
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Peranan 

Pengertian peranan (role) menurut Komaruddin (2000: 768) adalah 

sebagai berikut :  

1. "Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang 
dalam manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi 

karakteristik yang ada padanya. 
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat”. 

 

2.2  Pengendalian Internal 

Manajemen dalam kegiatan perusahaan melimpahkan sebagian 

wewenangnya kepada bawahannya meskipun tanggung jawab tetap ada pada 

manajemen. Oleh karena itu, manajemen memerlukan suatu pengendalian internal 

yang memadai yang dapat mengamankan harta dan catatan perusahaan, 

memberikan keyakinan pada dirinya bahwa apa yang dilaporkan bawahannya 

adalah benar dan dapat dipercaya, yang dapat mendorong efisiensi operasi, dan 

mendorong dipatuhinya keputusan manajemen. 

 

2.2.1  Sejarah Pengendalian Internal 

Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang diperlukan 

oleh manajemen dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan operasi 

perusahaan. Dalam proses pengendalian, suatu kegiatan akan dibandingkan 

dengan standar yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan evaluasi perbaikan 

setiap penyimpangan dari standar. Dengan demikian proses pengendalian terdiri 

dari aktivitas pengawasan dan tindak lanjut. 

Apabila kita tinjau pengertian internal control, kita dapat melihat adanya 

suatu perkembangan yaitu dari arti yang sempit ke arti yang luas. 

 



 

 
 

Istilah yang mula-mula dipergunakan sekitar tahun 1931 dan sebelumnya 

adalah “Internal Check”  yang dapat diartikan sebagai “Pengujian Internal”. 

Definisi yang diberikan oleh AICPA (American Institute of Certified 

Public Accontants) pada tahun 1931 seperti yang dikemukakan oleh Gillespie 

(1989: 187) adalah sebagai berikut :  

“… an accounting device where by a proff an accuracy of figures can be 

obtained through the expedient of having different persons arrive 

independently at same result”. 

Dari pengertian tersebut dimaksudkan bahwa Internal Check adalah suatu 

alat atau cara yang digunakan dalam pembukuan untuk menguji ketelitian 

(kebenaran) angka pembukuan dengan menggunakan orang lain dan masing-

masing bekerja sendiri-sendiri dan tidak saling mempengaruhi, namun yang 

kemudian hasilnya harus cocok (sama) apabila saling dibandingkan. 

Sedangkan Mulyadi (2001: 73) berpendapat bahwa pengendalian internal 

adalah: 

“Pengendalian Internal dalam arti sempit diartikan sama dengan 
internal check yaitu suatu sistem dan prosedur yang secara otomatis 
dapat saling memeriksa, dalam arti bahwa data akuntansi yang 
dihasilkan oleh suatu bagian atau fungsi lain dalam suatu organisasi 
perusahaan”.  
 

Dari definisi itu tampak bahwa pengertian “Internal Control” pada saat itu 

hanya dipakai dalam bidang pembukuan saja dan belum meningkat ke bidang 

organisasi. 

Pengertian pengendalian internal yang lebih luas dikemukakan oleh 

Cushing (1997:528), sebagai berikut :  

“Internal control comprises the plan of the organization and all of the 
coordinate methods and measures adapted within a business to 
safeguard its assets, check the accuracy and reliability of its accounting 
data, promote operational efficiency, and encourage adherence to 
prescribed managerial”. 
 

 

 



 

 
 

Kutipan tersebut dapat diartikan oleh penulis sebagai berikut :  

Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi dan semua cara serta 

tindakan dalam suatu perusahaan yang saling terkoordinasikan, yang 

dimaksudkan untuk mengamankan hartanya, menguji ketelitian dan kebenaran 

data pembukuannya, meningkatkan efisiensi operasinya serta mendorong ketaatan 

pada kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pimpinan perusahaan. 

Dalam pengendalian internal termasuk pula pengendalian anggaran, biaya 

standar, laporan operasi berkala, analisis data statistik serta penjabarannya. 

Pengendalian internal juga meliputi suatu program latihan yang diciptakan untuk 

membantu para pegawai melaksanakan tanggung jawabnya dan juga suatu staf 

audit internal untuk memberikan tambahan keyakinan kepada pimpinan tentang 

kecocokan dengan prosedur-prosedur yang telah digariskan dan sampai seberapa 

jauh prosedur-prosedur telah dilaksanakan secara efektif. 

Di dalam perkembangannya, definisi pengendalian internal dibagi menjadi 

dua kelompok, yaitu :  

1). Pengendalian Akuntansi (Accounting Control)  

2). Pengendalian Administratif (Administrative Control) 

Tuankotta (1992:96-97), mengemukakan tentang definisi pengendalian 

akuntansi dan pengendalian administratif sebagai berikut :  

“Pengendalian akuntansi meliputi rencana organisasi serta proses dan 
catatan-catatan keuangan, dan karenanya disusun sedemekian rupa 
untuk meyakinkan bahwa : 

1.   Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan 
atau wewenang pimpinan baik yang bersifat umum maupun 
khusus. 

2.   Transaksi-transaksi dicatat sedemikian rupa sehingga :  
a. Memungkinkan dibuatnya ikhtisar-ikhtisar keuangan yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi atau kriteria lain 
yang sesuai dengan ikhtisar-ikhtisar tersebut, dan 

b. Menekankan pertanggungjawaban atas harta perusahaan 
penguasaan atas harta perusahaan diberikan hanya dengan 
persetujuan atau wewenang pimpinan. 

c. Jumlah aktiva atau harta yang tercantum dalam catatan 
perusahaan dicocokan dengan aktiva atau harta yang ada 
pada waktu yang tepat dan tindakan yang sewajarnya 
diambil jika terjadi perbedaan. 

 



 

 
 

Pengendalian administratif meliputi (tetapi tidak terbatas pada) 
rencana organisasi serta prosedur-prosedur dan catatan-catatan yang 
berhubungan dengan proses pembuatan keputusan yang membawa 
kepada tindakan pimpinan perusahaan untuk menyetujui atau 
memberi wewenang atas terjadinya transaksi-transaksi. Pemberian 
wewenang tadi merupakan fungsi pimpinan perusahaan yang 
langsung berhubungan dengan tanggung jawab untuk mencapai 
tujuan organisasi dan itu merupakan titik tolak untuk menciptakan 
pengendalian akuntansi atas transaksi”. 
 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pengendalian akuntansi adalah 

pengendalian yang bersifat preventif, berfungsi untuk mengendalikan agar 

pencatatan dengan pelaksanaan transaksi sesuai dengan kebijakan yang telah 

ditetapkan perusahaan, sehingga data akuntansi yang dihasilkan sebagai outpout 

dari sistem pengendalian internal benar-benar dapat dipercaya. Oleh karena itu 

penulis menarik suatu simpulan bahwa pengendalian akuntansi meliputi: 

1. Sistem pemberian wewenang (Authorization) 

2. Sistem pemberian wewenang untuk melaksanakan transaksi-transaksi yang 

berkaitan dengan transaksi perusahaan. 

3. Sistem persetujuan (Approval) 

4. Sistem persetujuan dengan cara memberikan persetujuan secara tertulis 

terhadap setiap dokumen yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dengan 

maksud untuk mengendalikan setiap transaksi agar sesuai dengan kebijakan 

perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

5. Pemisahan fungsi antara operasional dan tugas pencatatan 

6. Sistem pemisahan tugas ini berguna untuk pengendalian yang lain mengenai 

transaksi yang sama. 

7. Pengawasan fisik atas keuangan 

8. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan pencurian serta kerusakan 

terhadap kekayaan perusahaan. 

9. Pengawasan internal 

10. Pengawasan internal merupakan tugas untuk menjaga agar sistem lainnya 

yang ada dalam perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya, juga 



 

 
 

berfungsi untuk menilai kelemahan-kelemahan yang mungkin terdapat dalam 

sistem pengendalian itu sendiri. 

Pengendalian administratif adalah pengendalian yang bersifat represif. 

Pengendalian ini menghendaki adanya evaluasi atau penilaian atas kegiatan yang 

telah dilaksanakan dan kemudian melaksanakan perbaikan terhadap hasil 

pengukuran yang menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pada dasarnya pengendalian administratif tidak langsung berhubungan dengan 

catatan keuangan tetapi berhubungan dengan : 

1. Analisis statistik 

2. Analisis statistik dapat memberikan informasi yang berguna untuk mengecek 

kewajaran data akuntansi. 

3. Time and motion study 

4. Time and motion study dapat membantu tercapainya efisiensi dan efektivitas 

kerja yang baik. 

5. Laporan laporan kegiatan 

6. Laporan laporan kegiatan merupakan alat pengawasan yang efektif untuk 

mengecek sampai sejauh mana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. 

7. Program latihan pegawai 

8. Program latihan pegawai mempunyai peranan untuk meningkatkan 

keterampilan pegawai, secara tidak langsung dalam arti positif mempengaruhi 

produktivitas perusahaan. 

9. Pengawasan mutu 

10. Pengawasan mutu perlu untuk menjaga mutu produk agar tetap digemari oleh 

konsumen. 

 

2.2.2 Pengertian Pengendalian Internal 

Menurut Bodnar & Hopwood (2006:129) yang diterjemahkan oleh 

Julianto Agung Saputra & Lilis Setiawati berpendapat bahwa:  

“Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi 
oleh dewan direksi perusahaan, manajemen, dan personel lain yang 
dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal terkait 
dengan tercapaianya berikut: (1) reliabilitas pelaporan keuangan, (2) 



 

 
 

efektivitas dan efisiensi operasi, dan (3) kesesuaian dengan peraturan 
dan regulasi yang berlaku.  
 
Sehingga dapat diketahui bahwa tujuan utama pengendalian internal 

adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal/reliabilitas, efektivitas 

dan efisiensi operasi, dan kesesuaian dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. 

