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ABSTRACT 

The purpose of this study was to evaluate whether 
the internal control system in securing supply company 
asset have been carried out properly and in accordance 
with the generally accepted in Indonesia and 
accordance with procedures issued by the companies 
concerned.  Research conducted in the PDAM Tirta 
Pakuan Bogor.  Water is a company engaged in the 
processing of drinking water and as the largest 
producer in Bogor. 

The result showed PDAM Tirta Pakuan Bogor has 
done internal control and securing supplies company 
with good assets.  And the control is quite justifiable to 
serve as the basis in making decisions that are 
presented in the balance sheet value.  Control is done 
because each part in stock supply have their respective 
functions and existing inventories are used to fulfill 
customer needs so that existing stocks can be sufficient 
and no excess over stock. 

The result of the evaluation in this study showed 
that supplies in warehouse in accordance with the 
needs and storage is done by separating the types, 
quality and size so that if at any time would be 
hospitalization stock will easily do that because the 
goods are properly stored, this existing can be 
maintained properly and protected from any loss. 
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PENDAHULUAN 

Air adalah salah satu sumber daya alam yang tidak 
terbatas dan sekaligusmerupakan kebutuhan dasar 
manusia dan mahluk lainnya.  Dan karena air merupakan 
hal yang penting bagi kehidupan manusia yang dapat 
digunakan untuk kebutuhan rutin setiap hari, salah satu 
diantaranya ialah kebutuhan air minum,air yang bersih, 
sehat dan dinyatakan bebas dari bakteri melalui 
penelitian laboratorium memiliki beberapa kategori air 
minum.  Yang dinyatakan air minum disini tidak hanya 
dikonsumsi untuk minum tetapi juga memiliki manfaat 
lain seperti halnya bagi kehidupan rumah tangga, 
sampai pada kebutuhan untuk diproses dan kegiatan 
ekonomi lainnya. 

Berdasarkan dengan hal ini dibutuhkan suatu sistem 
pengolahan air minum yang menyediakan kebutuhan air 
bersih. Perusahaan Daerah Air Minum  (PDAM) 
merupakan satu bentuk unit organisasi yang memiliki 
sistem pelayanan air minum tersebut.  Salah satunya 
adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta 
Pakuan Bogor, dengan memanfaatkan beberapa sumber 

mata air yang ada dikota bogor, PDAM Tirta Pakuan 
Bogor melakukan pengolahan air dengan sistem 
pengolahan yang dimilikinya hingga dapat menghasilkan 
sistem pelayanan air minum yang baik dan sesuai 
dengan standar kesehatan yang ada. Bentuk pelayanan 
yang diberikan PDAM Tirta pakuan kota Bogor kepada 
masyarakat sekitar yang menjadi pelanggannya dikenal 
dengan K3, yaitu kualitas, kapasitas dan kontinuitas. 

Sesuai dengan peraturan mentri kesehatan nomor 
907/Menkes/SK/VII/2002, PDAM Tirta Pakuan berupaya 
untuk memberikan pelayanan air minum yang 
berkualitas kepada masyarakat.  Selain terjamin, sehat 
dan aman dari penyakit dan bahan kimia berbahaya, air 
minum yang dikonsumsi harus sesuai dengan standar 
kesehatan yang ada dengan mempertimbangkan 
keterjangkauan masyarakat, dalam hal produksi, PDAM 
Tirta pakuan mengupayakan suatu kapasitas produksi 
yang mencukupi kebutuhan air minum bagi 
pelanggannya. Upaya pengembangan melalui perluasan 
jaringan pipa distribusi dengan upaya memaksimalkan 
pemerataan perolehan pelayanan air minum kepada 
masyarakat Dengan semakin berkembangnya ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dan 
modern akan memberikan dampak yang positif bagi 
perusahaan yang bergerak dibidang industri dan 
produksi. Dengan keadaan seperti ini, tentu saja tidak 
menutup kemungkinan perusahaan tersebut akan 
bersaing ketat dengan perusahaan yang mengeluarkan 
produk sejenis, agar perusahaan tetap mampu bersaing 
dengan perusahaan yang mengeluarkan produk sejenis, 
maka manajemen perusahaan harus mampu mengelola 
perusahaan dengan baik dan lebih meningkatkan mutu 
produk tersebut demi kelancaran produksi. 

