
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI  
DALAM MENCIPTAKAN PENGENDALIAN INTERN YANG EFEKTIF  

ATAS MUTASI PERSEDIAAN BARANG 
Studi kasus pada PT. Cahaya Buana Kemala 

 
Oleh 

Muanas dan Edison 

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan 
 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi 
pelaksanaan sistem informasi akuntansi atas 
mutasi persediaan barang dari masalah teknis 
operasional sampai ke penginputan data 
persediaan pada bagian administrasi. Munculnya 
berbagai selisih antara phisik barang 
dibandingkan data administrasi persediaan 
adalah masalah yang mendasari dilakukannya 
penelitian ini, sedangkan yang menjadi fokus 
atau sasaran penelitian ini adalah analisa 
terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab 
timbulnya masalah diatas, apakah sistem 
informasi akuntansi itu sendiri yang tidak efektif 
ataukah proses pelaksanaanya yang menyimpang 
dari sistem yang telah ditetapkan?. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 
sistem informasi akuntansi dan prosedur-
prosedur yang diterapkan oleh perusahaan 
dalam upaya mengendalikan mutasi persediaan 
barang masuk dalam kriteria cukup dengan 
perolehan angka rata-rata mencapai 3.45, 
artinya efektifitas pengendalian intern sebagai 
akibat yang ditimbulkan dari proses pelaksanaan 
sistem informasi akuntansi tersebut mencapai 
katagori cukup.  
 
Key Words : Pengendalian Intern. 

 
PENDAHULUAN 

 
Salah satu perangkat yang perlu diterapkan 

oleh manajemen dalam menangani dan 
mengelola mutasi atau keluar masuknya 
persediaan barang adalah dengan cara 
merancang sebuah sistem informasi manajemen 
yang salah satu bagiannya adalah sistem 
informasi akuntansi persediaan barang. dimana 
salah satu fungsi yang melekat dalam sistem 
informasi akuntansi ini adalah adanya 
pengendalian atas setiap aktivitas operasional 
perusahaan, termasuk salah satu didalamnya 
adalah pengendalian terhadap transaksi mutasi 
persediaan barang. 

Pada saat perancangan sistem informasi 
akuntansi dilakukan, sistem yang akan 
ditetapkan nanti harus benar-benar memuat 
unsur-unsur pengendalian intern bagi  setiap 
aktivitas transaksi perusahaan, khususnya yang 

berkaitan langsung dengan mutasi penerimaan 
dan pengeluaran persediaan barang. langkah 
berikutnya setelah perancangan  dan penetapan 
sistem tersebut adalah meng-
implementasikannya kedalam aktivitas 
operasional perusahaan, dan selanjutnya adalah 
melakukan pengontrolan atas sistem tersebut, 
apakah dapat dilaksanakan dengan baik dan 
dipatuhi dengan penuh kesadaran dari para 
karyawan, atau malah sebaliknya, hal seperti ini 
bisa dilihat dari out put-nya, apakah kekeliruan 
kerap kali  terjadi dan banyak dilakukan oleh 
karyawan, apakah penyimpangan-penyimpangan 
terhadap sistem dan prosedur sering kali 
dilakukan oleh karyawan pada tingkat 
operasionalnya, apakah persediaan barang dapat 
dikontrol dengan baik atau malah sebaliknya 
banyak barang yang hilang, rusak, lolos dari 
kontrol atau banyak barang yang menumpuk 
digudang dan tidak laku dijual. 

Suatu evaluasi perlu dilakukan untuk 
mengetahui secara pasti apakah suatu sistem 
informasi akuntansi persediaan yang diterapkan 
sudah dipatuhi dan dijalankan dengan baik dan 
benar oleh seluruh personil karyawan yang 
terkait dengan aktivitas mutasi persediaan 
barang? apakah sistem informasi akuntansi 
persediaan yang ditetapkan sudah memuat 
sistem pengendalian intern yang bisa 
diandalkan?, sehingga eksposur-eksposur dalam 
menangani persediaan barang dapat diatasi. 
Bagaimana manajemen merespon setiap temuan 
audit, dimana hasilnya menunjukkan adanya 
suatu kelemahan pada sistem yang diterapkan?. 
Semua itu akan mencerminkan seberapa besar 
perhatian manajemen terhadap persoalan 
pengelolaan persediaan. Untuk itulah evaluasi 
mengenai sistem informasi akuntansi persediaan 
ini sangat perlu dilakukan, mengingat sangat 
besarnya pengaruh persediaan dalam aktivitas 
operasional perusahaan khususnya bagi 
perusahaan perdagangan.  