 Pengertian Pengendalian Internal menurut Boynton dan Kell (2001:254) 

adalah sebagai berikut: 

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, 
management, and other personnel, designed to provide reasonable 
assurance regarding the achievement of objevtives in the following 
categories: 
1. reliability of financial reporting. 
2. effectiveness and efficiency of operation, and 
3. compliance with applicable laws and regulations”. 

 

Kutipan tersebut dapat diartikan oleh penulis sebagai berikut: 

Pengendalian internal adalah suatu proses kesatuan usaha yang mempengaruhi 

dewan komisaris, manajemen dan karyawan dalam menyediakan secara layak 

suatu kepastian mengenai prestasi secara objektif dalam menerapkan tentang 

bagian: 

1. Laporan keuangan yang dapat dipercaya. 

2. Efisiensi dan keefektifan dalam operasional. 

3. Penerapan peraturan dan hukum yang berlaku. 

Sedangkan menurut COSO (Commiitee of Sponsoring Organization) yang 

dikutip oleh Arens et all (2006:270) mengemukakan pengertian pengendalian 

internal sebagai berikut :  

“A system of internal control consists of policies and procedures 

designed to provide management with reasonable assurance that the 

company achieves its objectives and goals”. 

 

Pengertian di atas mengemukakan bahwa pengendalian internal terdiri dari 

berbagai macam kebijakan dan prosedur yang didesain untuk keperluan 

manajemen dalam melakukan tugasnya untuk mencapai tujuan perusahaan. 



 

 
 

 Jadi pengendalian internal adalah suatu proses dalam perusahaan yang dapat 

mempengaruhi dewan komisaris, manajemen, dan karyawan dalam menyediakan 

secara layak suatu kepastian mengenai prestasi yang diperoleh secara objektif 

dalam menerapkan tentang bagian laporan keuangan yang dapat dipercaya, 

diterapkannya efisiensi dan keefektifan dalam kegiatan operasional perusahaan 

dan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar dapat dipatuhi oleh 

semua pihak. 

 

2.2.3  Tujuan Pengendalian Internal 

 Tujuan pengendalian internal menurut COSO seperti yang dikutip oleh 

Boynton dan Kell (2001:254) sebagai berikut: 

1. “Reliability of financial reporting. 

2. Effectiveness and efficiency of operations. 

3. Compliance with applicable laws and regulations”. 

 

Sedangkan tujuan pengendalian internal menurut Bodnar & Hopwood 

(2006:129) yang diterjemahkan oleh Julianto Agung Saputra & Lilis Setiawati 

adalah sebagai berikut: 

1. “Reliabilitas pelaporan keuangan. 

2. Efektivitas dan efisiensi operasi. 

3. Kesesuaian dengan peraturan dan regulasi yang berlaku”. 

 

Kutipan tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

1. Reliability of financial reporting. 

Maksudnya untuk dapat menyelenggarakan operasi usahanya, manajemen 

memerlukan informasi yang akurat. Oleh karena itu, dengan adanya 

pengendalian internal diharapkan dapat menyediakan data yang dapat 

dipercaya, sebab dengan adanya data-data atau catatan-catatan yang andal 

memungkinkan untuk tersusunnya laporan keuangan yang dapat diandalkan. 

 

 



 

 
 

2. Effectiveness and efficiency of operation. 

Pengendalian internal dimaksudkan untuk menghindarkan pengulangan kerja 

yang tidak perlu dan pemborosan dalam seluruh aspek usaha, serta mencegah 

penggunaan sumber daya secara tidak efisien. Bagian yang penting dari 

efektivitas dan efisiensi adalah pengamanan aktiva dan catatan. 

3. Compliance with applicable laws and regulations. 

Pengendalian internal dimaksudkan untuk memastikan bahwa segala peraturan 

dan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen untuk mencapai tujuan 

perusahaan itu ditaati oleh karyawan-karyawan perusahaan. 

 

Ketiga tujuan tersebut merupakan hasil (output) dari suatu pengendalian 

internal yang memadai, sedangkan unsur-unsur pengendalian internal merupakan 

proses untuk menghasilkan pengendalian internal yang memadai. Oleh karena itu, 

agar tujuan pengendalian tercapai, perusahaan harus mempertimbangkan unsur-

unsur atau komponen-komponen pengendalian internal. 

 

Tujuan pengendalian internal menurut Sawyer (2005:27) yang 

dialihbahasakan oleh Desi Adhariani adalah sebagai berikut: 

“Meliputi rencana organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan-
catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta atau aktiva 
dan dapat dipercayainya catatan keuangan dan dirancang untuk 
meyakinkan: 
1. transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan atau 

wewenang manajemen, baik yang bersifat umum atau khusus, 
2. transaksi dicatat (1) untuk menyiapkan penyusunan laporan 

keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum 
atau kriteria lainnya yang berlaku untuk laporan tersebut, dan (2) 
untuk menjaga akuntabilitas atas aktiva, 

3. akses terhadap aktiva hanya diberikan sesuai otoritas manajemen, 
4. akuntabilitas yang tercatat untuk aktiva dibandingkan dengan 

aktiva yang ada pada periode yang wajar dan bila terdapat 
perbedaan maka akan diambil tindakan yang tepat”.  

 

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pengendalian internal dirancang 

untuk mencapai tujuan perusahaan dan mengamankan harta atau aktiva yang 



 

 
 

dimiliki perusahaan. Selain itu dapat juga pengendalian internal berfungsi untuk 

meyakinkan atas laporan keuangan perusahaan.  

 

2.2.4  Unsur-unsur Pengendalian Internal 

 Tujuan Pengendalian Internal yang ditetapkan perusahaan tidak mungkin 

dapat tercapai bila tidak didukung oleh unsur-unsur pengendalian internal. 

Menurut Arens dan Loebbecke (2009:294-301) pengendalian internal terdiri dari 

lima unsur yang saling berkaitan,yaitu : 

1. “Control Environment 
2. Risk Assessment 
3. Control Activities 
4. Information and Communication 
5. Monitoring”. 
 
Sedangkan unsur-unsur pengendalian internal menurut  Bodnar & 

Hopwood (2006:130) yang diterjemahkan oleh Julianto Agung Saputra & Lilis 

Setiawati adalah sebagai berikut: 

1. “Lingkungan pengendalian. 
2. Penaksiran risiko. 
3. Aktivitas pengendalian. 
4. Informasi dan komunikasi. 
5. Pengawasan”. 
 

Unsur-unsur pengendalian internal menurut Sawyer (2005:61) yang 

dialihbahasakan oleh Desi Adhariani adalah sebagai berikut: 

1. “Control environment. 
2. Control activities. 
3. Risk assessment. 
4. Information and communication. 
5. Monitory”. 
 

Kelima unsur pengendalian internal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan Pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur 

yang mencerminkan cara pandang manajemen mengenai pentingnya 

pengendalian dalam perusahaan. Pemahaman dan penilaian terhadap 

lingkungan pengendalian harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut: 



 

 
 

a. Integritas dan nilai-nilai etika 

Efektivitas struktur pengendalian internal bersumber dari dalam 

diri orang yang mendesain dan melaksanakannya. Struktur 

pengendalian internal yang memadai desainnya, namun dijalankan 

oleh orang-orang yang tidak menjunjung tinggi integritas dan tidak 

memiliki etika, akan mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan 

pengendalian internal. Oleh karena itu tanggung jawab manajemen 

adalah menjunjung tinggi nilai integritas suatu kemampuan untuk 

mewujudkan apa yang dikatakan atau yang telah menjadi 

komitmen. Nilai integritas dan etika di komunikasikan oleh 

manajer melalui personal behavior dan operational behavior.  

Melalui personal behavior manajer dapat diamati oleh karyawan 

entitas. Melalui operation behavior, manajer mendesain sistem 

yang digunakan untuk membentuk perilaku yang diinginkan, 

berdasarkan nilai intergritas dan etika. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Untuk mencapai tujuan entitas, personel di setiap organisasi harus 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugasnya secara efektif. Komitmen terhadap 

kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan 

dan keterampilan yang diperlukan dan paduan antara kecerdasan, 

latihan dan pengalaman yang di tuntut dalam pengembangan 

kompetensi. Dalam lingkungan bisnis global, produk dan jasa 

bersaing untuk merebut kepuasan customers melalui kandungan 

pengetahuan yang berada dalam produk dan jasa tersebut. Oleh 

karena itu, komitmen manajemen terhadap kompetensi akan 

mengakibatkan produk dan jasa yang dihasilkan bagi kepentingan 

cutomers berisi kandungan pengetahuan (knowledge contents) 

memadai untuk memenuhi kebutuhan customers. 

 

 



 

 
 

c. Filosofi manajemen dan gaya operasi 

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar (basic beliefes) yang 

menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawan. Filosofi 

merupakan apa yang seharusnya dikerjakan  dan apa yang 

seharusnya tidak dikerjakan oleh perusahaan, sedangkan gaya 

operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi 

suatu entitas harus dilaksanakan. 

d. Struktur Organisasi 

Organisasi di bentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu. 

