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BAB IV 

HASIL ANALISIS 

 

 Analisis terhadap Sistem Pengendalian Internal terkait sistem 

persediaan di CV. Sinar Maju Semarang dilakukan menggunakan metode 

wawancara. Penulis melakukan kunjungan sekaligus melakukan tanya 

jawab secara langsung dengan narasumber Bapak Andi sebagai Manajer 

Utama di perusahaan dan juga sampel karyawan dari masing-masing 

divisi yang ada di perusahaan. 

 Perusahaan sudah mulai menggunakan sistem informasi akuntansi 

yang terintegrasi sejak tahun 2018. Sistem yang digunakan perusahaan 

sudah terintegrasi dari mulai proses pemesanan barang hingga pelaporan. 

Proses pembuatan sistem tersebut dikerjakan dengan menyewa 

programmer yang rutin berkomunikasi dengan manajer utama untuk 

memantau dan melakukan evaluasi kinerja dari sistem tersebut. 

Terkadang, pihak manajer perusahaan juga sering menghubungi 

programmer tersebut apabila untuk melakukan pembaharuan fitur dari 

sistem yang dimiliki perusahaan. Tujuannya adalah agar sistem yang 

digunakan perusahaan semakin optimal dalam menunjang kebutuhan 

bisnis perusahaan. Selain itu, dengan adanya sistem yang sudah 

terintegrasi akan mempersingkat waktu sekaligus memudahkan apabila 

hendak melakukan analisis tertentu. 
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 CV Sinar Maju Semarang bergerak dalam bidang distribusi bahan 

bangunan. Bahan bangunan yang dijual bermacam-macam seperti hollow, 

genteng, batten, trust, board gypsum, dan lain-lain. Perusahaan sudah 

memiliki pemasok tetap untuk seluruh barang-barang tersebut. Area 

penjualan perusahaan mencakup seluruh Jawa Tengah. Perusahaan 

memiliki 3 lokasi gudang yang berbeda-beda dan memiliki fungsi masing-

masing. Gudang pertama difungsikan untuk transaksi B2B wilayah dalam 

kota. Gudang kedua digunakan untuk transaksi B2B wilayah luar kota. 

Sedangkan gudang ketiga digunakan untuk transaksi penjualan secara ritel 

atau B2C. Terkait dengan penyimpanan persediaan, masing-masing 

persediaan sudah dikelompokkan menurut jenisnya. Tujuannya adalah 

mempermudah karyawan saat akan menyiapkan barang yang dipesan oleh 

konsumen.  

4.1 Identifikasi Masalah 

 Persediaan menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan 

karena merupakan aset yang bisa memberi manfaat ekonomi pada masa 

mendatang. Mekanisme terkait persediaan dipengaruhi oleh pembelian 

serta penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan penerapan 

SPI terkait persediaan di perusahaan, dapat disimpulkan beberapa 

masalah yang dihadapi perusahaan yaitu 
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4.1.1 Kesalahan pemesanan barang 

 Proses pembelian barang dagang diawali dengan dibuatnya 

Purchase Order (PO) atau permintaan pembelian oleh bagian 

pembelian. Praktik di perusahaan selama ini, sebelum melakukan proses 

pembelian bagian pembelian akan melihat listing persediaan setiap 

minggunya. Berdasarkan listing tersebut, bagian pembelian akan 

memutuskan barang mana yang akan dibeli oleh perusahaan. 

Pertimbangan terkait pembelian juga terkait tingkat perputaran barang 

tersebut. Selanjutnya, PO tersebut akan di otorisasi terlebih dahulu oleh 

pemilik perusahaan. Setelah mendapat otorisasi pemilik, PO akan 

diteruskan kepada pemasok. Seharusnya bagian gudang juga memiliki 

peran terkait dengan proses pembelian barang. Bagian gudang bisa 

memberikan rekomendasi terkait persediaan yang jumlahnya sudah 

sedikit sehingga dapat dilakukan pemesanan kepada pemasok. Hal ini 

dikarenakan bagian gudang lebih mengetahui kondisi fisik ketersediaan 

barang yang berada di gudang. Apabila proses pembelian hanya 

dilakukan oleh bagian pembelian, tidak ada mekanisme pengendalian 

yang terjadi. Bagian pembelian bisa saja melakukan pemesanan barang 

yang kurang laku yang berakibat pada menumpuknya persediaan milik 

perusahaan. 
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4.1.2 Kesalahan penerimaan barang dari pemasok 

 Terkait pada proses pembelian yang dilakukan oleh perusahaan, 

bagian pembelian belum memberikan tembusan terkait order pembelian 

kepada bagian gudang. Seharusnya setiap order pembelian yang 

dilakukan oleh bagian pembelian diteruskan ke bagian gudang. 