Dalam iklim perekonomian Indonesia, yang semakin 
berkembang, perusahaan harus hati-hati dalam 
menjalankan kegiatan usahanya.  Untuk itu manajemen 
harus bisa melihat resiko-resiko persediaan dan 
memperhatikan kelancaran produksinya juga, setiap 
perusahaan manufaktur selalu memerlukan persediaan, 
tanpa adanya persediaan para pengusaha akan 
dihadapkan pada risiko, sehingga hal ini akan 
mengakibatkan kehilangan kesempatan memperoleh 
keuntungan yang seharusnya perusahaan dapatkan. 

Jadi persediaan sangat penting untuk perusahaan 
baik yang menghasilkan suatu barang maupun jasa. 
Persediaan ini biasanya dilihat dari keuntungan yang 
diharapkan dari persediaan terhadap kelancaran 
produksinya, dengan demikian perlu juga adanya 
pengendalian persediaan agar persediaan yang ada pada 
perusahaan dapat dikelola secara cermat. Persediaan 
merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam 
operasi perusahaan yang sebagian besar sumber-sumber 
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perusahaan sering dikaitkan didala persediaan yang 
digunakan dalam perusahaan pabrik.  

Dari penjelasan di atas dapatlah diketahui bahwa 
pengendalian persediaan sangatlah penting artinya bagi 
perusahaan manufaktur, karena berfungsi berhubungan 
antara operasi yang berurutan dalam pembuatan suatu 
barang dan menyampaikan kepada konsumen, hal ini 
berarti dengan adanya pengendalian persediaan 
memungkinkan asset perusahaan akan terjaga dengan 
baik dan memungkinkan terlaksananya operasi produksi, 
karena faktor waktu antara operasi itu dapat 
diminimumkan.  

Pada prinsipnya persediaan mempermudah atau 
memperlancar jalannya operasi pabrik atau 
produksinya, yang harus dilakukan secara berturut-turut 
untuk memproduksi barang serta selanjutnya 
menyampaikan kepada para pelanggan dan konsumen. 
Berdasarkan uraian diatas sangat penting bagi 
perusahaan untuk lebih memantau resiko-resiko 
persediaan. 

 
 

METODE PENELITIAN 
 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
adalah studi kasus yaitu suatu metode yang bertujuan 
untuk mengamati aspek-aspek tertentu secara spesifik 
untuk memperoleh data primer maupun data sekunder. 

Adapun sumber data informasi dalam pengumpulan 
data adalah (1) Studi lapangan; (2) Observasi; (3) 
Wawancara; dan (4) Riset Kepustakaan. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: (1) Deskritif yaitu memngumpulakan data secara 
teoritis untuk menilai suatu aplikasi nyata sebagai 
praktek sesungguhnya; (2) Kualitatif yaitu mengolah 
data, dengan menguraikan secara deskritif hasil 
penelitian yang dilakukan, serta mengambl kesimpulan 
ulang yang bersifat kualitatif. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Evaluasi Pengendalian Intern Persediaan Pipa 

Distribusi dan Acsesories dalam mengamankan 
Asset Perusahaan  

Sistem pengendalian Intern pada perusahaan adalah 
meliputi struktur organisasi termasuk semua cara dan 
tindakan yang terkoordinir untuk mengamankan harta 
perusahaan, menjaga keakuratan data akuntansi serta 
data lainnya agar terjamin keandalan laporan-laporan, 
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kehematan 
dalam setiap perusahaan serta mendorong ditaatinya 
kebijakan pimpinan yang bersangkutan, disamping itu 
juga Sistem Pengendalian Intern memiliki beberapa 
unsur yang sangat penting dalam pelaksanaannya antara 
lain : 
a. Penafsiran Resiko, yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan menilai resiko yang dihadapi 
oleh perusahaan dalam usaha mencapai tujuannya. 