Orang bergabung dalam suatu organisasi dengan maksud utama 

untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan 

kemampuan yang dimilikinya sendiri. Struktur organisasi 

memberikan rerangka untuk perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan pemantauan aktivitas entitas. Pengembangan 

struktur organisasi suatu entitas mencakup pembagian wewenang 

dan pembebanan tanggung jawab di dalam suatu organisasi dalam 

mencapai tujuan organisasi. 

e. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab 

Pembagian wewenang dan tanggung jawab merupakan perluasan 

lebih lanjut pengembangan struktur organisasi. Dengan pembagian 

wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan 

berbagai sumber dana yang dimilikinya untuk mencapai tujuan 

organisasi. Disamping itu pembagian wewenang yang jelas akan 

memudahkan pertanggungjawaban konsumsi sumber dana 

organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. 

f. Dewan komisaris dan komite audit 

Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan 

badan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi 

pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen 

(direksi). Dengan demikian, dewan komisaris yang aktif 

menjalankan fungsinya dapat mencegah konsentrasi pengendalian 



 

 
 

yang terlalu banyak ditangan manajemen (direksi). Komite audit 

anggotanya terdiri dengan satu orang yang berasal dari dewan 

komisaris dan sebagian besar terdiri dari pihak luar yang kompeten 

dan independen yang ditunjuk oleh dewan komisaris. Pembentukan 

komite audit ini ditujukan untuk memperkuat independensi auditor 

yang oleh masyarakat dipercaya untuk menilai kewajaran 

pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan oleh manajemen. 

Berfungsinya dewan komisaris dan komite audit akan menciptakan 

iklim pengendalian yang baik dalam perusahaan berbentuk 

perseroan terbatas. 

g. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia 

Karyawan merupakan unsur penting dalam struktur pengendalian 

internal. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan 

jujur, unsur pengendalian internal yang lain dapat dikurangi sampai 

batas minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan 

pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Struktur 

pengendalian internal yang baik tidak akan dapat menghasilkan 

informasi keuangan yang andal jika dilaksanakan oleh karyawan 

yang tidak kompeten dan tidak jujur, namun karyawan yang 

kompeten dan jujur juga bukan merupakan satu-satunya unsur 

struktur pengendalian internal. Mereka dapat bosan atau tidak puas 

dengan pekerjaan, memiliki masalah pribadi yang dapat 

menggangu pelaksanaan fungsi mereka, atau tujuan mereka tidak 

lagi sesuai dengan tujuan perusahaan karena pentingnya 

pengendalian yang baik, maka perusahaan perlu memiliki metode 

yang baik dalam menerima karyawan, mengembangkan 

kompetensi mereka, menilai prestasi dan memberikan kompensasi 

atas prestasi mereka. 

  

 

 



 

 
 

2. Penaksiran risiko (risk assessment) 

Perusahaan harus menyadari dan dapat mengatasi risiko yang akan 

dihadapinya, oleh karena itu perusahaan harus menentukan terlebih dahulu 

tujuan, hubungan berbagai aktivitas seperti aktivitas penjualan, produksi, 

pemasaran, keuangan, pembelian. Selain itu perusahaan perlu 

mengembangkan mekanisme untuk mengidentifikasikan, menganalisa dan 

mengelola risiko-risiko yang berhubungan. Risiko yang dapat timbul 

diantaranya adalah: 

a. Perubahan lingkungan kerja (changes in operating environment). 

b. Penempatan orang-orang baru (new personnel). 

c. Perubahan sistem informasi (new or revamped information 

system). 

d. Pertumbuhan yang pesat (rapid growth). 

e. Teknologi baru (new technology). 

f. Lingkup, produk, atau aktivitas baru (new lines, product, or 

activities). 

g. Perubahan struktur organisasi perusahaan. 

 

3. Aktivitas pengendalian (control activities) 

Aktivitas pengendalian diantaranya meliputi berbagai kebijakan dan 

prosedur dalam perusahaan, tetapi secara umum aktivitas pengendalian 

dikategorikan sebagai berikut :  

a. Riview kinerja (performance review). 

b. Proses informasi (information processing). 

c. Pengendalian fisik (physical control). 

d. Pemisahan fungsi (segregarion of duties). 

 

4. Informasi dan komunikasi (information and communication) 

Komponen kunci dalam pengendalian risiko adalah arus komunikasi 

internal perusahaan. Pada perusahaan yang sehat arus komunikasi 

berjalan keseluruh arah dan tidak searah dari atas ke bawah. Dalam 



 

 
 

aktivitas pengendalian terdapat sistem informasi dan komunikasi yang 

meliputi: 

a.  Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah. 

b.  Mengklasifikasikan transaksi untuk pelaporan keuangan yang  

tepat waktu. 

c. Mengukur nilai transaksi yang memungkinkan pencatatan nilai 

uang secara tepat dalam laporan keuangan. 

d. Menentukan periode waktu dan saat terjadinya transaksi untuk 

melakukan pencatatan transaksi dalam periode akuntansi yang 

tepat. 

e. Menyajikan transaksi-transaksi dan mengungkapkannya dalam 

laporan keuangan. 

 

5. Pemantauan (monitoring) 

Pemantauan adalah aktivitas penilaian keefektifan tentang rancangan 

dan operasi pengendalian internal secara periodik atau terus menerus 

untuk menentukan apakah operasi berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. Seluruh proses harus dimonitor dan dimodifikasi, dalam hal 

ini sistem dapat bersifat dinamis, berubah sesuai dengan kondisi yang 

ada. 

 

2.2.5 Keterbatasan Pengendalian Internal 

 Walaupun pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan 

agar segala kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik, namun tidak ada 

satupun pengendalian internal yang dapat memberikan kriteria sempurna ataupun 

ideal, karena bagaimanapun pengendalian tersebut merupakan suatu sistem yang 

dibuat dan dijalankan oleh manusia. 

 Menurut Boynton dan Kell (2001:256-257) keterbatasan-keterbatasan 

yang melekat pada pengendalian internal adalah sebagai berikut:  

1. Mistakes in judgment. 
2. Breakdowns. 
3. Collusion. 



 

 
 

4. Management override. 
5. Costs versus benefits. 

 

Berdasarkan kutipan tersebut, keterbatasan-keterbatasan pengendalian 

internal diartikan oleh penulis sebagai berikut: 

1) Mistakes in judgment (Kesalahan dalam pengambilan keputusan) 

 Terkadang manajemen sulit mengambil keputusan ketika membuat 

kebijakan-kebijakan perusahaan atau dalam kegiatan rutin sehari-hari, hal ini 

disebabkan karena kurangnya informasi, informasi yang tidak tepat waktu atau 

sebab-sebab yang lainnya. 

2) Breakdowns (Penyimpangan) 

 Penyimpangan dari pengendalian yang seharusnya terjadi karena 

karyawan salah mengartikan perintah yang diberikan oleh atasannya atau 

kesalahan yang disebabkan oleh karena kelalaian, gangguan atau kelemahan 

perubahan sementara atau tetap dari orang-orang atau sistem juga dapat 

mengakibatkan penyimpangan. 

3) Collussion (Persekongkolan) 

 Persekongkolan akan menghancurkan pengendalian sebaik apapun 

pengendalian tersebut. Dengan adanya persekongkolan, pemisahan tugas seperti 

yang tercermin dalam struktur organisasi akan sia-sia. Pengendalian internal 

hanya mengusahakan agar persekongkolan dapat dihindari sejauh mungkin tapi 

tidak dapat menjamin bahwa persekongkolan tidak dapat terjadi. Untuk mencegah 

atau menghindari persekongkolan dapat dilakukan beberapa cara seperti 

diadakannya perputaran tugas (tour of duty), tidak dipegangnya posisi yang 

memungkinkan terjadinya persekongkolan oleh mereka dan adanya keharusan 

mengambil cuti. 

4) Management override (Kejahatan Manajemen) 

 Manajemen dapat membuat aturan yang berlebihan dalam hal 

pembuatan kebijaksanaan dan prosedur untuk tujuan yang tidak baik seperti 

keuntungan pribadi, merubah laporan laba ditahan agar bonus yang didapat 

meningkat atau untuk meningkatkan harga pasar saham perusahaan. 



 

 
 

5) Cost versus Benefits (Biaya yang disesuaikan dengan manfaat yang 

akan diperoleh) 

 Pertimbangan biaya dan kegunaan merupakan hal yang penting dalam 

kaitannya dengan terselenggaranya suatu pengendalian internal, dalam arti bahwa 

biaya yang dikeluarkan untuk mengendalikan hal-hal tertentu harus sesuai dengan 

kegunaan atau manfaat yang diperoleh. 

 

2.3  Pengendalian Internal atas Pembelian Bahan Baku 

Pembelian bahan baku bagi perusahaan industri merupakan salah satu 

unsur penting yang dapat menunjang proses produksi berkesinambungan. Bila 

bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi tidak tersedia, hal ini akan 

mengakibatkan terganggunya proses produksi tersebut. 

Dengan adanya pembelian, perusahaan mempunyai kewajiban untuk 

membayar hutang kepada pemasok bila pembelian tersebut dilakukan secara 

kredit, atau perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayarnya secara tunai 

bila pembelian tersebut dilakukan secara tunai. 

Pembelian dan pembayaran menurut Arens dan Loebbecke yang 

diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (2009:557) sebagai berikut: 

“Siklus perolehan dan pembayaran melibatkan setiap keputusan dan 
proses yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa guna 
menjalankan operasi perusahaan. Siklus tersebut biasanya dimulai 
dengan pengajuan permintaan pembelian oleh seorang pegawai yang 
berwenang yang membutuhkan barang atau jasa dan berakhir 
dengan pembayaran atas setiap manfaat yang diterima”. 
 
Pembelian yang dilakukan perusahaan akan tergantung pada 

kebijaksanaan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. 

Pembelian dilakukan oleh departemen pembelian bila ada permintaan dari bagian 

yang membutuhkan. Dalam hal ini penting adanya pemisahan tugas yang 

memadai, sehingga dapat menciptakan pengendalian internal yang baik atas 

fungsi pembelian. 

 

 



 

 
 

Dokumen yang digunakan dalam prokuremen (pembelian) menurut 

Bodnar & Hopwood (2006:344) yang diterjemahkan oleh Julianto Agung 

Saputra & Lilis Setiawati adalah sebagai berikut: 

1. “Permintaan pembelian. 
2. Permintaan untuk quotation. 
3. Quotation. 
4. Pesanan pembelian. 
5. Perjanjian ringkas. 
6. Kontrak. 
7. Perjanjian penjadwalan. 
8. Pencatatan informasi pembelian”. 
 
Kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Permintaan pembelian  

 adalah dokumen internal yang dibuat untuk meminta sesuatu pada suatu waktu 

tertentu. 

2. Permintaan untuk quotation 

adalah dokumen yang dibuat untuk item atau jasa yang sangat mahal atau 

untuk item atau jasa yang penawarannya diperlukan sebagai kebijakan 

perusahaan. 

3. Quotation 

adalah dokumen yang digunakan untuk memilih pemasok. 

4. Pesanan pembelian. 

adalah dokumen yang digunakan untuk mengidentifikasi pemasok dan 

mengonfirmasi barang yang dipesan, jumlah, harga, tanggal pengiriman, 

jangka waktu pengiriman, dan jangka waktu pembayaran. 

5. Perjanjian ringkas 

adalah perjanjian jangka panjang dengan pemasok. 

6. Kontrak 

adalah perjanjian ringkas di mana pemasok menyediakan material selama 

periode waktu tertentu. 

7. Perjanjian penjadwalan 

sama dengan kontrak, tetapi juga menentukan harga item. 

 



 

 
 

8. Pencatatan informasi pembelian 

 Disebut juga sebagai dokumen penerimaan barang. Dokumen ini diterbitkan 

ketika barang disimpan sebagai persediaan, tanpa memerhatikan sumbernya. 

 

 Pengendalian internal atas pembelian bahan baku menurut La Midjan 

(2003:139-141) adalah sebagai berikut: 

1. “Pemisahan fungsi: 
a. aktivitas pemesanan pembelian dilakukan oleh bagian 

produksi atau bagian gudang untuk perusahaan industri. 
b. aktivitas pelaksanaan pembelian dilakukan oleh bagian 

pembelian. 
c. aktivitas penerimaan barang yang di beli dilaksanakan oleh 

bagian penerimaan atau gudang. 
d. aktivitas penyimpanan barang yang di beli dilakukan oleh 

bagian gudang. 
e. aktivitas pencatatan hasil pembelian dilakukan oleh bagian 

akuntansi atau administrasi persediaan kantor atau stock card.   
2. Bagian pembelian hanya akan melakukan pembelian atas dasar 

permintaan dari bagian lain yang berada di luar bagian pembelian 
dan hanya atas barang-barang yang telah di setujui untuk di beli. 

3. Barang yang telah tiba harus diperiksa yaitu ditimbang atau 
dihitung kemudian dibandingkan dengan order pembelian baik 
kuantum, kualitas, jenis maupun ketepatan waktu tibanya. 

4. Harga barang yang telah disetujui untuk dipesan, diterima, 
dicatat dan dibayar. 

5. Adanya kebijaksanaan pembelian dan penetapan harga yang baik. 
6. Pencatatan stock card harus tertib baik kuantum maupun harga. 
7. Pembelian retur maupun potongan pembelian harus diteliti terus-

menerus. 
8. Pencatatan yang tertib dan tepat waktu atas daftar langganan 

atau daftar harga. 
9. Pengecekan yang terus-menerus atas sistem dan prosedur 

pembelian yang berjalan oleh bagian pengawasan intern”. 
 
Beberapa dokumen yang digunakan dalam pembelian dan pembayaran 

menurut Arens dan Lobbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf 

(2009:558-560) adalah sebagai berikut: 

1. “Permintaan Pembelian (Purchase Requisition). 
2. Order Pembelian (Purchase Order). 
3. Laporan Penerimaan Barang (Receiving Report). 
4. Jurnal Perolehan (Acquisition Journal). 
5. Laporan Perolehan (Summary Acquisition Report). 



 

 
 

6. Faktur Pemasok (Vendor Invoice). 
7. Nota Debet (Debet Note). 
8. Voucher. 
9. Berkas Induk Hutang Usaha (Account Payable Master File). 
10. Neraca Saldo Hutang Usaha (Account Payable Trial Balance). 
11. Laporan Pemasok (Vendor Statement). 
12. Cek (Check). 
13. Jurnal Pengeluaran Kas (Cash Dishbursement Journal)”. 

 
Kutipan tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Permintaan Pembelian (Journal Requisition) 

adalah dokumen permintaan akan barang dan jasa oleh pegawai yang 

berwenang. 

2. Order Pembelian (Purchase Order) 

adalah dokumen yang mencatat deskripsi, jumlah dan informasi yang 

berkaitan dengan barang dan jasa yang hendak dibeli perusahaan. 

3. Laporan Penerimaan Barang (Receiving Report) 

adalah dokumen yang dibuat pada saat barang berwujud diterima yang 

menunjukkan deskripsi tentang barang, jumlah yang diterima, tanggal 

penerimaan, dan data lain yang relevan. 

4. Jurnal Perolehan (Acquisition Journal) 

adalah jurnal untuk mencatat transaksi perolehan. 

5. Laporan Ikhtisar Perolehan (Summary Acquisition Report) 

adalah dokumen yang dihasilkan komputer yang mengikhtisarkan perolehan 

untuk satu periode. 

6. Faktur Pemasok (Vendor Invoice) 

adalah dokumen yang menunjukkan hal-hal seperti deskripsi dan jumlah 

barang dan jasa yang diterima, harga termasuk ongkos angkut, syarat 

potongan tunai, dan tanggal penerimaan kas. 

7. Nota Debet (Debet Note) 

adalah dokumen yang menunjukkan pengurangan jumlah yang menjadi hak 

pemasok karena pengembalian barang atau pengurangan harga. 

 

 



 

 
 

8. Voucher 

adalah dokumen yang seringkali digunakan oleh berbagai organisasi sebagai 

sarana formal pencatatan dan pengendalian perolehan. 

9. Berkas Induk Hutang Usaha (Account Payable Master File) 

adalah berkas untuk mencatat perolehan individual, pengeluaran kas, dan retur 

dan pengurangan harga perolehan untuk masing-masing pemasok. 

10. Neraca Saldo Hutang Usaha (Account Payable Trial Balance) 

adalah daftar yang menjadi jumlah hak masing-masing pemasok pada satu 

titik waktu tertentu. 

11. Laporan Pemasok (Vendor Statement) 

adalah laporan yang disiapkan setiap bulan oleh pemasok yang menunjukkan 

saldo awal, perolehan, retur dan pengurangan harga, pembayaran kepada 

pemasok, dan saldo akhir. 

12. Cek (Check) 

adalah alat pembayaran untuk setiap perolehan saat pembayaran jatuh tempo. 

13. Jumlah Pengeluaran Kas (Cash Dishbursement Journal) 

adalah jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas 

 

Dokumen-dokumen pembelian dan pembayaran harus ada dalam kegiatan 

pembelian bahan baku dan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan. Karena 

dengan adanya kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dapat mencegah 

terjadinya pembelian fiktif  yang akan merugikan perusahaan, adanya kesalahan 

dalam pembelian, kesalahan pencatatan, dan lain sebagainya. 

Untuk melaksanakan aktivitas pembayaran, bisa menggunakan data sistem 

akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem pengeluaran kas dengan uang 

tunai melalui sistem dana kas kecil. Pembelian bahan baku pada umumnya 

mencakup jumlah pembelian yang cukup besar sehingga dilakukan pembelian 

yang kecil. 

 

 

 



 

 
 

2.3.1  Pengertian Pembelian 

Pembelian merupakan salah satu aktivitas utama di perusahaan selain 

penjualan dan proses produksi. Kegiatan pembelian terdiri dari transaksi 

pembelian barang atau jasa secara tunai dan kredit. Pada dasarnya setiap 

perusahaan tidak lepas dari aktivitas pembelian baik pembelian barang maupun 

jasa. 

Pembelian digunakan untuk pengadaan yang diperlukan oleh perusahaan, 

contohnya pengadaan bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan industri. 

Pembelian dapat di bagi ke dalam dua kelompok, yaitu pembelian lokal dan 

pembelian impor. Pembelian lokal adalah pembelian bahan baku dari pemasok 

dalam negeri dan sebaliknya pembelian impor dalah pembelian bahan baku dari 

pemasok luar negeri. 

Menurut Marshall B.Romney dan Paul John Steinbart (2003:79-80) 

yang diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari,S.S.,M.Si dan Deny Arnos Kwary, 

S.S. :  

“Permintaan untuk membeli barang atau perlengkapan dipicu oleh 
fungsi pengendalian persediaan atau oleh pegawai yang 
memberitahukan kekurangan bahan baku. 
Permintaan pembelian adalah sebuah dokumen atau formulir 
elektronis, yang mengidentifikasi permintaan, menspesifikasikan 
lokasi pengiriman dan tanggal dibutuhkan, mengidentifikasi nomor, 
deskripsi, jumlah barang serta harga setiap barang yang diminta, dan 
dapat berisi pemasok yang dianjurkan. Orang yang menyetujui 
permintaan pembelian tersebut akan menunjukkan nomor 
departemen serta nomor akun tempat pembelian akan dibebankan”. 
 
Cushing (1997:638) mengungkapkan suatu pengertian mengenai proses 

pembelian sebagai berikut: 

“The process of buying, however in a boarder sense, the term involves 
determining the need, selecting the supplier, arriving at price, terms, and 
conditions, issuing contract order, and follow up to insure proper 
delivery. In simple term the basic element involved in performing the 
function are obtaining the proper equipment, material applies and 
service in the “right quantity”, at the “right time” and form the “right 
place”. 

 

 



 

 
 

Menurut definisi di atas, pembelian adalah suatu proses yang dalam arti 

luas merupakan suatu istilah yang mencakup penentuan kebutuhan, pemilihan 

pemasok, negosiasi harga, syarat-syarat dan ketentuan transaksi, penerbitan 

kontrak dan pengawasan untuk meyakinkan barang yang diterima adalah benar. 