Tujuannya adalah supaya bagian gudang mengetahui barang yang 

dipesan oleh perusahaan sehingga bagian gudang tidak melakukan 

kesalahan dalam menerima barang yang dikirimkan oleh pemasok. 

Dalam perusahaan pernah terjadi insiden bagian gudang salah 

menerima barang dari pemasok. Tetapi hal tersebut tidak diketahui oleh 

bagian gudang, karena bagian gudang tidak menerima tembusan PO 

dari bagian pembelian. Selain itu, barang tersebut merupakan kategori 

barang yang cukup laris. Akibatnya barang tersebut ada yang sudah 

dikirimkan ke konsumen sebagian, sedangkan untuk sisa barang yang 

ada di gudang dilakukan proses retur pembelian kepada pemasok. 

 Terkait mekanisme penerimaan barang dari pemasok, bagian 

gudang akan mencatat barang yang diterima dalam keadaan baik pada 

surat jalan dan juga barang yang rusak pada form identifikasi kerusakan 

barang yang terlampir pada setiap surat jalan. Form ini yang dijadikan 

acuan oleh bagian pembelian dalam melakukan input pembelian 

kedalam sistem perusahaan. 
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Gambar 4 1 Form Identifikasi Kerusakan Barang 

  

 Apabila terdapat barang yang rusak saat diterima oleh bagian 

gudang, bagian gudang tidak menerima barang tersebut dan barang 

tersebut langsung dibawa kembali oleh pihak yang melakukan 

pengiriman. Surat jalan yang diterima oleh bagian gudang kemudian 

diteruskan kepada bagian pembelian untuk melakukan proses pembelian 

pada sistem perusahaan. Sebelum itu, bagian gudang akan memastikan 

terlebih dahulu apakah jumlah dan jenis barang yang diterima oleh 

bagian gudang telah sesuai dengan surat jalan yang dikirimkan dari 
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pemasok. Tujuannya supaya tidak adanya kesalahan saat proses 

penerimaan barang dari pemasok. 

 

4.1.3 Kesalahan melakukan muatan barang sebelum dikirim ke 

konsumen 

 Risiko yang terjadi terkait persediaan diakibatkan oleh banyaknya 

item barang yang hampir sama secara sekilas. Hal ini menyebabkan 

karyawan sering tertukar ketika menyiapkan barang pesanan 

konsumen. Seperti contoh untuk item barang besi hollow. Untuk item 

tersebut perusahaan memiliki beberapa supplier berbeda, dan setiap 

supplier memiliki kebijakan berbeda untuk jumlah masing-masing tiap 

ikatan mereka. Setiap ikatan akan ditandai dengan warna tali ikatan 

yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan tingkat ketebalan barang 

tersebut. Terkadang karyawan terburu-buru saat menyiapkan pesanan 

sebelum dikirimkan ke konsumen, yang berakibat karyawan tersebut 

salah mengambil item barang. Misalnya jika staff gudang diminta untuk 

menyiapkan besi hollow ikatan merah dari supplier A, tetapi staff 

tersebut malah mengambil ikatan merah dari supplier B. Hal ini akan 

berpengaruh terhadap jumlah persediaan dan tentunya perhitungan 

harga pokok di perusahaan. 

 Penyebab lain terjadinya selisih persediaan adalah karena tidak 

berjalannya fungsi pengendalian yang sudah ditetapkan perusahaan 

sebelumnya. Perusahaan pada dasarnya sudah memiliki kepala gudang 
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yang bertugas untuk mengecek tiap kali adanya muatan barang sebelum 

dikirimkan ke konsumen. Terkadang, kepala gudang tersebut lalai dan 

hanya sekedar menyerahkan sepenuhnya pada staff gudang yang 

melakukan muat barang. Apabila staff gudang tersebut salah 

mengambil barang yang dimaksud akan mengakibatkan munculnya 

selisih pada persediaan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 2 Form Perintah Pengambilan Barang 

 

 Sebenarnya pada form perintah pengambilan barang juga telah 

dilengkapi kolom otorisasi pengecekan muatan barang keluar oleh 

kepala gudang yang bersangkutan sebelum dikirimkan ke konsumen. 

Tetapi sayangnya masih terdapat kasus adanya kesalahan dalam 

melakukan muatan barang.  

