berkaitan erat dengan sistem penjualan, sistem retur penjualan, sistem 

pembelian, dan sistem retur pembelian”. 

Adapun tujuan penyusunan sistem 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 
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 dicatat dengan baik, selain penerimaan dan 
penyimpangan juga pengeluarannya”. 

 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan umumnya 

memiliki persediaan yang berbeda-beda. Setiap persediaan harus diamankan dari 

risiko kecurian, terbakar dan kerusakan lain demi menjaga kontinuitas dari 

perusahaan. Untuk itu perusahaan harus memikirkan tempat penyimpanan persediaan 

yang baik agar terhindar dari risiko kerugian. 

 

 

2.3.1 Pengertian Persediaan 

Persediaan ialah unsur yang paling aktiv dalam operasi perusahaan yang 

secara kontinyu diperoleh, diolah dan kemudian dijual kembali, maka dapat dikatakan 

persediaan sangat penting artinya bagi perusahaan. Karena berfungsi menghubungkan 

antara operasi yang berurutan dengan pembuatan suatu barang. 

Menurut Stice and Skousen (2004,653) pengertian persediaan adalah sebagai 

berikut : 

”Kata persediaan ditujukan untuk barang-barang yang tersedia untuk 
dijual dalam kegiatan bisnis normal, dan dalam kasus perusahaan 
manufaktur, maka kata ini ditujukan untuk barang dalam proses 
produksi atau yang ditempatkan dalam kegiatan produksi”. 
 
Definisi persediaan menurut Harnanto (2002,222) yaitu : 

”Persediaan adalah meliputi semua barang yang dimiliki dengan tujuan 

untuk dijual kembali dan atau dikonsumsi dalam operasi normal 

perusahaan”. 

Menurut Hendrikson (2000,570), persediaan adalah sebagai berikut: 



”The term Inventories includes merchandise destined for sale in the normal 

cause of business and material and supply to be used in the process of 

production for sale”. 

Pengertian persediaan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2000,14.1) 

adalah sebagai berikut: 

”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. 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 yang mencakup barang jadi yang diproduksi, atau barang 
dalam penyelesaian yang sedang diproduksi perusahaan dan 
termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam 
proses produksi. Bagi perusahaan jasa, persediaan meliputi biaya 
jasa seperti diuraikan dalam paragraf 15 dimana pendapatan yang 
bersangkutan belum diakui perusahaan”. 

 
Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa persediaan adalah 

barang yang berwujud yang dimiliki perusahaan dalam suatu siklus usaha normal 

perusahaan, dengan tujuan untuk dijual kembali secara langsung atau melalui proses 

produksi. Sedangkan barang-barang yang dimiliki perusahaan tetapi tidak 

dimaksudkan untuk dijual kembali serta digunakan diluar keperluan produksi tidak 

tergolong ke dalam persediaan. 

Persediaan barang dagangan merupakan salah satu unsur yang aktif dalam 

operasi perusahaan dagang baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. 

Penjualan barang dagangan merupakan sumber pokok bagi perusahaan. Persediaan 

merupakan asset yang sangat penting baik dalam jumlah maupun dalam aktivitas bagi 

perusahaan. 

 

 



2.3.1.1 Jenis-jenis Persediaan 

Sifat barang yang diklasifikasikan sebagai persediaan banyak dan bervariasi 

menurut sifat aktivitas perusahaan. 

Menurt jenis-jenis persediaan penulis mengutip pendapat yang dikemukakan 

oleh Harnanto (2002,222) sebagai berikut : 

1. Persediaan bahan baku, untuk menyatakan barang-barang yang 
dibeli atau diperoleh dari sumber-sumber alam yang dimiliki dengan 
tujuan untuk diolah menjadi produk jadi. 

2. Persediaan produk dalam proses, meliputi barang-barang yang masih 
dalam pengerjaan dan memerlukan pengerjaan lebih lanjut sebelum 
barang itu dijual. 

3. Persediaan produk jadi, meliputi semua barang yang telah 
diselesaikan dari proses produksi dan siap untuk dijual. 

4. Persediaan bahan penolong, meliputi semua barang-barang yang 
dimiliki untuk keperluan produksi, akan tetapi tidak merupakan 
bahan baku yang membentuk produk jadi. 

5. Lain-lain persediaan, misalnya suku cadang, peralatan kantor, alat-
alat pembungkus seperti halnya pada perusahaan-perusahaan 
dagang.  

 
Menurut S. Munawir (2002,116) jenis-jenis persediaan diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

1. Persediaan yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal 
(usaha pokok) 

2. Persediaan dalam proses produksi atau persediaan dalam perjalanan 
3. Persediaan dalam bentuk bahan dan digunakan dalam proses 

produksi 
 
Menurut Mulyadi (2001,554-555) membagi atau mengelompokan persediaan 

ke dalam beberapa tipe antara lain : 

“1. Persediaan produk jadi 
  2. Persediaan produk dalam proses 

   3. Persediaan bahan baku 
   4. Persediaan bahan penolong 
   5. Persediaan bahan habis dipakai pabrik 
   6. Persediaaan suku cadang”. 
 



 Berikutnya menurut Azhar Susanto (2001,150) berbagai jenis persediaan 

dalam perusahaan dagang, industri, atau perusahaan jasa dapat dikelompokan sebagai 

berikut : 

1. “Persediaan bahan baku, contohnya kapas benang tenun pada industri        
tekstil, tepung trigu untuk industri roti dan lain sebagainya, yang akan 
diolah lebih lanjut, 

2. Persediaan barang dalam proses, merupakan barang-barang yang   
sedang diolah antara lain dalam proses produksi dan lain-lain, 

3. Persediaan hasil jadi, merupakan hasil produksi dari suatu perusahaan 
industri baik hasil produksi selesai, misalnya hasil produksi roti pada 
industri roti maupun yang akan digunakan dalam proses produksi lebih, 
misalnya kain blacu atau grey pada industri tekstil, 

4. Persediaan suku cadang, merupakan persediaan barang yang akan 
digunakan untuk memperbaiki atau mengganti bagian yang rusak dari 
peralatan maupun mesin, antara lain komponen-komponen dari 
peralatan atau mesin tersebut, 

5. Persediaan bahan bakar, merupakan persediaan yang harus ada di 
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 guna memperlancar kegiatan tata usaha, 

7. Persediaan barang dagang, merupakan persediaan yang digunakan oleh 
perusahaan dagang”.  

 

 

2.3.1.2 Tujuan Persediaan 

Setiap peruahaan memiliki persediaan, karenanya penyelenggaraan persediaan 

ini dapat memberikan beberapa keuntungan, diantaranya yaitu dapat memperlancar 

proses produksi, dapat melayani dengan segera kebutuhan konsumen. 

Pada dasarnya persediaan mempermudah atau memperlancar jalannya operasi 

perusahaan industri yang akan dilakukan secara berturut-turut untuk memproduksi 

barang-barang serta selanjutnya menyampaikan kepada konsumen atau pelanggan. 

 Menurut Mulyadi (2001,553) tujuan dari sistem akuntansi persediaan adalah : 

 ”Untuk mencatat mutasi tiap jenis persediaan yang disimpan di gudang”. 