 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan 

metode deskriptif dalam format studi kasus, 
dimana segi-segi permasalahan yang akan 
dijabarkan meliputi subjek penelitian, sumber 
dan metode pengumpulan data dalam rangka 
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menguji hipotesis, metode analisis serta 
outputnya berupa hasil penelitian. 

Seperti halnya melakukan aktivitas penelitian 
pada umumnya, dalam penelitian mencoba 
melakukan pengolahan data dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data 
yang terkumpul akan diolah dengan 
menggunakan teknik statistik deskriptif dan 
dengan 2 (dua) teknik yakni dengan 
menggunakan: 
1. Weigthed Average (rata-rata tertimbang). 

Metode rata-rata tertimbang digunakan 
untuk mengukur  sampel-sampel yang 
instrumen-instrumen penelitiannya tidak 
dapat diambil dengan mengambil beberapa 
contoh data atau dokumen untuk dijadikan 
sampel. Untuk itu daftar kuesioner sebagai 
alternatif lain untuk dijadikan alat ukur. 
Pendapat responden terhadap pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan dalam daftar 
kuesioner tersebut dirancang dengan 
menggunakan skala pengukuran interval. 

2.  Metode Prosentase 
Metode prosentase digunakan untuk 
mengukur objek penelitian yang instrument-
instrumennya dapat diteliti dan diukur 
dengan mengambil beberapa sampel data 
dan atau intensitas pelaksanaan suatu 
prosedur berdasarkan pengamatan. 
Selanjutnya untuk setiap nilai prosentase 
tersebut dimasukkan kedalam skala 
pengukuran interval, dimana  untuk setiap 
angka skala tersebut merupakan ukuran 
tingkat kecukupan dari berhasil atau 
tidaknya suatu sistem atau prosedur 
dilaksanakan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Evaluasi atas Pelaksanaan Sistem Informasi 

Akuntansi dan Prosedur yang diterapkan 
pada Manajemen Tingkat Operasional 

 
1. Evaluasi atas Fungsi Operasional 

Penerimaan Barang 
 
Evaluasi atas fungsi operasional penerimaan 

barang dilakukan oleh penulis dengan 
mengambil beberapa sampel data-data dari 
dokumen-dokumen seperti PO, tagging serta 
laporan atau rekap penerimaan barang harian 
yang ada pada bagian penerimaan barang. 
Sampel dokumen yang diambil masing-masing 
sebanyak 50 lembar dokumen yang dipilih secara 
acak. Selain itu juga terhadap beberapa 
instrument pelaksanaan sistem yang diuji, 
penilaiannya dilakukan oleh penulis dengan 
mengambil beberapa sampel dari pengamatan 
penulis terhadap objek yang diteliti sebanyak 50 
kali pelaksanaan yang diamati secara acak. 

Dari pengamatan dan pengolahan data 
sampel yang dilakukan, diperoleh hasil 
sebagai berikut :  

1. Pelaksanaan cross chek antara phisik barang 
yang diterima dengan PO-nya mendapat 
prosentase nilai sebesar 92 %, besarnya 
prosentase ini didapat dari hasil perhitungan 
banyaknya frekuensi positif yaitu 46 kali 
dibandingkan dengan 50 kali pengamatan 
sebagai besarnya sampel yang di mamati 
secara acak. Berarti poin skor yang diperoleh 
adalah 4 artinya pelaksanaan dikatakan baik 

2. Kesesuaian antara phisik barang yang 
diterima dengan nama barang yang tercatat 
pada dokumen surat jalan mendapat 
prosentase nilai sebesar 100 %. Nilai interval 
yang didapat berarti 5 artinya sangat baik. 