 Terkait dengan mekanisme pengiriman penjualan, pada form 

penjualan di sistem perusahaan terdapat kolom untuk mengisi tanggal 

kirim. Untuk menghindari adanya penjualan yang dikirim pada periode 



54 
 

yang berbeda, setiap akhir bulan bagian admin penjualan akan 

melakukan lembur untuk memeriksa tanggal kirim pada penjualan, 

khususnya transaksi penjualan yang terjadi pada akhir bulan tersebut. 

Apabila penjualan tersebut belum dikirimkan ke konsumen, admin 

penjualan akan mengisikan tanggal periode berikutnya terlebih dahulu 

supaya data tersebut tidak termasuk pada penjualan periode yang sama. 

Sehingga untuk menjamin laporan yang dihasilkan oleh sistem 

perusahaan dapat diandalkan. 

 

4.1.4 Penyimpanan persediaan 

 Penyimpanan persediaan perlu diperhatikan dengan baik oleh 

perusahaan. Tentunya bagian gudang harus memisahkan barang yang 

rusak atau tidak layak untuk dijual dengan barang yang masih dalam 

kondisi baik. Dalam perusahaan juga pernah terjadi insiden pada saat 

konsumen memesan sebuah barang, barang tersebut sebenarnya ada dan 

tercatat pada sistem perusahaan. Tetapi setelah dicek pada gudang 

perusahaan ternyata keseluruhan barang tersebut sudah rusak dan tidak 

bisa dijual kembali. Hal ini diakibatkan karena mekanisme pengendalian 

terkait persediaan yaitu stock opname belum berjalan dengan baik di 

perusahaan. Sebenarnya perusahaan sudah memiliki kebijakan untuk 

melakukan stock opname setiap bulan. Tetapi pada praktiknya belum 

berjalan dengan maksimal. Selama ini, praktik stock opname di 

perusahaan dilakukan oleh bagian gudang saja tanpa didampingi bagian 
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akuntansi. Hal ini merupakan praktik yang keliru dimana terdapat 

peluang pada bagian gudang untuk melakukan kecurangan. Apabila 

informasi terkait persediaan perusahaan tidak sesuai dengan kondisi fisik 

di gudang akan membuat laporan keuangan yang dihasilkan keliru dan 

memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan 

terkait pembelian maupun penjualan barang dagang. Yang berkaibat 

dapat merugikan perusahaan dan menghambat pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan perusahaan. 
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4.2 Penilaian Risiko 

4.2.1 Kesalahan pemesanan barang 

Risiko ini diakibatkan karena praktik di perusahaan selama 

ini, hanya bagian pembelian yang terlibat dalam proses pembelian 

persediaan. seharusnya proses pembelian dilakukan berdasarkan 

permintaan pembelian dari bagian gudang. Hal ini dikarenakan bagian 

gudang lebih mengetahui kondisi fisik serta jumlah barang yang 

terdapat pada gudang perusahaan. Apabila hanya bagian pembelian 

yang melakukan pembelian, akan muncul risiko adanya kesalahan 

apabila barang yang dipesan merupakan barang yang tidak laku. Hal ini 

tentunya dapat merugikan perusahaan dan menghambat pencapaian 

tujuan perusahaan. 

Berdasarkan survei dan wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti, belum pernah terjadi trkait risiko kesalahan pemesanan barang. 

Mekanisme pengendalian yang selama ini diterapkan di perusahaan 

adalah bagian pembelian akan rutin melakukan koordinasi dengan 

pemilik perusahaan terkait barang yang akan dipesan oleh perusahaan. 

Langkah ini ditempuh untuk memastikan barang-barang yang dipesan 

oleh bagian pembelian merupakan barang yang laku dan cepat terjual 

kepada konsumen. 
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4.2.2 Kesalahan penerimaan barang dari pemasok 

Risiko ini diakibatkan karena bagian gudang tidak 

mengetahui barang yang dipesan oleh perusahaan. Selama ini barang 

yang dikirimkan oleh pemasok diperiksa berdasarkan surat jalan 

pembelian dari pemasok. Hal ini memungkinkan munculnya peluang 

terjadinya kesalahan saat proses penerimaan barang dari pemasok. 

Insiden yang pernah terjadi di perusahaan menunjukkan ada potensi 

terjadinya insiden tersebut di perusahaan. Dampaknya tentu akan 

merugikan perusahaan kedepannya. Apalagi pada saat barang tersebut 

sudah dikirimkan ke konsumen. 