 Menurut Krismiaji (2002,366) tujuan sistem persediaan adalah sebagai 

berikut : 

”Memelihara catatan persediaan dan memberitahu manajer bila jumlah 

persediaan tertentu memerlukan penggantian atau penambahan”. 

 Adapun tujuan penyusunan sistem informasi persediaan menurut La Midjan 

(2001,150) adalah sebagai berikut : 

1. Sebagian besar 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 dicatat dengan baik, selain penerimaan dan 
penyimpanan juga pengeluarannya. 

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan umumnya 

memiliki persediaan yang berbeda-beda. Setiap persediaan harus diamankan dari 

resiko kecurian, terbakar, dan kerusakan lain demi menjaga kontinuitas dari 

perusahaan. Untuk itu perusahaan harus memikirkan tempat penyimpanan persediaan 

yang baik agar terhindar dari resiko kerugian. 

 

 

2.3.2 Perlakuan Persediaaan 

   Dalam pelaksanaan persediaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan diantaranya metode pencatatan persediaan, metode penilaian persediaan 

dan lain-lain. 

 

 

 

 



2.3.2.1 Metode Pencatatan Persediaan 

Dalam suatu aktivitas perlu adanya suatu pencatatan sebagai bukti 

pertanggungjawaban. Ada dua cara pencatatan yang dihasilkan atas waktunya yaitu 

metode perpetual dan metode periodik (physical). 

Menurut Reimers (2007,229) sistem pencatatan persediaan terdiri dari : 

1. Perpetual inventory system  
A method of record keeping that involves updating the accounting 
records at the time of every purchase, sale, and retur. 

2. Periodic inventory system 
A method of record keeping that involves updating the accounting 
records only at the end of the accounting period. 
 

Menurut Guenther (2006,205) terdapat dua metode pencatatan dalam 

persediaan yaitu sebagai berikut : 

1. The Periodic Method 
Under the periodic method, inventory balances are only adjusted once at 
the end of the accounting period. 

2. The Perpetual Method 
Under the perpetua linventory method, all product costs are debited 
directly to the respective inventory accounts (raw materials or work in 
process) as they are incurred. 
 

Menurut Kieso, Weygandt, Warfield (2002,446) metode pencatatan 

persediaan yaitu sebagai berikut :  

1. Sistem persediaan perpetual (perpetual inventory system), catatan 
yang berkelanjutan menyangkut perubahan persediaan dicerminkan 
dalam akun persediaan. Yaitu semua pembelian dan penjualan 
(pengeluaran) barang dicatat secara langsung ke akun persediaan 
pada saat terjadi. 

2. Sistem persediaan periodik (periodic inventory system), kuantitas 
persediaan di tangan ditentukan, seperti yang tersirat oleh namanya, 
secara periodik. Semua pembelian persediaan selama periode 
akuntansi dicatat dengan mendebet akun pembelian.  

 
 
 
Menurut Azhar Susanto (2001,154) sebagai berikut : 



”1. Perpetual inventory system. Dalam hal ini pencatatan atas transaksi 
persediaan dilaksanakan setiap waktu atas dasar bukti, baik 
terhadap pemasukan maupun pengeluaran. Metode ini dilaksanakan 
terutama pada sistem “gudang terbuka” untuk barang-barang yang 
bernilai agak tinggi atau untuk barang yang mudah dicatat terutama 
pemakaian dan pengeluarannya dari gudang. 

2. Periodic/Physical inventory system. Pencatatan atas transaksi 
persediaan berdasarkan bukti hanya untuk pembelian. Pemakaian 
tidah dicatat dan biasanya tidak menggunakan surat permintaan 
pemakaian atau pengeluaran barang. Pada akhir tahun diadakan 
inventarisasi fisik untuk mengetahui sisa persediaan. Selisihnya 
sebagai pemakaian atau pengeluaran dimasukan ke dalam harga 
pokok penjualan atau produksi. Metode ini tepat digunakan pada 
sistem ”gudang tertutup” yaitu untuk barang-barang bernilai rendah 
atau secara teknis sukar dicatat pemakaian atau pengeluarannya”.   

 
Catatan persediaan dapat diselenggarakan dengan dua metode yaitu : 

1. Metode periodik atau fisik 

Dalam metode periodik atau fisik setiap terjadi mutasi persediaan baik 

aktivitas pembelian maupun aktivitas penjualan tidak dicatat dalam arti tidak 

mengurangi atau menambah catatan persediaan, yang dicatat adalah 

pembelian dan penjualannya saja. Jadi pada metode periodik atau fisik 

memerlukan inventarisasi fisik yaitu suatu perhitungan, pengukuran atau 

penimbangan barang pada akhir periode akuntansi untuk menetapkan 

kuantitas yang ada dalam perusahaan  

Adapun ayat jurnal untuk metode periodik atau fisik yaitu : 

a. Aktivitas pembelian 

Dr. Pembelian........................XXX 

Cr.     Kas/hutang dagang..................XXX 

c. Aktivitas penjualan 

Dr. Kas/piutang dagang..........XXX 

Cr.      Penjualan.................................XXX 

 

2. Metode Perpetual 



Yaitu kebalikan dari metode periodik atau fisik yang mencatat mutasi 

persediaan dari aktivitas pembelian dan aktivitas penjualan. Penggunaan 

metode perpetual ini menghasilkan sarana pengendalian yang paling efektif 

terhadap persediaan. Prinsip dasar metode ini adalah semua penambahan dan 

pengurangan persediaan yang caranya hampir sama dengan pencatatan dari 

penambahan dan pengurangan kas. Bila penerimaan uang kas di debet ke kas, 

maka pembelian barang dagangan di debit ke persediaan barang dagangan. 

Demikian pula, penjualan atau pengurangan persediaan barang dicatat seperti 

dalam pengurangan kas, yaitu di kredit ke persediaan barang dagang, seperti 

saldo perkiraan kas menunjuk akan jumlah uang kas yang ada, maka saldo 

perkiraan persediaan barang dagangan pun menunjukan jumlah persediaan 

yang ada. 

Adapun ayat jurnal untuk metode perpetual yaitu : 

a. Aktivitas pembelian 

Dr. Persediaan barang dagangan..........XXX 

Cr.           Kas/Hutang dagang..........................XXX 

 b. Aktivitas penjualan 

Dr. Harga pokok barang yang terjual.................XXX 

Cr.            Persediaan barang dagangan.........................XXX 

c. Dr. Kas/piutang dagang...................XXX 

 Cr.               Penjualan...................................XXX 

 

 

 

 

 

2.3.2.2 Metode Penilaian Persediaan 



Selain harus dicatat dengan baik, persediaan juga harus dinilai dengan baik. 

Tujuan yang lebih penting lagi dari penilaian adalah untuk menyajikan informasi 

yang bisa membantu para investor dan para pemakai lainnya untuk memprediksi arus 

kas di masa yang akan datang bagi perusahaan. 

Nilai persediaan akhir harus dapat dinyatakan dalam neraca sebesar harga 

pokok atau perolehan yang bersangkutan yang meliputi seluruh biaya yang secara 

langsung atau tidak langsung terjadi untuk mendapatkan persediaan tersebut pada 

keadaan dan tempat sebagaimana mestinya. 