Secara sederhana elemen-elemen dasar yang mencakup dalam fungsi pembelian 

adalah kegiatan mendapatkan peralatan, bahan baku, bahan penolong dan jasa-

jasa yang dibutuhkan dengan kualitas benar, pada saat yang tepat dan dari tempat 

yang benar. 

John Page dalam bukunya “Acconting and Information System” 

(2000:25) berpendapat sebagai berikut: 

“….. related to buying goods from supplier (often called vendor), since 

must businesses purchase or least some goods from other component”. 

 

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa pembelian merupakan suatu 

fungsi yang penting, sehingga pengawasan perlu dilakukan terhadap pelaksanaan 

fungsi ini, karena itu dalam pembelian harus cermat dan teliti apa yang menjadi 

kebutuhan perusahaan 

 

2.3.2  Fungsi Pembelian  

Beberapa fungsi dari bagian pembelian dikemukakan oleh La Midjan 

(2003:129) adalah sebagai berikut: 

1. “Menyusun rencana pembelian dengan tingkat harga perolehan 
pada batas-batas yang menguntungkan. 

2. Mencatat rencana pembelian dari bagian-bagian yang 
memerlukan. 

3. Membuka order pembelian. 
4. Mencatat akibat material dan financial dari aktivitas pembelian. 
5. Menyusun laporan pembelian yang telah dilaksanakan”. 
 

Sedangkan menurut Arens et all (2006:52-55), fungsi-fungsi yang terlibat 

dalam aktivitas pembelian terdiri dari: 

1.  “Processing purshase orders. 
2. Receiving goods and service. 
 



 

 
 

3. Recognizing the liability. 
4. Processing and recording cash disbursements”. 

 

Aktivitas-aktivitas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Processing Purchase Orders (pemrosesan pesanan pembelian) 

Permintaan untuk barang atau jasa adalah titik awal dari siklus pembelian. 

Formulir permintaan bahan baku terdiri dari sifat barang dan jasa dan 

kebijakan perusahaan. Purchase requisition adalah permintaan untuk barang 

dan jasa untuk karyawan yang diberi otorisasi. Purchase order adalah suatu 

dokumen yang mengidentifikasikan karakteristik barang, kuantitas, dan 

informasi yang berkaitan dengan barang dan jasa yang ingin di beli. 

2. Receiving Goods and Service (penerimaan barang dan jasa) 

Penerimaan barang dan jasa dari pemasok adalah titik kritis dalam siklus 

pembelian karena merupakan titik pertama terjadinya pengakuan perolehan 

dan hutang yang terkait dalam catatan perusahaan. Ketika barang diterima, 

pengendalian yang memadai diperlukan untuk memeriksa barang, kuantitas, 

waktu kedatangan dan kondisi barang yang diterima. Setelah itu dibuat 

Receiving report, yaitu suatu dokumen yang disiapkan pada waktu barang 

diterima, dan data lain yang relevan. 

3. Reconizing the Liability (Pengakuan Hutang) 

Pengakuan yang pantas atas hutang dari barang dan jasa yang diterima 

memerlukan pencatatan yang akurat dan tepat. Pencatatan awal mempunyai 

peranan penting pada laporan keuangan dan pengeluaran kas aktual, oleh 

karena itu perhatian yang besar harus diberikan agar perolehan yang benar-

benar terjadi dicatat dengan jumlah yang tepat. 

4. Processing and Recording Cash Disbursement (Proses dan pencatatan 

pengeluaran kas) 

Setiap transaksi yang terjadi harus dicatat di dalam jurnal, pencatatan ini 

penting dalam membuat laporan keuangan dan dapat dijadikan bukti dan 

sebagai pertanggungjawaban. Cek merupakan alat pembayaran yang harus 

diakui sebagai pengeluaran kas yang harus dicatat dalam berkas transaksi 

pengeluaran kas. 



 

 
 

Dalam pembelian dan pembayaran menurut Arens et all (2006:545-546) 

ada beberapa dokumen yang biasanya digunakan dalam pembelian, yaitu: 

 1. “ Purchase requisition. 
2. Purchase Order. 
3. Receiving goods and service. 
4. Acquisition transaction file. 
5. Acquisition journal or listing. 
6. Vendor’s invoice. 
7. Debit memo. 
8. Voucher. 
9. Check. 
10. Cash disbursement transaction file. 
11. Cash disbursement journal or listing”. 

 

Yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Purchase Requisition (Permintaan Pembelian), adalah permintaan akan barang 

dan jasa oleh pegawai berwenang. 

2. Purchase Order (Pesanan Pembelian), adalah dokumen yang mencatat 

deskripsi, jumlah, dan informasi yang berkaitan dengan barang dan jasa yang 

hendak dibeli perusahaan. Dokumen ini seringkali digunakan untuk 

mendapatkan barang dan jasa. 

3. Receiving Goods and Service (Laporan Penerimaan Barang dan Jasa), adalah 

dokumen yang dibuat pada saat barang berwujud diterima yang menunjukkan 

deskripsi tentang barang, jumlah yang diterima, tanggal penerimaan dan data 

lain yang relevan. 

4. Acquisitions Transaction File (Berkas Transaksi Pembelian), adalah berkas 

komputer yang digunakan untuk mencatat perolehan barang dan jasa. Operator 

komputer memasukkan data nama dan nomor pemasok dan informasi 

tambahan yang dibutuhkan untuk mencatat persediaan dan menyiapkan cek 

untuk pemasok saat pembayaran jatuh tempo. 

5. Acquisitions Journal or Listing (Jurnal Perolehan), digunakan untuk mencatat 

transaksi perolehan. Jurnal perolehan yang dirinci meliputi masing-masing 

transaksi perolehan. 

6. Vendor’s Invoice (Faktur Pemasok), adalah dokumen yang menunjukkan hal-

hal seperti deskripsi dan jumlah barang dan jasa yang diterima. Faktur menjadi 



 

 
 

hal yang penting karena menspesifikasikan jumlah uang yang menjadi hak 

pemasok atas suatu perolehan. 

7. Debit Memo (Nota Debit), adalah dokumen yang menunjukkan pengurangan 

jumlah yang menjadi hak pemasok karena pengembalian barang atau 

pengurangan barang. 

8. Voucher, adalah dokumen yang seringkali digunakan oleh beberapa organisasi 

sebagai sarana formal pencatatan dan pengembalian perolehan. 

9. Check (Cek), adalah alat pembayaran untuk setiap perolehan saat pembayaran 

yaitu jatuh tempo. Setelah cek ditandatangani oleh seorang yang berwenang, 

maka cek sudah merupakan suatu aktiva. 

10. Cash Disbursements Transaction File (Berkas Transaksi Pengeluaran Kas), 

adalah berkas untuk mencatat pembayaran individual dengan cek. Berkas ini 

berisi total kas yang dibayar, debit ke utang usaha sejumlah transaksi yang 

dicatat dalam berkas transaksi dalam periode tertentu. 

11. Cash Disbursements Journal or List (Jurnal Pengeluaran Kas), laporan 

pengeluaran kas yang terdiri dari transaksi-transaksi selama periode tertentu. 

 

Dokumen-dokumen pembelian dan pembayaran harus ada dalam kegiatan 

pembelian bahan baku dan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan, karena 

dengan adanya kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dapat mencegah 

terjadinya pembelian fiktif, kesalahan dalam pembelian dan lain sebagainya yang 

dapat merugikan perusahaan.  

 

2.3.3 Sistem dan Prosedur Pembelian Bahan Baku 

Menurut La Midjan (2003:126) sistem transaksi pembelian dibagi 

menjadi beberapa klasifikasi seperti : 

 1. “Pembelian secara kontan. 
 2. Pembelian secara kredit. 
 3. Pembelian secara tender. 
 4. Pembelian dengan cara impor L/C (letter of credit). 
 5. Pembelian secara kontrak. 
 6. Pembelian secara dipasar berjangka atau future trading”. 
 



 

 
 

Yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pembelian secara kontan, yaitu pembelian dilaksanakan secara cash and 

carry. Kebiasaan yang umum pada waktu sekarang yaitu jangka waktu satu 

bulan pun dianggap kontan. 

2. Pembelian secara kredit, yaitu pembelian yang mendapat fasilitas pembayaran 

lebih dari satu bulan. 

3. Pembelian secara tender, yaitu pembelian yang dilaksanakan apabila 

menyangkut nilai cukup besar. 

4. Pembelian dengan cara impor, yaitu pembelian yang menggunakan prosedur 

impor dengan memanfaatkan letter of credit (L/C). 

5. Pembelian secara kontrak, yaitu suatu pembelian dengan menggunakan 

prosedur kontrak yang memuat hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Pembelian secara kontrak dilaksanakan biasanya apabila terjadi pembelian 

secara kontrak pula. 

6. Pembelian secara dipasar berjangka atau future trading, yaitu pembelian atas 

barang-barang yang telah dimiliki standar kualitas yang ditawarkan dipasar 

berjangka, selain kualitas telah terjamin juga dapat menutup kemungkinan 

kerugian karena adanya kenaikan harga (hedging)”. 

Jadi pembelian dapat dilakukan dalam beberapa cara, hal ini dimaksudkan 

untuk memberikan alternatif kepada perusahaan cara mana yang ingin dilakukan 

tergantung pada besar kecilnya perusahaan. Berdasarkan klasifikasi pembelian 

tersebut dapat diketahui cara pembayaran secara kontan, tunai, komisi, letter of 

credit, atau yang lainnya. 