Kebijakan pengendalian yang dapat ditetapkan oleh 

perusahaan adalah seharusnya bagian pembelian menyerahkan 

tembusan PO kepada bagian gudang. Langkah ini dilakukan supaya 

pada saat ada barang datang dari pemasok, bagian gudang bisa 

memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan yang dipesan oleh 

perusahaan. Baik dari segi kuantitas maupun jenis barang tersebut. 

 

4.2.3 Kesalahan melakukan muatan barang sebelum dikirim 

ke konsumen 

Risiko ini terjadi akibat tidak berjalannya mekanisme 

pengendalian yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya. Pada 
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praktiknya perusahaan sudah menugaskan kepala gudang untuk 

memeriksa muatan barang sebelum dikirimkan ke konsumen. 

Terkadang pada saat banyaknya kiriman untuk konsumen, kepala 

gudang tidak melakukan pemeriksaan secara maksimal sehingga 

kemungkinan adanya kesalahan dalam muatan barang. Dampak yang 

diakibatkan tentunya akan merugikan perusahaan apabila barang yang 

dikirimkan ke konsumen merupakan barang yang memiliki harga 

yang lebih mahal daripada yang seharusnya. Apabila yang dikirimkan 

barang yang berharga lebih murah, tentunya konsumen akan 

melakukan retur penjualan dan perusahaan harus mengirimkan 

kembali barang yang sesuai pesanan konsumen. Tentunya hal ini akan 

meningkatkan biaya operasional perusahaan terkait dengan 

pengiriman. Selain itu kesalahan pada muatan barang juga akan 

berakibat pada harga pokok persediaan yang dimiliki oleh perusahaan 

yang akan berpengaruh terhadap keandalan laporan yang dihasilkan 

oleh perusahaan 

 



59 
 

4.2.4 Penyimpanan persediaan 

Praktik penyimpanan persediaan di perusahaan sudah 

dikelompokkan menurut jenis barang masing-masing. Tujuannya 

adalah memudahkan karyawan ketika akan menyiapkan pesanan 

pelanggan. Risiko terkait penyimpanan barang adalah adanya barang 

yang rusak dalam tumpukan barang-barang. Tentu adanya insiden ini 

dapat merugikan perusahaan karena tentunya apabila barang yang 

sudah lama tidak dapat dilakukan retur pembelian kepada pemasok. 

Untuk mengendalikan hal tersebut, perusahaan perlu melakukan 

mitigasi risiko supaya risiko tersebut tidak merugikan perusahaan. 

 

4.3 Aktivitas Pengendalian 

 Berdasarkan hasil observasi peneliti, perusahaan sudah 

menetapkan mekanisme pengendalian supaya dampak dari risiko 

tersebut dapat dihindari oleh perusahaan. Terkait dengan adanya selisih 

persediaan, perusahaan sudah memiliki beberapa kebijakan diantaranya 

yaitu melakukan stock opname secara rutin setiap bulannya. Selain itu 

pihak gudang belum memiliki inisiatif untuk melakukan stock opname 

setiap bulannya. Bagian gudang harus diminta terlebih dahulu oleh 

bagian akuntansi untuk melakukan stock opname. Praktik stock opname 

di perusahaan selama ini hanya dilakukan oleh karyawan bagian gudang. 
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Seharusnya stock opname dilakukan oleh bagian akuntansi didampingi 

oleh bagian gudang. 

 Selain itu, perusahaan juga telah memiliki kebijakan apabila 

ditemukan adanya selisih barang hilang di gudang. Selisih tersebut akan 

dilakukan klaim penggantian pada karyawan bagian persediaan. Langkah 

ini dilakukan supaya karyawan bagian gudang bertanggung jawab dan 

berhati-hati pada saat bekerja sehingga tidak merugikan kedua belah 

pihak. Tetapi metode pengendalian ini tidak dapat berjalan maksimal 

apabila mekanisme stock opname di perusahaan belum berjalan dengan 

baik. Pihak perusahaan tidak akan mengetahui adanya barang 

hilang/rusak apabila tidak melakukan mekanisme stock opname secara 

rutin. 

 Perusahaan juga telah menetapkan fungsi kepala gudang yang 

bertugas untuk mengecek barang yang datang dan juga muatan barang 

sebelum dikirimkan ke konsumen. Tetapi pada praktiknya, fungsi 

pengawasan yang dijalankan oleh kepala gudang belum dijalankan secara 

maksimal yang berakibat terhadap munculnya selisih pada persediaan 

yang dimiliki perusahaan. 