3. Untuk kepastian pembuatan tagging atas 
setiap barang dan penandatanganan tagging 
oleh petugas masing-masing mendapat 
prosentase nilai 100 %, perolehan poinnya 
adalah 5 berarti sangat baik. 

4. Kebenaran atas pembuatan setiap tagging 
memperoleh prosentase nilai sebesar 96 %, 
kendati masih ada kesalahan 2 diantara 50 
tangging yang sampel namun dianggap masih 
dalam batas toleransi, sehingga perolehan 
poinnya adalah 5 artinya masih dalam 
katagori sangat baik.  

5. Untuk pengecekan kembali setiap barang 
yang diterima mendapat prosentase nilai 
sebesar 78 %, berarti poin yang didapat 
adalah 1 artinya pelaksanaannya sangat 
buruk. Dari 50 kali sample yang diamati 11 
kali diantaranya petugas yang bertanggung 
jawab mengabaikan pemeriksaan  kembali 
barang yang masuk. 

6. Sedangkan untuk pemeriksaan kembali setiap 
barang yang masuk dengan surat jalan dari 
supplier ekstern memperoleh prosentase nilai 
sebesar 94 %, berarti perolehan poinnya 
adalah 4 artinya baik. 
 

2. Evaluasi atas Fungsi Operasional 
Penyusunan Barang 
 
Pada fungsi penyusunan barang pengamatan 

dilakukan terhadap pelaksanaan aktivitas secara 
langsung, akan tetapi agar aktivitas ini dapat 
dijadikan data kuantitatif yang objektif, maka 
penulis mengambilnya dari daftar kuesioner 
yang dibagikan kepada 5 orang supervisor pada 
departemen gudang yang secara umum 
mengetahui kondisi operasional di gudang dan 
secara khusus bertanggung jawab terhadap 
masing-masing fungsi yang ada di gudang. 

Adapun hasilnya adalah sebagai berikut ini : 
1. Kelancaran aktivitas penarikan barang, 2 

responden memberi penilaian 4 (baik) dan 3 
responden memberikan penilaian 5 (sangat 
baik), dengan demikian berdasarkan metode 
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perhitungan rata-rata tertimbang perolehan 
nilai untuk instrumen ini adalah 4,6 artinya 
aktivitas dinilai sangat baik. 

2. Kerapihan susunan barang memperoleh nilai 
rata-rata sebesar 4,0, artinya kondisi 
susunan barang secara umum tergolong baik. 

3. Untuk keserasian dan keteraturan lay-out 
barang memperoleh predikat cukup 
baikdengan perolehan nilai rata-rata sebesar 
3,2. 

4. Sebaliknya untuk kecukupan tempat 
penyimpanan barang dinilai kurang baik atau 
tidak mencukupi, dengan perolehan nilai 
rata-rata 2.0. 

5. Sedangkan untuk keandalan team susun, 3 
responden menyatakan cukup, dan 2 
responden menyatakan baik, sehingga 
perolehan nilai rata-rata sebesar 3.4 artinya 
cukup bisa diandalkan. 
 

3. Evaluasi atas Fungsi Operasional 
Penyimpanan Barang 

 
Evaluasi atas fungsi fungsi penyimpanan 

barang dilakukan dengan mengambil beberapa 
sampel data dari dokumen-dokumen yang 
terkait, selain itu juga beberapa aktivitas 
dijadikan suatu acuan sampel untuk 
pengambilan data kuantitatif. Adapun hasilnya 
adalah dengan keterangan sebagai berikut : 
1. Kesesuaian antara tagging dengan phisik 

barang memperoleh prosentase nilai sebesar 
96 %, itu artinya poin yang diperoleh sebesar 
4 berarti baik.  

2. Untuk pengecekan kembali barang yang 
masuk dan disimpan memperoleh prosentase 
nilai sebesar 78 %, dengan demikian poinnya 
adalah 2 yang berarti pelaksanaannya kurang 
baik dengan kata lain barang masuk sering 
tidak diperiksa kembali oleh bagian 
penyimpanan barang. 