Oleh karena itu, persediaan akhir dapat dihitung harga pokoknya dengan 

menggunakan beberapa cara penentuan harga dalam neraca, jumlah yang tercantum 

dalam neraca tergantung pada periode penilaian yang digunakan. Ada tiga metode 

penilaian persediaan barang dagangan yaitu : 

1. Metode harga pokok 

Menurut Kieso, Weygandt, Warfield (2001,508) penilaian persediaan dengan 

metode harga pokok adalah harga perolehan persediaan yang dihitung dengan 

memakai salah satu metode berdasarkan biaya historis, umumnya perhitungan 

metode harga pokok terdiri dari beberapa cara diantaranya : specific 

identification, FIFO, LIFO, dan Average. 

a. Metode identifikasi khusus (specific identification) 

Dipakai untuk persediaan yang diidentifikasi secara individu. Metode ini 

biasanya tidak praktis bila dipakai untuk menilai persediaan yang mempunyai 

karakter yang relatif sama, seperti sabun, cat, pakaian dan lain-lain. 

b. Metode FIFO 

Didasarkan pada asumsi bahwa biaya-biaya persediaan ditetapkan dengan 

harga pokoknya yang paling baru. Persediaan akhir dilaporkan dengan nilai 

menurut harga pokok yang paling baru, harga pokok yang paling dekat 

dengan nilai berjalan persediaan pada tanggal neraca. 

c. Metode LIFO 



Didasarkan pada asumsi bahwa harga pokok yang paling akhir dari suatu 

barang tertentu harus dibebankan pada harga pokok penjualan, dengan 

demikian persediaan ditetapkan dengan harga pokok yang paling dini. 

d. Metode biaya rata-rata (average) 

 Didasarkan pada asumsi bahwa barang yang dijual harus dibebani dengan 

harga pokok rata-rata ini dipengaruhi atau ditimbang menurut jumlah unit 

yang diperoleh pada masing-masing harga. Persediaan ditetapkan dengan 

harga pokok rata-rata tertimbang per unit yang sama. 

 

2. Metode harga pokok pasar / harga pokok yang lebih rendah 

Sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, persediaan barang akan dicantumkan 

dalam neraca dengan nilai sebesar harga pokoknya. Tetapi dalam keadaan 

tertentu, penyimpangan dari prinsip harga pokok dapat dibenarkan. Dapat terjadi 

kemungkinan bahwa pada akhir periode terjadi perubahan harga pokok 

persediaan barang dagangan  dimana nilai pengganti persediaan barang dapat 

lebih rendah dari harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah 

3. Metode harga eceran  

Pengecer seperti toko kecil sampai departement store biasanya menggunakan 

metode harga eceran untuk memperkirakan harga pokok persediaan akhirnya. 

Metode harga eceran ini didasarkan pada persamaan harga pokok penjualan, dan 

metode ini mengharuskan perusahaan untuk mencatat pembelian persediaan 

dengan dua harga, yang pertama pada harga pembelian, seperti yang dicatat pada 

jurnal-jurnal dan buku pembelian, sedangkan yang kedua dicatat pada harga 

eceran seperti tercatat pada price tag. Hal ini tidak terlalu merepotkan 

perusahaan, karena biasanya perusahaan eceran menentukan harga eceran dengan 

menambah mark-up tertentu pada harga belinya. Dalam metode harga eceran, 

kuantitas barang dagangan diberi harga dengan menggunakan harga eceran yang 

baru sekarang. 



 

 

2.3.2.3 Mekanisme Pengendalian Persediaan  

Beberapa teknik pengendalian akuntansi dapat dipergunakan oleh manajemen 

dalam mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang menyimpang. Teknik-teknik dalam 

pengendalian persediaan dapat dilakukan dengan menetapkan nilai persediaan 

minimum dengan lead time, reorder point, safety stock, persediaan maksimum yang 

dapat ditoleransi serta order atau pesanan persediaan yang paling ekonomis. Hal ini 

lebih lanjut dijelaskan oleh La Midjan dan Azhar Susanto (2001,156)  sebagai 

berikut : 

1. Persediaan minimum, merupakan jumlah persediaan pada titik 
dimana persediaan atas persedian tersebut harus dilaksanakan 
(reorder point) 

2. Reorder point, merupakan rata-rata pemakaian barang selama lead 
time dan safety stock 

3. Lead time adalah jangka waktu antara saat pesanan dilaksanakan 
sampai barang tersebut diterima 

4. Safety stock, merupakan jumlah persediaan yang selalu harus tersedia 
sebagai ”persediaan besi” untuk menjaga situasi kemungkinan 
terjadinya kesulitan mendapatkan persediaan tersebut suatu saat 

5. Persediaan maksimum, merupakan persediaan secara maksimum 
atau optimum boleh tersedia dalam perusahaan dan diperhitungkan 
berdasarkan perkiraan 

6. Jumlah pemesanan ekonomis (Economic Order Quantity), merupakan 
jumlah besarnya pesanan yang secara ekonomis menguntungkan 
yaitu besarnya pesanan yang menimbulkan biaya pemesanan (order 
cost) dan biaya penyimpanan (carrying cost) yang minimal. 

 
Dari pendapat di atas dapat disimpulakn bahwa teknik-teknik pengendalian 

yang dapat ditetapkan adalah : 

1. Rasio Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over) 

Perputaran persediaan merupakan angka yang menunjukan kecepatan 

pergantian dalam metode itu, biasanya dalam waktu satu tahun. Angka tersebut dapat 



diperoleh dengan membagi semua harga persediaan atau bahan yang digunakan 

selama periode tertentu dengan jumlah rata-rata persediaan selama periode tertentu. 

Perhitungan Inventory Turn Over dapat dilakukan untuk semua persediaan 

yang ada dalam perusahaa. Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001,156), 

untuk persediaan barang dagangan (merchandise inventory) dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

      Cost of Good Sold 
Inventory Turn Over =  —————————————————— 
   Average Merchandise Inventory at Cost  
    

Tinggi rendahnya Inventory Turn Over menunjukan besarkecilnya investasi 

dalam persediaan. Suatu tingkat Inventory Turn Over yang rendah dapat menunjukan 

adanya investasi yang terlalu besar dalam persediaan dan makin lamanya modal yang 

tertanam dalam persediaan. Inventory Turn Over yang tinggi menunjukan adanya 

investasi yang terlalu rendah atau pendeknya waktu tertanamnya modal dalam 

persediaan. Apabila modal yang digunakan untuk membiayai persediaan tersebut 

adalah modal asing maka tingginya Inventory Turn Over memperkecil beban harga. 

Tingkat perputaran persediaan memegang peranan penting dalam efisiensi. 

2 Pengendalian Anggaran 

Pengendalian melalui penyusunan anggaran merupakan suatu cara yang 

dilakukan untuk membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan 

yang direncanakan. Dalam penyusunan anggaran harus dimulai dengan menetapkan 

terlebih dahulu berapa jumlah yang harus dijual. Jumlah ini dapat ditetapkan lebih 

dahulu melalui estimasi atau taksiran dari pihak pimpinan kemudian berdasarkan 

rencana penjualan dan rencana persediaan barang dagangan dapat dibuat anggaran 

pembelian barang dagangan dan hubungan dengan anggaran yang lain. 