 Langkah pengendalian yang ditetapkan perusahaan berikutnya 

adalah pemilik perusahaan setiap bulan selalu rutin mengecek persediaan 

yang dimiliki oleh perusahaan. Pemilik akan memilih jenis persediaan 

secara acak untuk diperiksa setiap bulannya dengan cara memeriksa 

antara kartu stok dengan data dari sistem perusahaan. 
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Gambar 4 3 Form Penjualan Barang 

 

 Pengendalian input juga dilakukan dalam sistem akuntansi 

perusahaan guna memastikan keandalan data yang dihasilkan oleh sistem 

perusahaan. Sebagai contoh, pada bagian form penjualan, data seperti 

nama konsumen, jenis barang sudah menggunakan master reference 

check. Saat melakukan input data, user tinggal memilih dari master data 

yang telah tersedia di sistem perusahaan. Pengendalian input tersebut 

berguna meminimalisir terjadinya kesalahan saat karyawan akan 

melakukan input data kedalam sistem perusahaan. Sehingga dapat 

meningkatkan keandalan informasi yang dihasilkan oleh sistem 

perusahaan. 

 

  
 

 Gambar 4  SEQ Gambar_4 \* ARABIC 3 Tampilan Form Penjualan 
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4.4 Informasi dan Komunikasi 

 Kebijakan perusahaan terkait keandalan informasi keuangan 

sudah dikomunikasikan pada seluruh bagian yang terkait. Terkait 

kebijakan stock opname telah diketahui oleh karyawan bagian gudang. 

Proses komunikasi terkait kebijakan dilakukan pada saat proses 

rekrutmen karyawan dan juga saat bersosialisasi selama bekerja di 

perusahaan.  

 

4.5 Pengawasan 

 Perusahaan sudah menetapkan beberapa langkah pengendalian 

untuk menjamin keandalan data yang dihasilkan. Mekanisme 

pengendalian yang baik juga harus ditunjang dengan pengawasan yang 

memadahi. Apabila tidak ada mekanisme pengawasan yang berjalan, 

aktivitas pengendalian yang ditetapkan perusahaan menjadi sia-sia 

karena tidak adanya proses evaluasi terkait kebijakan tersebut. Kebijakan 

pengendalian pemeriksaaan rutin terkait persediaan yang dilakukan 

setiap periode oleh pemilik sudah berjalan dengan baik. Pengawasan 

yang belum maksimal terjadi pada kebijakan terkait dengan persediaan 

(stock opname) dan juga fungsi kepala gudang yang belum optimal.  
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4.6 Rekomendasi 

 Perusahaan sebenarnya sudah mengetahui adanya risiko terkait 

persediaan yang dimiliki. Maka dari itu, perusahaan juga telah 

menetapkan mekanisme pengendalian untuk meminimalisir dampak dari 

risiko tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, pengawasan 

dari kebijakan pengendalian tersebut belum berjalan dengan baik.  

 Terkait dengan pembelian barang yang dilakukan oleh 

perusahaan, seharusnya bagian gudang menerima tembusan order 

pembelian yang dikirimkan ke pemasok. Tujuannya adalah supaya 

bagian gudang mengetahui barang yang dipesan oleh perusahaan dan 

tidak melakukan kesalahan pada saat menerima barang tersebut. Selain 

itu, seharusnya bagian gudang memberikan rekomendasi barang yang 

akan dibeli kepada bagian pembelian. Karena bagian gudang yang lebih 

mengetahui tingkat ketersediaan barang di gudang dan juga keluar 

masuknya barang. Praktik di perusahaan selama ini, bagian pembelian 

yang melakukan order berdasarkan listing persediaan dari sistem 

perusahaan. 

 Berkaitan dengan keandalan data persediaan, mekanisme 

pengendalian berupa stock opname yang ditetapkan perusahaan 

sebenarnya sudah baik. Tetapi sayangnya pengawasan yang belum 

maksimal mengakibatkan pengendalian tersebut tidak berjalan dengan 

semestinya. Selain itu, perusahaan bisa meningkatkan fungsi kepala 

gudang supaya fungsi pengawasan terkait kebijakan tersebut bisa 
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berjalan dengan baik. Seharusnya kepala gudang sebagai otoritas 

tertinggi di gudang dapat menjalankan kebijakan pengendalian yang 

telah diterapkan oleh perusahaan. Langkah yang dapat ditempuh oleh 

perusahaan berupa perusahaan membuat peraturan yang tertulis disertai 

dengan sanksi yang jelas. Apabila mekanisme pengendalian serta proses 

pengawasan dalam perusahaan telah berjalan dengan baik, maka kualitas 

hasil output yang dihasilkan dari sistem perusahaan menjadi lebih 

berkualitas serta dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. 
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