Dalam prosedur pembelian bahan baku terhadap beberapa prosedur yang 

perlu diperhatikan, yaitu: 

1. Prosedur penerimaan barang (bahan baku), bila barang yang dipesan telah tiba 

dari supplier bersama-sama surat pengantar barang, maka barang tersebut 

diperiksa oleh bagian penerimaan barang baik kuantitas, kualitas maupun 

ketepatan saat tibanya barang tersebut. Jika barang tidak sesuai dengan 

pesanan maka bagian pembelian segera mengkonfirmasikan ke supplier dan 

mengirimkan kembali ke supplier. 



 

 
 

2. Prosedur Penyimpanan barang (bahan baku), setelah barang telah dicek oleh 

bagian penerimaan barang, kemudian diserahkan kepada bagian gudang dan 

logistik bersamaan dengan tembusan dari laporan penerimaan barang. Setelah 

mengadakan pengecekan dan menyimpan barang tersebut. Bagian gudang dan 

logistik akan mencatat dalam kartu persediaan gudang, pencatatan ini hanya 

akan menunjukkan kuantitas. Selanjutnya penanganan fisik barang ini menjadi 

tanggungjawab bagian gudang dan logistik. 

3. Prosedur pengeluaran barang (bahan baku), Permintaan bahan baku ke gudang 

hanya boleh dilakukan jika ada dokumen permintaan barang dari bagian yang 

membutuhkan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang 

meminta bahan baku tersebut. Bahan baku yang diminta telah dikeluarkan dari 

gudang maka akan dicatat sebagai pengurangan dalam kartu gudang bahan 

baku yang bersangkutan. 

 

Sistem pengendalian internal atas pembelian bahan baku menurut Sunarto 

(2003:140) adalah sebagai berikut: 

1. “Mengamankan harta perusahaan. 
2. Menguji ketelitian dan kebenaran data akurat. 
3. Meningkatkan efisiensi perusahaan. 
4. Mendorong ditaatinya kebijakan-kebijakan yang telah digariskan 

pimpinan perusahaan”. 
 

Keterangan di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Mengamankan harta perusahaan. 

Kekayaan dan catatan perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hilang 

karena ketidaksengajaan. Oleh karena itu, perlu adanya pengendalian 

kekayaan dan catatan tersebut. 

2. Mengamankan aktiva dan catatan. 

Pengendalian internal dirancang untuk meyakinkan bahwa catatan-catatan 

perusahaan adalah akurat dan dapat dipercaya. 

 

 

 



 

 
 

3. Meningkatkan efisiensi perusahaan. 

Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak 

perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan, dan untuk 

mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien. 

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan perusahaan. 

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan 

prosedur. Pengendalian internal ditujukan untuk memberikan jaminan yang 

memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan perusahaan. 

 

 Menurut Tata Sutabri.S.Kom.,M.M (2004:128) sistem aplikasi 

pembelian mencakup lima fungsi dasar, yaitu: 

1. “Seseorang yang bukan karyawan departemen pembelian 
menentukan bahan-bahan yang dibutuhkan, kemudian 
permintaan disajikan dan disahkan. 

2. Tender dikeluarkan, pemasok dipilih, dan order pembelian 
diterbitkan oleh departemen pembelian. 

3. Pada saat bahan diterima, laporan penerimaan di buat oleh 
departemen penerimaan. Dalam banyak kasus, hanya orang yang 
mempunyai kemampuan teknis yang dapat melakukan 
pemeriksaan bahan dan memberikan jaminan kepada departemen 
yang akan menggunakan bahan tersebut. 

4. Rincian faktor yang diberikan kepada pemasok dibandingkan 
dengan order pembelian dan laporan penerimaan. Faktur diteliti 
akurasi matematisnya, jika semuanya sudah tercakup dalam 
order, maka faktur disahkan oleh pembayaran. 

5. Cek disimpan dan dikirim ke pemasok dan semua dokumen 
sebelumnya dibatalkan untuk menghindarkan kemungkinan 
pembayaran ganda”.   

 
Dari uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bahan-bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan ditentukan oleh orang diluar 

departemen pembelian, hal ini dilakukan untuk menjaga independensi agar 

dalam pelaksanaan proses pembelian tidak terjadi kecurangan. 

2. Proses pembelian dilakukan dengan cara tender dan memilih pemasok 

sehingga departemen pembelian dapat menerbitkan order pembelian. 



 

 
 

3. Laporan penerimaan dibuat saat bahan yang dipesan diterima, kemudian 

ditunjuk seorang yang ahli untuk memeriksa bahan tersebut agar sesuai 

dengan pesanan dari departemen yang akan menggunakan bahan tersebut. 

4. Pemeriksaan faktur dilakukan untuk mengetahui kebenaran matematisnya 

(dalam hal ini jumlah bahan yang diterima) kemudian faktur tersebut akan 

dibayar. 

5. Dokumen-dokumen yang telah dibuat kemudian dibatalkan dikarenakan 

berpotensi terjadi pembayaran ganda. 

 

2.3.4 Prosedur L/C 

Menurut Amir Abadi Jusuf(2000:1) yang dimaksud dengan L/C (Letter 

of Credit) adalah: 

“L/C adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas 
permintaan inportir nasabah devisa bersangkutan dan ditujukan 
kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importer 
tersebut”. 

 

 Bagi eksportir merupakan risiko yang besar mengirimkan barang bila tidak 

ada jaminan pembayaran. Oleh karena itu untuk mendapatkan jaminan tersebut 

eksportir meminta kepada importir agar membuka Letter of Credit (L/C) 

untuknya. L/C inilah yang merupakan jaminan atas pelunasan barang yang 

dikirim, sebaliknya pembukaan L/C merupakan jaminan bagi importer 

bersangkutan untuk memperoleh pengapalan barang secara utuh sesuai yang 

diinginkannya, sedangkan dana L/C tersebut tidak akan dicairkan tanpa 

penyerahan dokumen pengapalan. 

Prosedur L/C menurut Amir Abadi Jusuf(2000:7-8) adalah sebagai berikut: 

1. “Importir menempatkan order (pesanan) pada eksportir luar 
negeri. 

2. Importir membuka letter of credit untuk dan atas nama eksportir 
di luar negeri melalui bank di dalam negeri (opening bank). 

3. Bank menyelenggarakan pembukaan L/C untuk eksportir melalui 
respondennya di negara eksportir. 

4. Shipping document diterima oleh bank di dalam negeri dari 
korespondennya di luar negeri. 



 

 
 

5. Bank di dalam negeri mengakseptor atau menghonorir wesel yang 
ditarik oleh eksportir dan yang dikirimkan dengan shipping 
document, dan kemudian menyelesaikan perhitungan tagihannya 
dengan importir. Setelah itu barulah bank menyerahkan shipping 
document kepada importir. 

6. Importir menyerahkan bill of lading kepada maskapai pelayaran 
(atau agentsnya) yang mengangkut barang-barang itu untuk 
ditukarkan dengan DO (Delivery Order). 

7. Importir menyelesaikan bea-bea masuk dengan pabean. 
8. Importir mengambil barang-barang dari maskapai pelayaran 

setelah semua formalitas impor dipenuhi. 
9. Importir mengajukan claim (ganti rugi) kepada eksportir atau 

kepada maskapai asuransi, dalam hal kedapatan kerusakan atau 
kekurangan. 

10. Melunasi wesel pada hari jatuh temponya kalau hal ini belum 
diselesaikan sebelumnya dengan bank”. 

 
Haryadi Sarpin (http//itserviceandfinance.blogspot.com.2006) 

berpendapat bahwa keuntungan letter of credit sebagai berikut: 

1. Dengan adanya unsur janji atau jaminan dari issuing bank maka 
eksportir dalam transaksi L/C dimungkinkan untuk memperoleh 
kemudahan dalam hal pembiayaan baik pembiayaan pra 
pengepalan maupun pasca pengepakan. 

2. Dalam hal eksportir menerima irrevorable L/C dan tidak perlu 
cemas karena L/C tidak dapat diubah atau dibatalkan secara 
sepihak tanpa persetujuannya. 

3. Importir lebih yakin bank baru akan melaksanakan pembayaran 
setelah menerima dokumen asli pengepakan yang sesuai dengan 
persyaratan L/C dan pengiriman barang juga telah sesuai dengan 
jenis dan jumlah yang diminta oleh importi. 

4. Importir menentukan jadwal pengiriman barang sehingga dapat 
lebih merencanakan proses produksinya. 

 
 
2.4  Pengendalian Internal Pembelian 

 Pada dasarnya bagian pembelian berhubungan dengan bagian lain dalam 

perusahaan seperti bagian gudang, bagian produksi. Karena bagian pembelian 

melaksanakan fungsi berdasarkan permintaan dari bagian lain, dengan kata lain 

bagian pembelian tidak mempunyai wewenang dalam menentukan jenis, jumlah 

ataupun kualitas barang tetapi bagian pembelian mempunyai wewenang dalam 

menentukan leveransir dan tingkat harga barang yang dibeli. Beberapa hal yang 



 

 
 

perlu diperhatikan dalam pengendalian internal pembelian menurut La Midjan 

(2003:146-147) adalah sebagai berikut: 

1. “Aktivitas dari fungsi pembelian yang harus dipisahkan, terdiri 
atas : 
a. aktivitas pemesanan pembelian, dilakukan oleh bagian di luar 

bagian pembelian, yaitu bagian penjualan untuk perusahaan 
dagang atau bagian gudang untuk perusahaan industri. 

b. aktivitas pelaksanaan pembelian, dilakukan oleh bagian 
pembelian. 

c. aktivitas penerimaan barang yang dibeli, oleh penerimaan 
atau bagian gudang. 

d. aktivitas penyimpanan barang yang dibeli, oleh bagian 
gudang. 

e. aktivitas pencatatan hasil pembelian, oleh bagian akuntansi 
atau administrasi persediaan kantor atau stock card. 