3 Reorder Point 



Merupakan saat atau titik dimana harus diadakan pesanan kembali sehingga 

kedatangan barang yang dipesan adalah tepat pada waktunya. Masalah pesanan ini 

tergantung pada tiga factor yaitu : 

a Waktu yang diperlukan untuk penyimpanan 

b Tingkat pemakaian barang (inventory usage rate) 

c Persediaan besi atau penyelamat (safety stock) 

Perkiraan atau penaksiran lead time dari pesanan biasanya menggunakan rata-

rata hitung beberapa hari lead time pesanan sebelumnya. Tingkat pemakaian 

kuantitas barang juga diperlukan untuk penentuan waktu pemesanan yang tepat. 

Salha satu dasar untuk memperkirakan kuantitas barang dalam periode tertentu, 

khususnya selama periode pemesanan adalah rata-rata pemakaian kuantitas barang 

(coverage inventory usage rate) pada masa sebelumnya atau selama periode waktu. 

Contoh : pemakaian tiap minggu bahan baku rata-rata 100 unit 

    Safety stock – 80 unit, lead time = 2 minggu 

    Reorder point = 2(100 unit) + 80 unit = 280 unit 

   Jadi pesanan akan dilaksanakan pada saat bahan baku tersebut mencapai                

280 unit 

4 Economic Order Quantity (EOQ) 

Merupakan jumlah pesanan yang secara ekonomis menguntungkan yaitu 

besarnya pesanan yang menyebabkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan yang 

minimum. Sebenarnya penggunaan rumus Economic Order Quantity banyak 

diterapkan dalam menetapkan jumlah pembelian setiap kali untuk perusahaan 

industri. Meskipun demikian rumus ini dapat pula dipakai untuk menetapkan jumlah 

tiap kali pembelian yang paling tepat untuk pedagang perantara. Rumus EOQ 

menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001,157) adalah : 

 

EOQ = 
IC
US2  



  

Keterangan : 

U= jumlah satuan kebutuhan bahan dalam setahun 

S = biaya pemesanan per order 

I  = biaya penyimpanan yang dinyatakan sebagai persentase dari persediaan rata-rata 

C = harga bahan per satuan 

 

 

2.3.3 Pengendalian Persediaan 

 Menurut Usry (2002,299) yang dialih bahasakan oleh Krista pengendalian 

persediaan yang efektif sebaiknya : 

1. Menyediakan pasokan bahan baku yang diperlukan untuk operasi 
yang efisien dan tidak terganggu. 

2. Menyediakan cukup persediaan dalam periode dimana pasokan kecil 
(musiman, siklus, atau pemogokan kerja) dan mengantisipasi 
perubahan harga. 

3. Menyimpan bahan baku dengan waktu penanganan bahan dan biaya 
minimum dan melindungi bahan baku tersebut dari kehilangan 
akibat kebakaran, pencurian, cuaca, dan kerusakan karena 
penanganan. 

4. Meminimalkan item-item yang tidak aktif, kelebihan, atau usang 
dengan melaporkan perubahan produk yang mempengaruhi bahan 
baku. 

5. Memastikan persediaan yang cukup untuk pengiriman segera ke 
pelanggan. 

6. Menjaga agar jumlah modal yang diinvestasikan dalam persediaan 
berada di tingkat yang konsisten dengan kebutuhan operasi dan 
perencanaan manajemen. 

 
 Menurut Azhar Susanto (2001,157) pengendalian persediaan adalah : 

“Semua metode dan tindakan yang dilaksanakan untuk mengamankan 
persediaan sejak dari kedatangan, menerima, menyimpan, dan 
mengeluarkannya baik fisik maupun kualitas dan pencatatannya, 
termasuk penentuan dan pengaturan jumlah persediaan”. 
 



Peranan pengendalian persediaan terletak pada beberapa jumlah persediaan 

yang akan dipesan dan kapan pemesanan harus dilakukan, dengan memperhatikan 

persediaan yang minimum yang harus berada diperusahaan. 

Pengendalian persediaan pada dasarnya dapat dilaksanakan melalui : 

1. Pengawasan fisik 

Merupakan pengendalian yang berhubungan dengan keadaan dan jumlah 

persediaan secara fisik pada tempat penyimpanan persediaan untuk 

melindungi persediaan terhadap berbagai kemungkinan yang dapat merugikan 

perusahaan, maka dari itu  perlu adanya pengawasan fisik berupa : 

a. Terdapatnya gudang yang luas dengan pengaturan tempat barang yang 

tetap dan identifikasi barang tertentu untuk mempermudah pengambilan 

atau penambahan, sehingga tidak banyak waktu terbuang untuk mencari 

persediaan tertentu. 

b. Gudang atau tempat penyimpanan yang terpusat dan tertutup dimana 

hanya orang yang berhak saja yang boleh masuk. 

c. Pertimbangan keamanan terhadap pencurian atau penyelewengan haruslah 

diperhatikan dan diteliti kembali untuk persediaan yang bentuknya kecil 

dan mudah hilang, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat. 

d. Mengadakan pemeriksaan fisik (stock opname) paling tidak tiga bulan 

sekali dalam setahun untuk memeriksa hasil perhitungan secara fisik 

dengan cara tercatat di buku. 

2. Pengawasan akuntansi 

Merupakan pengendalian yang berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan 

persediaan mulai dari saat barang diterima sampai dengan barang dikirim ke 

bagian produksi atau kepada pelanggan. Adapun pengawasan akuntansi 

persediaan berupa : 

a. Adanya pencatatan persediaan dalam kartu persediaan yang langsung 

diambil dari laporan penerimaan dan pengeluaran barang sehingga apa 



yang terjadi di gudang akan tercermin pula di kartu tersebut. Dengan 

demikian apabila dalam suatu saat kartu persediaan menunjukan jumlah 

tertentu maka jumlah ini harus cocok dengan fisiknya yang ada di gudang. 

b. Adanya pemisahan fungsi antara orang yang bertanggung jawab terhadap 

persediaan dengan orang yang mencatat, sehingga secara tidak langsung 

berhubungan. Maka terjadi adanya saling mengawasi terhadap persediaan 

(internal check). 

c. Adanya sistem otorisasi untuk setiap pengeluaran barang yang ada di 

gudang dari yang berwenang. 