3. Tanda tangan rowman pada tagging sebagai 
tanda terima barang memperoleh prosentase 
nilai 96 %, poinnya 5 berarti pelaksanaan 
sangat baik. 

4. Sedangkan untuk pelaksanaan penghitungan 
untuk setiap barang keluar memperoleh poin 
5 berarti pelaksanaan sangat baik, dengan 
besar prosentase 100 %. 

5. Tanda tangan team siap pada dokumen nota 
pesanan sebagai bukti permintaan barang 
mendapat predikat sangat buruk atau setara 
dengan prosentase nilai 40 %, dibawah 
kriteria penilaian. 

6. Kendati nota pesanan jarang sekali ditanda 
tangani oleh petugas, namun kebenaran 
jumlah barang keluar dilihat dari dokumen 
muatnya memperoleh nilai baik atau setara 
dengan 94 %. 

7. Sedangkan untuk barang yang keluar tanpa 
tercatat pada dokumen muat serta 
pencatatan mutasi barang pada kartu 
persediaan masing-masing memperoleh 
prosentase nilai 100 %, atau dengan predikat 
pelaksanaan sangat baik, 

8. Berikutnya keandalan data persediaan pada 
kartu stock dibandingkan dengan phisik 
barang yang ada memperoleh predikat cukup 
akurat, atau setara dengan prosentase nilai 
90 %. 

 
4. Evaluasi atas Fungsi Distribusi 

 
Penelitian yang dilakukan terhadap 

pelaksanaan sistem dan prosedur pada fungsi 
distribusi ini, penulis mengambil 50 sampling 
data baik untuk instrument yang dapat diukur 
dengan mengambil sample dokumen atau 
instrument yang hanya dapat diukur dengan 
mengambil sample dari pengamatan. Perolehan 
prosentase nilai untuk masing-masing instrument 
yang disurver adalah sebagai berikut: 
1. Untuk instrument pemeriksaan dan 

penghitungan barang yang keluar oleh 
pengawas muat (poin 1) dan instrument 
keakuratan pencatatan nama type, jumlah 
dan warna barang pada dokumen muat (poin 
3), masing-masing memperoleh prosentase 
nilai sebesar 90 % dengan skor nilai 3 artinya 
masuk pada kriteria penilaian cukup. 

2. Adapun untuk komponen barang yang keluar 
dengan tidak disertai dokumen muat atau 
surat jalan (poin 2) dan komponen 
pelaksanaan tanda tangan pengawas pada 
dokumen muat (poin 4) masing-masing 
memperoleh prosentase nilai sebesar 100 %, 
berarti skor nilai yang diperoleh adalah 5 dan 
masuk pada kriteria sangat baik. 

3. Sedangkan untuk komponen pengecekan 
barang secara silang oleh bagian ekspedisi 
(poin 5), komponen sisa barang muat yang 
terpental dan tidak dikembalikan ke bagian 
penyimpanan barang (poin 6), serta frekuensi 
komplain selisih barang dari cabang (poin 7), 
masing-masing memperoleh prosentase nilai 
sebesar 86 %, 92 %, dan 82 %, artinya skor 
nilai untuk setiap komponen adalah sebagai 
berikut : skor nilai 3 (cukup) untuk 
instrument poin 5, skor nilai 4 (baik) untuk 
instrument poin 6, dan skor nilai 2 (kurang 
baik) untuk instrument pada poin 7. 
 