2. Pada dasarnya bagian pembelian hanya akan melaksanakan 
pembelian atas dasar permintaan dari bagian lain yang berada 
diluar bagian pembelian dan hanya atas barang-barang yang telah 
disetujui untuk dibeli. Pelaksanaan pembelian oleh bagian 
pembelian untuk pembelian barang-barang keperluan kantor 
(supplier), pembelian dapat dilaksanakan bukan oleh bagian 
pembelian tetapi oleh bagian umum. 

3. Apabila barang telah tiba, haruslah diperiksa yaitu 
ditimbang/dihitung dan kemudian dibandingkan dengan order 
pembelian yang dicek baik kualitas, kuantitas, jenis maupun 
ketepatan waktu tibanya barang tersebut. Pengecekan mengenai 
harga dilaksanakan oleh bagian pembelian dengan 
membandingkan antara faktur dengan order pembelian. 

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

5. Kebijakan sistem pembelian dan penetapan harga atas barang 
yang dibeli adalah sebagai berikut: 
a. untuk pembelian yang tidak secara terus menerus, sistem 

pembelian dan penetapan harga atas dasar penawaran dan 
pesanan (order). 

b. barang yang diperlukan dalam jumlah besar dan untuk 
persediaan dalam jangka waktu lama sistem pembelian dan 
penentuan harga sebaiknya berdasarkan tender. 

c. untuk barang-barang yang diperlukan secara terus menerus 
dan pelaksanaan pembelian secara periodik sistem pembelian 
dan penetapan harga dapat berdasarkan budget dan ditutup 
dengan kontrak. 

d. apabila terjadi penjualan yang ditutup secara kontrak maka 
untuk mendukung kontrak tersebut sistem pembelian dan 
penetapan harga ditutup atas dasar kontrak pembelian. 



 

 
 

6. Pencatatatn dalam stock card (administrasi persediaan kantor) 
harus tertib baik kuantum maupun harga, demikian juga pada bin 
card (kartu gudang) untuk fisik atas barang tersebut dan 
dicocokan kartu gudangnya, berikut administrasi persediaan 
kantor. 

7. Terus menerus diteliti atas pembelian retur maupun potongan 
pembelian. Pencatatan yang tertib dan tepat waktu dalam vendor 
list (daftar langganan) atau price list (daftar harga) sehingga 
tingkat harga dan persyaratan pembelian maupun penyerahan 
akan terus terkontrol. 

8. Pengecekan yang terus menerus atas sistem dan prosedur 
pembelian yang berjalan oleh bagian pengawasan intern atas 
kemungkinan penyimpanan dari yang sudah didesain khususnya 
mengenai sistem informasi dan sistem pengendalial intern”. 

 

Menurut Bodnar & Hopwood (2006:354) yang diterjemahkan oleh 

Julianto Agung Saputra & Lilis Setiawati  pengendalian internal atas pembelian 

harus memperhatikan:  

1. “Pembelian tidak mengendalikan barang sesungguhnya, juga 
tidak memiliki pengendalian pada dokumentasi yang diperlukan 
untuk pembayaran. 

2. Penerimaan dipisah dari fungsi penjagaan (final custody) 
pengiriman, yakni penyimpanan. Pengakuan dari penerimaan 
maupun penjagaan diperlukan sebelum pembayaran diotorisasi. 

3. Hutang dagang hanya menangani dokumen dan tidak dapat 
menerima barang dagangan atau kas secara independen. 

4. Permintaan pembelian diperiksa secara independen di luar 
pembelian. Ini sering dilakukan oleh hutang dagang. Pemeriksaan 
ini memverifikasi beban akuntansi yang tampak pada permintaan 
dan juga memastikan bahwa permintaan tidak dimulai dari 
pembelian. 

5. Faktur-faktur diberikan ke pembelian untuk diperiksa dan 
disetujui sebelumnya untuk dikirim ke hutang dagang. Ini 
terutama penting jika pembelian memang merasa perlu untuk 
mengevaluasi faktur yang tepat. 

6. Jangka waktu pembelian diperiksa ketepatannya oleh bagian di 
luar departemen pembelian. Pemeriksaan ini sering dilakukan 
oleh hutang dagang. 

7. Pencatatan persediaan diperbarui untuk menunjukkan 
penerimaan barang”. 

 

Tata Sutabri.S.Kom.,M.M(2004:130) berpendapat bahwa: 
“Seluruh pembelian barang dan jasa dilakukan dan dikendalikan 
melalui departemen pembelian yang tersentralisasi pada beberapa 



 

 
 

perusahaan lain, otoritas membuat order ke pemasok tersebar dengan 
pendekatan desentralisasi”. 
 

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa: 

1. Pembelian tersentralisasi dapat menghasilkan diskon kuantitas lebih besar, 

posisi pasar lebih kuat, pengendalian persediaan lebih baik, spesialisasi 

pembeli dan sebagainya. 

2. Pembelian terdesentralisasi dapat menghasilkan keuntungan yang sama karena 

meningkatnya tanggung jawab masing-masing pelaksana pembelian. 

 

2.4.1  Tujuan Pengendalian Internal Pembelian 

 Menurut Romney, Steinbart and Cushing (1997:644), tujuan yang harus 

dicapai oleh prosedur pengendalian internal pembelian adalah : 

 

1.   “ All transaction are property authorized. 
 2.     All recorded transaction are valid or actuality accured. 
 3.    All valid, authorized transactions are recorded. 
 4.    All transactions are recorded accurately. 

 5.   Asset-cash, inventory, and data are safe guarded from loss of theft”. 
 

Yang dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Semua transaksi diotorisasi. 

2. Semua transaksi yang dicatat adalah sah atau benar-benar terjadi. 

3. Semua transaksi yang diotorisasi dicatat. 

4. Semua transaksi dicatat dengan akurat. 

5. Aktiva seperti kas, persediaan, dan data dijaga agar terhindar dari kehilangan 

atau pencurian. 

 

Tujuan pengendalian internal atas transaksi pembelian bahan baku 

menurut Arens yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2009:304) 

adalah: 

“1. Validity (sah). 
2.  Authorization (otorisasi). 



 

 
 

3.  Completeness (kelengkapan). 
4.  Valuation (penilaian). 
5.  Classification (klarifikasi). 
6.  Timeleness (tepat waktu). 
7.  Posting and Summarization (membukukan dari ringkasan). 
 

Dari definisi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sah 

Pembelian yang dicatat adalah pembelian yang keberadaan dokumen-

dokumennya sudah lengkap yaitu adanya permintaan pembelian dari bagian 

yang membutuhkan barang atau jasa, order pembelian, surat jalan dari 

pemasok, laporan penerimaan pihak-pihak tertentu dapat dihindari. 

2. Otorisasi 

 Otorisasi dimaksudkan agar pembelian yang dilakukan perusahaan adalah 

pembelian untuk barang atau jasa yang benar-benar diperlukan dan diketahui 

oleh pihak yang berwenang. 

3. Kelengkapan 

Kelengkapan berarti bahwa pembelian yang dilakukan telah dicatat dengan 

benar, yaitu berdasarkan kepada dokumen-dokumen yang ada, sehingga 

hutang akibat adanya pembelian adalah hutang yang benar-benar terjadi. 

4. Penilaian 

Dokumen yang ada akibat terjadi pembelian oleh perusahaan harus diperiksa 

apakah perhitungan dan jumlahnya sudah benar, hal ini dimaksudkan untuk 

mencegah adanya kesalahan dalam pencatatan pembelian. 

5  Klarifikasi 

Pembelian harus dicatat pada bagian perkiraan (jurnal) yang sesuai dengan 

pembelian yang dilakukan sehingga laporan pembelian yang disajikan akurat. 

6. Tepat waktu 

Pencatatan transaksi pembelian harus dicatat sesegera mungkin setelah barang 

dan jasa diterima, sehingga dapat diketahui dalam satu waktu tertentu, 

misalnya dalam satu hari ada berapa banyak transaksi pembelian yang 

dilakukan. 

 



 

 
 

7. Membukukan dan Ringkasan 

Hal ini dimaksudkan agar supaya transaksi pembelian dapat dimasukkan 

dengan baik pada berkas induk utang usaha dan diikhtisarkan dengan baik. 

 

 Penjelasan pengendalian internal atas pembelian menurut Tata 

Sutabri.S.Kom.,M.M (2004:131) adalah sebagai berikut: 

“Permintaan pembelian dilakukan diluar departemen pembelian dan 
permintaan tersebut harus disahkan oleh bagian yang membuatnya. 
Fungsi departemen pembelian adalah memilih pemasok dan membuat 
perjanjian syarat pembelian dan pengirimannya. Cara melakukan hal 
ini sangat tergantung pada tingkat sentralisasi dalam fungsi 
pembelian perusahaan”. 
 
Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa fungsi pembelian harus 

dilakukan oleh orang diluar departemen pembelian. Hal ini dilakukan untuk 

mengantisipasi kecurangan atas pembelian yang sering juga disebut dengan 

pembelian fiktif. 

  

2.5 Proses Produksi 

2.5.1 Pengertian Proses Produksi 

 Proses produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah 

kegunaan suatu barang atau jasa. Menurut Softjan Assauri (2006:75): 

“Proses produksi dapat diartikan sebagai cara, metode dan teknik 
untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa 
dengan menggunakan sumber-sumber (tenaga kerja, bahan-bahan 
dan dana) yang ada”. 
 

Sedangkan menurut Subagya (2001:1) proses produksi adalah sebagai berikut: 
”Proses produksi adalah kegiatan untuk mengubah masukan (yang 
berupa faktor-faktor produksi) menjadi keluaran sehingga lebih 
bermanfaat daripada bentuk aslinya”. 
 

 Dengan kata lain dari definisi ini menyatakan bahwa proses produksi 

adalah kegiatan mengubah bentuk untuk menambah manfaat atau menciptakan 

manfaat baru dari suatu barang atau jasa, bentuk dari keluaran tersebut dapat 

berupa barang atau jasa. 