3. Pengendalian terhadap jumlah yang dibutuhkan, merupakan pengendalian 

yang berhubungan dengan penyimpangan persediaan pada tingkat jumlah 

yang dibutuhkan. Pengawasan ini penting untuk mengevaluasi persediaan 

agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan yang dapat menimbulkan 

kerugian bagi perusahaan. Pengawasan jumlah yang dibuat ini dilaksanakan 

dengan cara : 

a. Turn over basis 

Dengan menghitung turn over suatu persediaan dapat diketahui bahwa 

persediaan tersebut mengalami keterlambatan pertukaran, sehingga dapat 

ditentukan berapa dana yang lebih tertanam dalam persediaan itu. 

b. Maximum dan minimum basis 

Titik pengendalian ini dilakukan dengan cara menetapkan berapa jumlah 

minimum dan maksimum persediaan. Titik minimum adalah batas 

terendah persediaan yang diperlukan oleh perusahaan, dimana batas ini 

biasanya merupakan Safety stock perusahaan, bila perusahaan telah 

mencapai titik minimum maka perusahaan dapat melakukan pemesanan 

kembali. Sedangkan titik maksimum adalah batas tertinggi dari persediaan 

barang atu bahan yang optimum. Jumlah ini biasanya menunjukan kualitas 

minimum ditambah kualitas pemesanan atau pembelian standar. Faktor-



faktor yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan titik maksimum 

dan minimum diantaranya adalah : 

1) Teknik penggunaan atau penyerahan 

2) Waktu yang diperlukan untuk membeli atau memproduksi 

3) Kualitas pesanan yang ekonomis 

4) Fasilitas pergudangan yang tersedia 

5) Modal kerja yang tersedia 

6) Kondisi pasar secara umum 

7) Kemungkinan barang yang disimpan mengalami kerusakan atau 

kekurangan 

 

 

2.4 Pengendalian Internal 

 Pada perusahaan yang semakin berkembang, baik dalam ukuran maupun 

operasionalnya, maka akan semakin disadari bahwa ruang lingkup pengendalian akan 

semakin luas. Pimpinan manajemen atau top manajement tidak mungkin lagi untuk 

mengawasi setiap data dalam kegiatan perusahaannya. Keadaan ini mendorong 

pimpinan untuk melimpahkan sebagian wewenangnya kepada para bawahannya agar 

dapat membantu melaksanakan tugasnya dengan baik. 

 Manajemen membutuhkan alat yang berfungsi untuk membantu manajemen 

dalan melakukan fungsinya secara baik. Struktur pengendalian internal dalam hal ini 

dapat membantu manajemen dan berfungsi sebagai alat bantu untuk melaksanakan 

fungsi pengendalian. Dengan adanya struktur pengendalian internal yang efektif, 

manajemen dapat mengendalikan kegiatan perusahaan dengan baik. Selain itu 

manajemen juga dapat meyakinkan bahwa informasi yang terdapat dalam laporan 

yang diterima adalah benar dan dapat dipercaya. 

 

2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal  



 Pengertian pengendalian internal menurut Ikatan Akuntan Indonesia yang 

dituangkan dalam standar Profesi Akuntan Publik (2001,319.2), pengendalian 

internal sebagai berikut : 

”Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 
komisaris manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk 
memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan 
tujuan berikut ini: (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) efektivitas dan 
efisiensi dan, (3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang 
berlaku...”. 
 
Menurut Mulyadi (2001 : 63) definisi pengendalian internal adalah sebagai 

berikut : 

”Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan 
ukuran-ukuran yang tekoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, 
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi 
dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 
 
Menurut COSO Committee of Sponsoring Organization dan Statement on 

Auditing Stndard (SAS) no.78,  yang dikutip oleh Hiro Tugiman (2002,7) definisi 

pengendalian internal adalah: 

“Internal control is a process effected by an entity’s board of directors, 
management and other personel  that is designed to provide reasonable 
assurance regarding the achievement of objectives in the following 
categories : (a) reliability of financial reporting, (b) effectiveness and 
efficiency of operations, and (c) compliance with applicable laws and 
regulations”. 
 
Menurut Romney and Steinbart (2006,229) definisi pengendalian internal 

adalah sebagai berikut : 

“Pengendalian internal (internal control) adalah rencana organisasi dan 
metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan 
informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi 
jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang 
telah ditetapkan.  
 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah 

sebuah proses untuk mencapai tujuan tertentu, yang menjadi sebuah rangkaian 



tindakan yang tidak terpisahkan. Pengendalian internal bukan hanya terdiri dari 

pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang 

organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain. Dan 

pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan: 

pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. 

 
2.4.2 Unsur-Unsur Pengendalian Internal 

Dalam mencapai tujuannya maka penerapan pengendalian internal harus 

memperhatikan unsur penunjang pengendalian internal tersebut. Pengendalian 

internal mempunyai lima unsur yang terkait satu sama lain, jika salah satu tidak 

dilaksanakan maka pengendalian internal tidak optimal. Unsur-unsur pengendalian 

internal  menurut Bodnar dan Hopwood (2005;133) adalah sebagai berikut: 

” 1.   Control Environment  
   2.      Control Activities  
   3.      Risk Assessment  
   4.      Information and Communication 
   5.      Monitoring  ”. 
 
Menurut Krismiaji (2002,223) terdapat lima komponen pengendalian intern 

yaitu : 
1. Lingkungan pengendalian 
2. Aktivitas pengendalian 
3. Perhitungan risiko 
4. Informasi dan komunikasi 
5. Pemantauan 
 
Menurut Hariningsih (2006,367) mengemukakan lima komponen control 

internal, yaitu : 

1. Lingkungan kontrol, 
2. Penilaian Risiko, 
3. Informasi dan komunikasi, 
4. Monitor, dan 
5. Kegiatan kontrol-memberikan auditor informasi penting tentang 

risiko salah penafsiran materi laporan keuangan dan fraud.  
 



Menurut COSO yang dikutip oleh Romney and Steinbart (2006,231) 

terdapat lima komponen model pengendalian internal yang saling berhubungan, yaitu: 

1. Lingkungan pengendalian 
2. Aktivitas Pengendalian 
3. Penilaian Risiko 
4. Informasi dan komunikasi 
5. Pengawasan 
                                                                                                                                                          

Kelima unsur pengendalian internal dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1.  Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian merupakan dampak kumulatif atas faktor-faktor 

yang membangun, mendukung dan meningkatkan efektivitas kebijakan dan 

prosedur tertentu. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk 

semua unsur pengendalian internal, yang mencakup disiplin dan struktur. 

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu 

entitas antara lain : 

- Nilai-nilai integritas dan etika 

- Komitmen terhadap kompetensi 

- Filosofi manajemen dan gaya operasi 

- Struktur organisasi 

- Perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh dewan direksi 

dan komitenya 

- Cara pembagian otoritas dan tanggung jawab 

- Kebijakan sumber daya manusia dan prosedur 

Ketujuh faktor yang membentuk lingkungan pengendalian internal tersebut 

akan dijelaskan di bawah ini : 

1. Nilai intregitas dan etika. (Control Environment) 

Etika dan kejujuran merupakan dasar dari pengendalian yang dilakukan oleh 

manajemen dalam mengurangi tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh 



individu-individu dalam perusahaan. Pelanggarannya dapat menyebabkan 

kerugian yang cukup besar pada perusahaan. 

2. Komitmen terhadap kompetensi.( Commitment to competent) 

Kompentensi karyawan merupakan hal yang penting untuk memungkinkan 

proses pengendalian internal dapat berfungsi dengan baik. Kualitas dan 

kompetensi karyawanlah yang dapat memastikan terlaksananya proses 

pengendalian yang baik. Tidak ada proses pengendalian yang dapat berfungsi 

dengan baik tanpa karyawan yang kompeten. 