5. Evaluasi atas Fungsi Administrasi Gudang 
 
Pada sub fungsi administrasi untuk 

penginputan quantity pembelian ada 10 
komponen atau instrumen sistem yang diteliti, 
dimana data yang digunakan untuk mengukur 
tingkat kecukupan atau keberhasilannya diambil 



MUANAS DAN EDISON, Evaluasi atas Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi dalam Menciptakan  
Pengendalian Intern yang Efektif 

 

4 Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 1 Volume 10, April 2008 

dari hasil pengolahan  data-data sample dengan 
metode prosentase sebagai alat ukurnya. 
Perolehan besarnya nilai prosentase untuk untuk 
masing-masing komponen pada sub fungsi 
administrasi gudang bagian penginputan data 
quantity pembelian dapat dilihat pada table 
yang disajikan dibawah ini: 
1. Untuk komponen surat jalan intern group 

dari CBI yang diterima tepat waktu dan atau 
sampai batas waktu toleransi yang diberikan 
(H + 1), dinilai kurang baik, karena 12 dari 
50 lembar bukti tagging yang sudah diterima 
pihak CBK, belum ada surat jalannya sampai 
H + 15, sehingga perolehan nilai prosentase 
adalah 76 %, yang berarti perolehan skor 
nilainya 1 atau masuk dalam kriteria tidak 
baik. 

2. Untuk setiap surat jalan yang masuk ke CBK 
dari CBI yang tidak dilampiri tagging (poin 2) 
serta paraf petugas incoming dan stempel 
pada surat jalan dari supplier ekstern (poin 
3) masing-masing memperoleh prosentase 
nilai sebesar 100 % yang berarti masuk 
dalam kriteria sangat baik dengan skor nilai 
5. 

3. Adapun pada poin 4 yaitu cross cek antara 
surat jalan dengan taggingnya prosentase 
penialaian hanya mencapai 90 % setar 
dengan skor 3 dan masuk pada kriteria 
cukup. Begitu pula pada poin 5 dengan 
komponen kebenaran penginputan surat 
jalan pada program komputer mendapatkan 
prosentase nilai 88 % juga tergolong cukup 
baik pelaksanaannya. 

4. Sedangkan untuk poin 6 (paraf supervisor 
terhadap dokumen bukti penerimaan barang 
sebagai pemeriksa), poin 7, otorisasi manajer 
gudang (pelaksanaan dilakukan oleh vice 
manager gudang)  pada dokumen BPB, dan 
poin 8 yakni kerapihan pengarsipan semua 
dokumen pada fungsi ini, kesemuanya 
memperoleh prosentase nilai yang sama 
besarnya yaitu 100 %, artinya pelaksanaan 
sangat baik. 

5. Untuk revisi surat jalan karena kesalahan 
penginputan data atau lainnya, poin 10, 
memperoleh nilai 92 % dengan skor nilai 4 
atau setara dengan predikat baik. 

6. Pada fungsi ini ada komponen pengendalian 
sistem yang sebenarnya sangat penting yaitu 
kontrol supervisor terhadap semua data 
yang dinput oleh petugas (poin 9), tidak 
pernah dilakukan, padahal menurut pendapat 
manajer gudang kontrol tersebut sangat 
perlu dilakukan. 
Adapun untuk sub fungsi administrasi gudang 

pada bagian penginputan quantity penjualan 
terdapat 8 komponen yang disurvey, dan 
hasilnya adalah sebagai berikut : 
1. Komponen kesesuaian surat jalan yang 

diinput dengan dokumen muat yang dicatat 

oleh pengawas muat mendapat prosentase 
nialai sebesar 90 % setara dengan skor nilai 3 
yang berarti nilainya cukup. 

2. Pemeriksaan surat jalan yang keluar oleh 
supervisor distribusi memperoleh kriteria 
sangat baik setara dengan skor niali 5 
dengan prosentasenya 100 %. 

3. Sebaliknya otorisasi surat jalan keluar oleh 
manajer gudang tidak pernah dilakukan, 
kendati menurut manajemen hal tersebut 
sangat perlu dilakukan. 

4. Pembuatan dokumen surat jalan polos 
terdapat 4 surat jalan polos dari 50 surat 
jalan yang disampling. Ini setara dengan 
prolehan prosentase nilai sebesar 92 % 
dengan skor nilai 4 atau berprdikat baik. 
Begitu pula pada poin 5 yakni kerapihan 
pengarsipan dokumen dinilai baik dengan 
prosentase nilai 94 % setara dengan nilai 4. 