b. Aktivitas pengendalian, yang mencakup berbagai 
aktivitas yang menyangkut persetujuan, otorisasi, 
perifikasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan untuk 
mengendalikan resiko-resiko yang telah 
teridentifikasi. 

c. Informasi dan komunikasi, yang mencakup sistem 
informasi dan komunikasi yang termasuk 
diodalamnya kebijakan perusahaan, prosedur 
manual, saluran-saluran komunikasi dan media 
informasi. 

d. Monitoring, merupakan komponen pengendalian 
intern yang bertujuan untuk memantau secara 
terus-menerus kegiatan perusahaan. 

Persediaan pada perusahaan merupakan salah satu 
komponen yang sangat penting, karena persediaan 
merupakan Asset perusahaan yang dapat digunakan baik 
secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses 
pelaksanaan kegiatan perusahaan, oleh karena itu 
persediaan yang ada pada perusahaan harus selalu 
dikontrol /dimonitoring agar persediaan yang ada dapat 
mencukupi dan tidak terjadi kekosongan, dengan adanya 
sistem pengendalian intern  perusahaan dapat 
melakukan pengamanan Asset perusahaan dengan baik, 
karena pengendalian intern mencakup segala aspek yang 
berhubungan dengan persediaan, karena pengendalian 
intern mempunyai tujuan yang jelas mengenai, menjaga 
Asset perusahaan, mengeecek ketelitian dan keandalan 
data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong 
dipatuhinya kebijakan manajemen, oleh karena itu 
sistem pengendalian intern sangat berperan penting 
dalam menjaga Asset perusahaan dari kehilangan. 
 
 
  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 
telah dilakukan penulis pada sub bab sebelumnya 
mengenai sistem pengendalian intern Persediaan Pipa 
Distribusi dan Acsesories dalam mengamankan Asset 
perusahaan, pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
TIRTA PAKUAN maka penulis dapat menari kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Strategi Persediaan yang dilakukan pada PDAM 

TIRTA PAKUAN bertujuan untuk mengantisifasi 
tingkat permintaan pelanggan/konsumen, dan 
strategi persediaan merupakan serangkaian 
kebijakan dan pengendalian yang memonitor 
tingkat perdediaan yang ada. 

2. Tehnik pengendalian intern persediaan adalah 
untuk mengoptimalkan tingkat persediaan yang ada 
yang harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada 
agar persediaan yang ada tidak over atau melebihi 
kapasitas. 

3. Pengaruhnya terhadap pengamanan Asset 
perusahaan,pengendalian persediaan yang 
dilakukan PDAM TIRTA PAKUAN sudah cukup bagus 
karena dalam pengadaan persediaan masing-masing 
bagian memiliki fungsinya tersendiri, sehingga 
persediaan yang ada dapat dikelola dengan baik dan 
akan terhindar dari tindakan pencurian . 

 
Rekomendasi  

Setelah penulis melakukan peninjauan dan evaluasi, 
penulis dapat memberikan saran dan masukan kepada 
PDAM TIRTA PAKUAN. 
1. Agar dipertahankan sistem dan prosedur yang ada, 

karena sistem yang ada sudah bagus, dengan sistem 
tersebut penulis berharap dapat menunjang 
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terciptanya efisiensi persediaan demi tercapainya 
pelayanan yang baik terhadap para pelanggan PDAM 

2. Agar dalam menjalankan suatu pekerjaan lebih 
efektif dan efisien sebaiknya gudang penyimpana 
Persediaan menjadi satu dengan bangunan utama 
PDAM, dan tidak terpisah karena dapat 
menghambat jalannya pekerjaan karena 
membutuhkan waktu yang relatif cukup lama untuk 
mengkoordinasikan mengenai persediaan yang ada 
digudang,karena dengan menjadi satunya gudang 
penyimpanan dengan kantor utama dapat 
mengefektifkan waktu yang ada dan pelayanan 
dapat berjalan dengan cepat. 
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