3. Partisipasi Dewan komisaris dan komite audit (Board of director or audit 

committee participation) 

Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan 

hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan 

perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). Dewan komisaris 

yang aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah konsentrasi pengendalian 

yang terlalu banyak ditangan manajemen. Pembentukan komite audit 

ditujukan untuk memperkuat independensi auditor yang oleh masyarakat 

dipercaya untuk menilai kewajaran pertanggungjawaban keuangan yang 

dilakukan manajemen.   

      4.  Filosofi manajemen  dan gaya operasi (Managements philosophy and 

operating style) 

 Pengendalian yang efektif dalam suatu organisasi dimulai dan diakhiri 

dengan filosofi manajemen. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang 

menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Jika manajemen 

percaya bahwa pengendalian penting, manajemen akan memastikan bahwa 

kebijakan dan prosedur pengendalian diterapkan secara efektif. Sikap yang 

menyadari pentingnya pengendalian akan terkomunikasikan pada para 

bawahan melalui gaya operasi manajemen yang mencerminkan ide manajer 

tentang bagaimana operasi suatu entitas akan dijalankan . 



      5.   Struktur organisasi.(Organization structure) 

Struktur organisasi didefinisikan sebagai pola otoritas dan tanggung jawab 

yang ada dalam organisasi. Struktur organisasi mengindikasikan pola 

komunikasi formal dalam organisasi. Struktur organisasi memberikan 

rerangka untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan 

aktivitas entitas.  

6. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab.(Assignment of 

authority and responsibility) 

Penetapan wewenang dan tanggung jawab dimaksudkan agar mempermudah 

proses operasi, proses pelaporan dan memperjelas tingkat kepemimpinan 

dalam perusahaan. 

6. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.(Human resource policies and 

practices) 

Personel merupakan komponen kunci dalam sistem pengendalian. Kualifikasi 

yang diisyaratkan untuk setiap posisi pekerjaan dalam suatu perusahaan harus 

menggambarkan tingkat tanggung jawab terkait dengan posisi tersebut. 

Mencakup pengalaman, inteligensi, karakter, dedikasi, dan kemampuan 

kepemimpinan. 

 

2.  Penaksiran Resiko (Risk Assessment). 

 Penaksiran resiko merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan 

mengelola risiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan. Tahapan yang paling kritis 

dalam menaksir risiko adalah mengidentifikasi perubahan kondisi eksternal dan 

internal dan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Seperti yang dikemukakan 

oleh Mulyadi (2002;188) Penaksiran resiko manajemen harus mencakup 

pertimbangan khusus terhadap resiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, 

seperti : 



a. Bidang baru atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum 

pernah    dikenal sebelumnya. 

b. Perubahan standar akuntansi. 

c. Hukum dan peraturan baru. 

d. Perubahan teknologi  

 

3.  Informasi dan Komunikasi (Information and Communication). 

 Informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi, yang terdiri dari metode 

dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, 

mengelompokan, mencatat, dan melaporkan transaksi organisasi dan untuk 

memelihara akuntabilitas aktiva dan utang yang terkait. Sistem informasi dirancang 

dan diterapkan tidak hanya untuk menghasilkan buku besar dan laporan keuangan, 

tetapi juga untuk menghasilkan informasi operasional dan informasi guna mendukung 

pengendalian manajemen. Jadi sistem akuntansi dan pengendalian operasional saling 

berkaitan. Komunikasi terkait dengan memberikan pemahaman yang jelas, mengenai 

semua kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pengendalian. Komunikasi yang 

baik membutuhkan komunikasi oral yang efektif, manual prosedur yang memadai, 

manual kebijakan, serta berbagai jenis dokumentasi yang lain.  

 

4.  Aktivitas Pengendalian (Control Activities)  

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk 

mambantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik. 

Aktivitas pengendalian memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan 

pengendalian tertentu tercapai untuk setiap sistem aplikasi yang material dalam 

organisasi. Tujuan pengendalian ini adalah untuk : 

- Pemisahan tugas, diperlukan untuk mengurangi peluang seseorang yang 

ditempatkan dalam suatu posisi pekerjaan tertentu untuk melakukan kecurangan atau 



kesalahan ketika menjalankan tugas sehari-hari mereka.  Pemisahan tugas ini 

dibedakan atas : 

1. Pemisahan wewenang pelaksana transaksi dari pencatat transaksi, Hal ini 

digunakan untuk mengurangi peluang terjadinya kesalahan dan kecurangan 

melalui  dibentuknya independensi akuntanbilitas fungsi otorisasi  

2. Pemisahan wewenang pelaksana transaksi dari penyimpan kekayaan, Hal ini 

digunakan untuk mengurangi peluang terjadinya kesalahan dan kecurangan 

dengan cara mewujudkan akuntanbilitas independen atas penggunaaan harta. 

3. Pemisahan Pencatat transaksi dari penyimpan kekayaan, Hal ini digunakan 

untuk mengurangi peluang kesalahan dan kecurangan dengan mewujudkan 

akuntabilitas yang independen atas penggunaaan harta kekayaan organisasi. 

 

- Dokumen dan catatan yang memadai, Prosedur seharusnya mencakup 

desain dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu 

mengartikan percatatan atas transaksi dan kejadian. Dokumen dan catatan harus 

diberi nomer urut sebagai sarana akuntanbilitas yang mudah digunakan dan mudah 

dipahami oleh pengguna. 

 

- Akses terbatas ke harta kekayaan organisasi, Akses ini hanya diijinkan 

sesuai dengan otorisasi manajemen, sehingga dibutuhkan pengendalian dan 

penjagaan fisik yang memadai terhadap akses dan penggunaaan harta kekayaan serta 

catatan seperti fasilitas yang aman dan optomatisasi atas akses ke program komputer 

dan file data. 

 

- Pergecekan akuntanbilitas dan tinjauan kinerja oleh pihak independen, 

Fungsi ini dijalankan oleh pihak yang independen, dalam arti, bukan pihak yang 

berwenang untuk memberikan otomatisasi, pihak pencatat transaksi, dan pihak 

penjaga kekayaan organisasi. 



 

5.  Pengawasan (Monitoring) 

Komponen ini melibatkan proses yang berkelanjutan untuk menaksir kualitas 

pengendalian internal dari waktu ke waktu serta untuk mengambil koreksi yang 

diperlukan. Kualitas pengendalian dapat tergangggu dengan berbagai cara, termasuk 

kurangnya ketaatan, kondisi yang berubah, atau bahkan salah pengertian Fungsi audit 

internal merupakan fungsi yang biasanya ada dalam perusahaan besar untuk 

mengawasi dan mengevaluasi pengendalian secara terus-menerus. Tujuan fungsi 

audit internal adalah untuk melayani manajemen dengan menyediakan hasil analisis 

dan hasil penilaian aktivitas dan sistem seperti: 

1. Sejauh mana ketaatan terhadap kebijakan operasi, prosedur, dan neraca, 

2. Kualitas kinerja personel organisasi. 

 

2.4.3 Tujuan Pengendalian Internal 

Tujuan pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring 

Organization (COSO), yang dikutip oleh Romney and Steinbart (2006, 230) 

adalah sebagai berikut : 

1. Efektivitas dan efisiensi operasional organisasi. 
2 Keandalan laporan keuangan 
3 Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku 

 
Menurut Hariningsih (2006,130) tujuan sistem pengendalian intern adalah 

sebagai berikut : 

1. Menjaga kekayaan organisasi. 
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 
3. Mendorong efisiensi. 
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 
 
Tujuan pengendalian internal menurut Arens and Lobbecke (2003,271) 

perusahaan, khususnya manajemen, menerapkan pengendalian internal dengan tujuan 

untuk : 



1. Reliability of financial reporting  
2. Control related to the reliability of financial reporting 
3. Efficiency and effectiveness of operations 
4. Compliance with applicable laws and regulations. 
 