5. Untuk poin 5 kerapihan pengarsipan semua 
dokumen pada bagian ini dinilai baik. 

6. Pada poin 6 dengan instrument yang disurvey 
kebenaran penginputan surat jalan dengan 
tolak ukur beberapa surat jalan yang direvisi 
karena salah warna, lokasi dan sejenisnya, 
memperoleh prosentase nilai 76 % dengan 
predikat sangat tidak baik, atau dengan skor 
nilai 1. 

7. Sedangkan kebenaran pencatatan jumlah 
yang dikirim berdasarkan perbandingan 
antara surat jalan keluar dengan berita acara 
komplain dari unit atau cabang yang 
diterima, prosentase nilainya sebesar 86 % 
dengan skor nilai 3 artinya tingkat kebenaran 
dari pelaksanaan penginputan surat jalan 
dinilai cukup. 

8. Seperti halnya pada poin 3, peranan 
supervisor administrasi gudang dalam 
memeriksa ulang kebenaran pembuatan surat 
jalan oleh bawahannya tidak pernah 
dilakukan, bahkan tidak memiliki arsip rekap 
surat jalan melainkan file dokumen surat 
jalan belaka. Padahal menurut keterangan 
bagian akunting kesalahan input kerap kali 
terjadi dan diketahui setelah dokumen di 
cross chek silang dengan data pada bagian 
akunting. 

 
6. Evaluasi atas Fungsi CIS dan Merchandise 

 
Pada fungsi Customer Information Service 

(CIS) dan Mercahandise, metode penelitian 
dibagi kedalam dua bagian yaitu ada yang 
dilakukan dengan menggunakan metode 
sampling dan kedua ada yang menggunakan 
metode kuesioner. 

Beberapa hasil pengamatan yang dilakukan 
terhadap fungsi CIS dan Merchandise dengan 
menggunakan metode sampling adalah sebagai 
berikut : 
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1. Untuk instrumen setiap Nota Pesanan yang 
dibuat berdasarkan order customer mencapai 
perolehan prsentase nilai 100 % dengan poin 
5, masuk dalam kriteria sangat baik, artinya 
dari 50 NP yang disampling tidak pernah 
terjadi pembuatan NP tanpa adanya order 
dari cabang. 

2. Apakah semua order customer dapat 
dipenuhi dengan baik?. Jawaban untuk poin 2 
ini  adalah tingkat keberhasilannya 94 %  
atau relatif masih baik. Hal ini dapat dilihat 
dari 50 NP yang disampel 3 NP diantaranya 
tidak bisa dikirim karena kehabisan stock. 

3. Hampir sama dengan poin 2 diatas, 
kecukupan persediaan barang di gudang 
untuk mengantisipasi semua permintaan 
customer, dinilai baik, deng prolehan nilai 
prosentase 92 % dengan skor 4. 

4. Sebenarnya instrumen ini ada 
ketergantungan dengan bagian ekspedisi, 
namun dilihat dari 50 kali rencana 
pengiriman barang, itu dapat dilaksanakan 
dengan baik dan tepat waktu, prosentase 
nilainya mencapai 100 %, dengan katagori 
sangat baik. 

5. Sedangkan untuk pemenuhan setiap order 
customer, prosentase nilainya mencapai 90 
%, setara dengan skor nilai 3, masuk dalam 
kriteria cukup. 

6. Pada poin 6, untuk standar minimun quantity 
penjualan teryata belum sepenuhnya 
dilakukan dalam partai besar,  atau dengan 
kata lain permintaan cabang yang eceran 
dengan quantity 1 sampai dengan 5 masih 
tetap dilayani, kendati kurang efisien dari 
segi biaya. Karena itu berdasarkan pendapat 
responden perolehan nilai rata-rata adalah 
2,00 setara dengan predikat kurang baik. 