 



 

 
 

 Proses produksi menurut Everett E. Adam Jr dan Ronald J.Ebert 

(2002:5-6) adalah sebagai berikut: 

“Economist refer to this transformation of resources into goods and 

services as the production function for all operation system the general 

goal is to create some kind of value-added, so that the outputs are worth 

more to consumers than just the sum of the individual inputs”. 

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa proses produksi merupakan 

cara, metode dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu 

barang, mengubah sesuatu yang nilainya lebih rendah menjadi sesuatu yang 

memiliki nilai lebih tinggi dengan menggunakan sumber daya yang ada. Adapun 

sumber daya yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah bahan baku, tenaga 

kerja, mesin dan dana atau modal. 

 

2.5.2 Jenis-jenis Proses Produksi 

 Jenis proses produksi ini sangat banyak, tetapi secara ekstrim dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu proses produksi yang terus menerus (continous 

processes) dan proses produksi yang terputus-putus (intermittent processes). 

Perbedaan pokok antara kedua proses produksi ini terletak pada panjang tidaknya 

waktu persiapan atau pengaturan (set up) peralatan produksi yang digunakan 

untuk memproduksi suatu produk atau beberapa produk tanpa mengalami 

perubahan. Sebagai contoh dapat dilihat apabila kita menggunakan mesin-mesin 

untuk dipersiapkan (set up) dalam memproduksi produk dalam jangka waktu yang 

pendek, dan kemudian diubah atau dipersiapkan (di-set up) kembali untuk 

memproduksi produk lain, maka dalam hal ini prosesnya terputus-putus 

tergantung dari produk yang dikerjakan. 

 

2.5.2.1 Proses Produksi Terus Menerus 

 Proses yang terus menerus disebut continuous process/manufacturing, 

dapat dilihat dari perusahaan pabrik-pabrik yang mengunakan mesin-mesin untuk 

dipersiapkan (set up) dalam memprodusir produk dalam jangka waktu yang 



 

 
 

panjang atau lama, tanpa mengalami perubahan, yang menyebabkan prosesnya 

terjadi secara terus menerus selama jenis produk yang sama dikerjakan. 

 

2.5.2.2 Proses Produksi Terputus-putus 

 Proses yang terputus-putus disebut intermittent process/manufacturing. 

Dalam proses seperti ini terdapat waktu yang terpendek (short run) dalam 

persiapan (set up) peralatan untuk perubahan yang cepat guna dapat menghadapi 

variasi produk yang berganti-ganti, yang dapat dilihat dalam pabrik yang 

menghasilkan produknya berdasarkan pesanan. 

 

2.5.3 Karakteristik Efektivitas Proses Produksi 

 Suatu proses produksi dapat dikatakan efektif apabila proses produksi 

tersebut tidak mengalami hambatan yang berarti dalam memproduksi suatu 

barang, sehingga dapat menghasilkan produk sesuai dengan kuantitas dan kualitas 

yang ditentukan atau direncanakan dan hasil dari proses produksi tersebut dapat 

sesuai tepat pada waktunya. 

 Menurut Sujadi Prawirisentono (1997:182) kelancaran proses produksi 

harus dijamin dengan beberapa hal, yaitu: 

“Untuk menjamin kelancaran proses produksi selalu harus tersedia 
input, yakni faktor berupa bahan baku, tenaga kerja, mesin, tenaga 
listrik. Kekurangan salah satu faktor produksi dapat mengganggu 
proses produksi, artinya proses produksi dapat terganggu 
kelancarannya bila salah satu faktor produksi tersebut mengalami 
kekurangan atau hambatan”. 

 

 Sedangkan menurut Softjan Assauri (2006:76), suatu proses produksi 

yang efektif memiliki beberapa faktor antara lain: 

 

1. “Plant lay out (penyusunan peralatan pabrik) 
2. Material handling (kegiatan pemindahan barang). 
3. Maintenance (pemeliharaan mesin). 
4. Pengadaan tenaga kerja 
5. Pengadaan bahan atau barang”. 
 



 

 
 

Penjelasan dari beberapa faktor-faktor yang berperan dalam menunjang 

efektivitas proses produksi adalah sebagai berikut: 

1. Plant lay out (penyusunan peralatan pabrik) 

Penyusunan peralatan pabrik yang baik dapat diartikan sebagai penyusunan 

yang teratur dari mesin-mesin pabrik. Penempatan mesin ini dapat dilakukan 

berdasarkan: 

a. atas dasar proses 

b. atas dasar urutan produksi 

2.  Material Handling (Kegiatan penanganan barang) 

Kegiatan pemindahan barang yang kurang baik akan mengurangi kelancaran 

proses produksi, menambah biaya, waktu. 

3.  Maintenance (pemeliharaan mesin) 

Kegiatan pemeliharaan mesin dimaksudkan agar mesin dapat berjalan dengan 

baik sehingga diharapkan tidak mengganggu proses produksi yang terjadi. 

4.  Pengadaan tenaga kerja 

Pengadaan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup baik merupakan salah satu 

hal yang berperan terhadap proses produksi. 

5.  Pengadaan bahan atau barang 

Bahan baku atau suku cadang bagi proses produksi memerlukan penanganan 

dan pengelolaan yang cukup baik agar tidak menghambat proses produksi. 

 Agar efektivitas proses produksi terjamin, perusahaan harus mengadakan 

pengawasan berupa pencatatan kuantitatif seperti yang dikemukakan oleh 

Kartasapoetra (1995:118) sebagai berikut: 

“Salah satu tugas terpenting bagi administrasi dari perusahaan-
perusahaan industri ialah pencatatan kuantitatif yang teliti dari 
seluruh proses produksi. Pencatatan ini tidak saja karena pertama-
tama administrasi dalam banyaknya atau kuantitasnya harus 
memberikan pertanggungjawaban keuangan, akan tetapi karena 
catatan kuantitatif ini memberikan kemungkinan untuk menilai 
efisiensi produksi dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada 
catatan keuangan. Tujuan yang ingin dicapai dengan penetapan yang 
teliti dari pemakaian dan produksi dalam banyaknya ialah: 
1. untuk mendapatkan bahan-bahan guna penilaian efisiensi   

perusahaan dengan menggunakan angka-angka. 



 

 
 

 a.  bahan perbandingan kuantitatif seperti banyaknya barang 
yang diproduksi (satuan, kg, m) tiap jam pemakaian bahan 
untuk tiap satuan barang dan sebagainya. 

 b.  ikhtisar laba rugi jangka waktu pendek. 
2. untuk mendapatkan suatu dasar guna perhitungan upah satuan 

dan sistem upah premi dimana upah buruh tergantung pada 
prestasinya. 

3. untuk mencegah atau untuk secepat mungkin mengetahui adanya 
pencurian-pencurian”. 

 

2.6 Peranan Pengendalian Internal Pembelian Bahan Baku dalam 

menunjang efektivitas Proses Produksi 

 Fungsi pembelian merupakan salah satu bagian pokok dalam suatu 

perusahaan industri, yang mempunyai tugas diantaranya adalah menyediakan 

bahan baku yang merupakan input bagi proses produksi tepat pada waktunya, 

mencari supplier yang dapat menyediakan bahan baku dengan kualitas tertentu 

dengan harga yang lebih murah, menjalin hubungan yang baik dengan supplier. 

 Tugas yang dilakukan bagian pembelian sebagai penyedia bahan baku 

membuat bagian pembelian selalu berhubungan dengan pihak-pihak di luar 

perusahaan yang dapat merupakan awal persekongkolan dari bagian pembelian 

dengan pihak-pihak di luar perusahaan tersebut. 

 Bagaian pembelian sebagai penyedia bahan baku merupakan fungsi yang 

penting karena turut menunjang kelancaran proses yang selanjutnya dalam suatu 

perusahaan industri yaitu proses produksi. 

 Pengendalian Internal merupakan pengendalian yang dirancang dalam 

perusahaan, meneliti ketelitian data akuntansi, meningkatkan efesiensi perusahaan 

dan mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan. Dalam hal pembelian juga 

diperlukan sistem pengendalian internal pembelian untuk mengamankan harta 

perusahaan dari persekongkolan yang akan merugikan perusahaan, menguji data-

data untuk bagian pembelian, mendorong ditaatinya kebijakan untuk bagian 

pembelian sehingga meningkatkan efisiensi perusahaan 

 Kelancaran proses produksi merupakan hal yang harus dijaga dalam 

perusahaan karena akan berpengaruh terhadap pendapatan yang akan diterima 

perusahaan. Proses produksi yang tidak lancar biasanya disebabkan oleh beberapa 



 

 
 

hal diantaranya pengadaan bahan baku sehingga tidak akan terjadi keterlambatan 

penerimaan bahan baku di bagian produksi sehingga bagian produksi tidak dapat 

melakukan fungsinya. Keterlambatan penerimaan bahan baku dapat terjadi karena 

banyak hal, misalnya, karena kurang dipercayanya data-data yang datang ke 

bagian pembelian sehingga bagian pembelian akan mencek ulang data yang akan 

menyebabkan keterlambatan dalam pemesanan atau bahan baku yang sudah 

datang ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan sehingga harus dikembalikan 

dan menunggu datangnya bahan baku yang baru. 

 Dari uraian di atas dapat dilihat peranan yang cukup besar dari 

pengendalian internal pembelian bahan baku dalam menunjang efektivitas proses 

produksi, yaitu dengan adanya pengendalian internal yang baik terhadap 

pembelian bahan baku, maka  salah satu syarat produksi yang lancar yaitu adanya 

perencanaan tata letak ruang, kegiatan pemindahan barang, pemeliharaan mesin, 

pengadaan tenaga kerja, pengadaan bahan dapat terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