Sedangkan Tujuan pengendalian internal menurut Bodnar dan Hopwood 

(2005;11) dapat dicapai melalui : 

          “ 1.   Realiabilitas pelaporan keuangan ( Realibility of financial reporting),  
2. Efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan (Effectiveness and 

efficiency of operation ), 
3.  Kesesuaian organisasi dengan aturan serta regulasi yang ada 

(Complience with applicable laws and regulation ) ”. 
 

Ketiga tujuan pengendalian internal tersebut di uraikan di bawah ini : 

1. Realiabilitas pelaporan keuangan ( Realibility of financial reporting),  

Tujuan pengendalian internal ini adalah agar dapat menyelenggarakan operasi 

usahanya dengan baik manajemen harus mempunyai informasi yang akurat untuk 

pengambilan keputusan penting. 

2. Efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan (Effectiveness and efficiency of 

operation) Berkaitan dengan pengalokasian sumber milik perusahaan, sehingga 

dapat dicegah kegiatan yang tidak perlu atau pemborosan di  semua aspek 

kegiatan. 

3. Kesesuaian organisasi dengan aturan serta regulasi yang ada (Complience with 

applicable laws and regulation ).  

 Tujuan pengendalian ini adalah untuk memberikan jaminan bahwa prosedur dan 

peraturan yang telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan telah diikuti oleh seluruh 

karyawan perusahaan. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian internal 

sangat mempengaruhi penanganan transaksi-transaksi keuangan suatu perusahaan 

sehingga perolehan keuntungan dan perlindungan terhadap aktiva memungkinkan 

untuk dicapai dan di lakukan. 



 

2.4.4  Keterbatasan Pengendalian Internal 

Pengendalian internal yang memadai tidak selalu menjamin sepenuhnya 

bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai karena pengendalian internal memiliki 

keterbatasan yang melemahkan pengendalian internal tersebut.  

Menurut Hariningsih (2006,346) setiap sistem kontrol internal memiliki 

efektivitas yang terbatas. Dalam hal ini termasuk : 

1. Kemungkinan adanya kesalahan (tidak ada sistem yang sempurna) 
2. Pengakalan (personel mungkin mengakali sistem tersebut melalui 

kolusi atau cara-cara lainnya) 
3. Manajemen menolak ( manajemen berada pada posisi menolak 

prosedur kontrol dengan secara personal mengubah transaksi atau 
dengan menyuruh bawahannya melakukannya) 

4. Perubahan kondisi (kondisi dapat berubah sewaktu-waktu sehingga 
sistem kontrol yang ada menjadi tidak efektif) 

 
Menurut Krismiaji (2002,215) tujuan dilakukannya pengendalian adalah 

untuk mencegah timbulnya kerugian bagi sebuah organisasi, yang timbul antara lain 

karena sebab-sebab sebagaiberikut : 

1. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan boros 
2. Keputusan manajemen yang tidak baik 
3. Kesalahan yang tidak disengaja dalam pencatatan dan pemrosesan 

data 
4. Kehilangan atau kerusakan catatan secara tidak sengaja 
5. Kehilangan aktiva karena kecerobohan karyawan 
6. Tidak ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan lainnya oleh 

para karyawan 
7. Perubahan secara tidak sah terhadap sistem informasi akuntansi atau 

komponen-komponennya 
 

Menurut Mulyadi (2002,181) keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada 

pengendalian internal suatu perusahaan dapat berupa : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 
2. Gangguan 
3. Kolusi 
4. Pengabaian oleh manajemen 



5. Biaya lawan manfaat 
 
Keterbatasan pengendalian internal menurut La Midjan (2001,57) adalah: 

1.   Collusion, berupa kerjasama yang tidak sehat. 
2. Mental, pegawai yang bermental tidak baik. 
3. Biaya, yaitu biaya tenaga dan alat-alat yang mungkin akan 

memberatkan perusahaan dalam memberatkan sistem pengendalian 
intern. 

 

 

Penjelasan dari uraian tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kolusi, merupakan tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan 

kejahatan. 

2. Mental, pegawai yang bermental tidak baik dapat menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan sehingga dapat melemahkan pengendalian internal perusahaan. 

3. Biaya, konsep jaminan yang menyakinkan atau masuk akal mengandung arti 

bahwa biaya pengendalian internal tidak melebihi manfaat yang 

dihasilkannnya. Pengendalian internal yang masuk akal adalah pengendalian 

yang memberikan manfaat lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkannya untuk 

melakukan pengendalian tersebut. 

 

 

2.5 Pengertian Efektivitas 

Efektivitas merupakan suatu aspek penilaian terhadap prestasi manajemen 

dalam mengelola perusahaan. Efektivitas itu sendiri berkaitan dengan pencapaian 

tujuan perusahaan yang telah ditetapkan yaitu profit yang memadai. 

Pengertian efektivitas menurut Anthony and Gouthdarajan (2001;111) 

adalah: 

“…..Efektiveness is determined by the relationship between a responsibility 

centre’s output and it is objectives”. 

Definisi efektivitas menurut Mardiasmo (2002;134) adalah sebagai berikut: 



“Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi 

mencapai tujuan”. 

Dengan melihat kedua definisi tersebut, secara garis besar efektivitas dapat 

dirumuskan sebagai derajat keberhasilan suatu organisasi dalam usaha untuk 

mencapai tujuannya, atau efektivitas berupa hubungan antara keluaran dan tujuan 

yang harus dicapainya. 

 

 

2.6 Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagangan 

Pengendalian internal persediaan dimaksudkan untuk menjamin ketepatan 

data dari biaya-biaya yang harus dibebankan terhadap persediaan dan untuk 

memperoleh kecermatan dalam pelaporan jumlah fisik persediaan. Lebih lanjut 

pengendalian internal persediaan ditekankan untuk pemanfaatan yang seefisien 

mungkin dan mendeteksi kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi. 

Menurut Krismiaji (2002,370) pengendalian aplikasi untuk sistem persediaan 

dibagi menjadi pengendalian input, pengendalian proses, dan pengendalian output. 

Uraian rincian untuk setiap jenis program aplikasi adalah sebagai berikut : 

1. Input 
• Uji Kelengkapan. Verifikasi eksistensi nomor dan kuantitas 

pada laporan penerimaan barang. Verifikasi eksistensi data 
berikut : nomor, kuantitas barang dan nomor rekening buku 
besar pada formulir permintaan bahan baku. 

• Uji Validitas. Verifikasi untuk memastikan bahwa nomor 
barang pada sebuah transaksi ada dalam file induk 
persediaan. 

2. Pemrosesan 
• Penghitungan data. Program melakukan verifikasi untuk 

memastikan bahwa debit pada rekening persediaan = angka 
pada laporan penerimaan barang. Program juga melakukan 
verifikasi untuk memastikan bahwa angka kredit = angka 
pada bukti permintaan bahan baku. 

3. Output 
Petugas melakukan verifikasi dari laporan kontrol untuk 
memastikan bahwa seluruh transaksi telah diproses. 



 
Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001,155) memberikan pendapat 

mengenai pengendalian internal persediaan sebagai berikut : 

”Semua metode, tindakan, dan pencatatannya yang dilaksanakan untuk 
mengamankan persediaan sejak proses mendatangkannya, 
menerimanya, menyimpannya dan mengeluarkannya baik secara fisik 
maupun secara kualitas. Termasuk di dalamnya penentuan dan 
pengaturan jumlah persediaan”. 

 
Menurut Weygandt, Kieso, Kimmel (2005,230) untuk menciptakan 

pengendalian internal persediaan barang dagangan yang efektif maka diperlukan 

kegiatan sebagai berikut : 

” To minimize errors in taking the inventory, a company should adhere to 
internal control principles and practices that safeguard inventory : 

1. The counting should be done by employees who do not have 
custodial responsibility for the inventory. 

2. Each counter should establish the authenticity of each inventory 
item. 

3. There should be a second count by another employee. 
4. Prenumbered inventory tags (or scanning equipment) should be 

used. All inventory tags should be accounted for. 
5. At the end of the count, a supervisor should check that all inventory 

item are tagged or scanned and that no items have been doubled”. 
 

 
Jadi pengendalian persediaan memiliki banyak sekali keuntungan yaitu dapat 

mengurangi biaya, mengurangi kecenderungan dan dapat meningkatkan efektivitas 

administrasi. 

 

2.7 Tujuan Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagangan  

Menurut Bodnar and Hopwood (2004,322) tujuan pengendalian persediaan 

yaitu : 

”Inventory control aims at minimizing total inventory costs, an important 

decision to be made is the size of  each purchase order quantity, that is, the 

most economic order quantity (EOQ)”.  



Menurut Krismiaji (2002,385) fungsi sistem informasi akuntansi yang 

dirancang dengan baik adalah untuk memberikan pengawasan dan pengendalian yang 

memadai untuk menjamin bahwa tujuan berikut ini tercapai : 

1. Semua transaksi yang telah diotorisasi secara tepat 
2. Semua transaksi yang dicatat adalah valid (benar-benar terjadi) 
3. Semua transaksi yang valid dan telah diotorisasi telah dicatat  
4. Semua transaksi telah dicatat secara akurat 
5. Semua aktiva (kas, persediaan, data) dilindungi dari kemungkinan 

hilang atau dicuri 
6. Aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif 

 

Arens dan Loebbecke (2000,272) menguraikan tujuh macam tujuan 

pengendalian internal yang harus dicapai untuk mencegah kesalahan yang 

berhubungan dengan transaksi yaitu : 

”There are seven detailed objectives that an internal control structure must 
meet to prevent errors in journals and records, the client’s internal control 
structure must be sufficient to provide reasonable assurance that: 
1. Recorded transaction are valid (validity) 
2. Transaction are properly authorized (authorization) 
3. Existing transaction are recorded (completeness) 
4. Transaction are properly valued (valuation) 
5. Transaction are properly classified (classification) 
6. Transaction are recorded at the proper time (timing) 
7. Transaction are properly included in subsidiary records and 

summarized (posting and summarization)”. 
 

Ketujuh tujuan struktur pengendalian internal di atas dijelaskan sebagai berikut : 

1. Keabsahan  

Menyatakan bahwa transaksi yang dicatat dalam persediaan barang dagangan 

adalah sah dan benar terjadi dalam perusahaan, bukan transaksi yang fiktif. 

2. Otorisasi 

Menyatakan bahwa transaksi yang terjadi dalam persediaan barang dagangan 

telah mendapat otorisasi dari pihak yang berwenang 

3. Kelengkapan 



Menyatakan bahwa transaksi yang terjadi dalam persediaan barang dagangan 

telah selesai dicatat dengan baik, sehingga dapat mencegah penghilangan  

transaksi dari catatan. 

4. Penilaian 

Menyatakan bahwa setiap transaksi dalam persediaan barang dagangan telah 

dinilai dengan tepat. Hal ini dilakukan guna menghindari kesalahan dalam 

perhitungan dan pencatatan setiap transaksi pada berbagai langkah-langkah proses 

pencatatan. 

5. Klasifikasi 

Menyatakan bahwa transaksi yang terjadi dalam persediaan barang dagangan 

telah diklasifikasikan pada perkiraan yang tepat. 

6. Tepat waktu dan Pencatatan 

Menyatakan bahwa transaksi yang terjadi dalan persediaan barang dagangan 

dicatat pada waktu yang tepat, sehingga laporan keuangan yang dibuat dapat 

benar-benar bermanfaat. 

7. Memposting dan Mengikhtisarkan 

Menyediakan bahwa transaksi yang terjadi dalam perusahaan telah dimasukan 

dengan tepat ke dalam catatan dan diikhtisarkan dengan benar. 

 

 

2.8 Hubungan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan dan Pengendalian 

Internal Persediaan Barang Dagangan 

 Setelah menguraikan masing-masing pengertian di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi persediaan dengan pengendalian 

internal persediaan barang dagangan mempunyai hubungan yang tidak dapat 

dipisahkan. 

 Suatu sistem informasi yang memadai adalah sistem informasi yang 

menghasilkan sistem yang berguna, informasi yang dihasilkan sesuai dengan 



kebutuhan (relevan) dan tepat waktu. Seluruh komponen dari sistem memberikan 

sumbangan yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Informasi yang dihasilkan 

mempunyai ketelitian yang tinggi dan sistem yang efektif. Kapasitas sistem memadai 

untuk menghadapi operasi kapasitas yang penuh. 

 Sistem sederhana, semua struktur dan operasinya dapat dimengerti, serta 

seluruh prosedurnya dapat diikuti dengan mudah. Sistem yang luwes dapat 

menampung dan menghadapi semua perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar 

perusahaan. 

 Sistem informasi akuntansi yang memadai juga memiliki kriteria yang sama 

seperti kriteria di atas, jika kriteria-kriteria tersebut dapat dipenuhi maka akan tercipta 

suatu sistem informasi akuntansi persediaan yang memadai. 

 Dengan adanya sistem informasi persediaan, perusahaan akan mampu untuk 

mengendalikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan persediaan barang 

dagangannya dengan baik. Demikian pula dengan pengendalian persediaan barang 

dagangan, karena informasi sangat diperlukan dalam rangka mengadakan aktivitas 

pengendalian, sehingga dengan adanya sistem informasi akuntansi persediaan, maka 

akan dapat menunjang efektifitas pengendalian internal persediaan barang dagangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