7. Koordinasi untuk masing-masing personnel 
CIS dalam memenuhi pesanan cabang yang 
dihandel masing-masing, dinilai cukup, 
dengan perolehan rata-rata sebesar 3,00 

8. Pada poin 8 dan poin 9, mengevaluasi 
masalah perencanaan order pembelian baik, 
order dari cabang ke pihak CBK maupun 
order dari pihak CBK ke pihak CBI, ternyata 
masih dilakukan secara harian, sehingga 
perolehan nilai rata-ratanya adalah 1,8 
untuk poin 8 dan 2,6  untuk poin 9. Padahal 
dilihat dari tingkat kebutuhan mengenai 
forecast ini cukup untuk bisa menyelesaikan 
masalah yang kerap terjadi, seperti 
perebutan produk antar personnel CIS dalam 
memenuhi order cabang yang dipegang 
masing-masing. 

9. Sedangkan untuk poin 10, dengan instrumen 
masalah pengarsipan berbagai dokumen 
dilihat dari tingkat kerapihan dan kemudahan 
menelusuru dokumen mencapai nilai rata-
rata sebesar 3.6 artinya baik. 

7. Evaluasi atas Fungsi Program Pengolahan 
Data BITS 
 
Survey yang dilakukan untuk mengetahui 

sejauhmana tingkat kehandalan dari penunjang 
system dan prosedur operasional yang 
diterapkan oleh manajemen PT. CBK, penulis 
mensurvey 25 orang responden dari tingkatan 
staff sampai tingkatan supervisor yang 
pekerjaan sehari-harinya tidak terlepas dari 
penggunaan program computer atau dengan 
kata lain sebagai usernya. 

Terdapat sembilan poin yang menjadi objek 
atau instrument yang diteliti, dan hasilnya 
dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut : 
1. Dari hasil pengamatan, keterpaduan sistem 

pengolahan data memperoleh nilai rata-rata 
sebesar 3,16, ini artinya dapat masuk dalam 
kriteria penilaian cukup. 

2. Begitu pula masalah kestabilan program 
pengolahan data BITS (poin 2) dan 
kemudahan program untuk diadaptasi dengan 
program tambahan (poin 3), penilaian 
responden masing-masing masuk dalam 
kriteria cukup dengan skor nilai rata-rata 
3,20 untuk poin 2 dan 3,24 untuk poin 3. 

3. Kerjasama antar semua fungsi demi menjaga 
kelancaran arus data mendapat rata-rata 
nilai 3,52 dengan predikat baik.  

4. Sedangkan kelengkapan alat kontrol untuk 
mengcross chek silang data-data yang diinput 
oleh setiap user pada program, penilaian 
masih dibawah cukup, dengan skor nilai 
2,96. 

5. Kelengkapan perangkat keras untuk 
meminimalisasi berbagai gangguan dan 
kerusakan data dari hal yang tak terduga 
seperti factor alam, mendapat skor nilai 
3,16 atau setara dengan predikat cukup. 

6. Untuk poin 7 dan poin 8, yakni masalah 
kepuasan user atas penanganan MIS terhadap 
komplain program yang error, serta masalah 
ketepatan dan kecepatan waktu penanganan 
komplain oleh MIS, rata-rata responden 
menilai dibawah cukup atau kurang baik, 
dengan skor nilai masing-masing 2,52 untuk 
poin 7 dan 2,48 untuk poin 8. 

7. Sarana pengolahan data untuk setiap user 
program mendapat skor 3,00 berarti masuk 
dalam kriteria cukup. 

 
8. Evaluasi atas Fungsi Stock Control & 

Accounting 
 

Survey penulis terhadap fungsi stock control 
dan akunting, terbatas pada pengamatan 
terhadap arus data-data persediaan dari 
departemen warehouse ke departemen 
akunting. Survey dilakukan dengan membagikan 
daftar kuesioner ke 5 orang staff akunting yang 
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secara pekerjaannya terkait dengan arus data 
persediaan. Hasil survey dapat dilihat pada 
matrik diatas dengan penjelasan sebagai berikut 
: 
1. Kelancaran arus data yang masuk dari 

departemen gudang, ke bagian akunting 
memperoleh nilai rata-rata 3,60 atau diatas 
cukup dan masuk dalam kriteria baik. 

2. Perolehan nilai rata-rata untuk instrumen 
date line penginputan data harga pembelian 
barang (poin 2) dan harga retur 
pembeliannya (poin 3) adalah sebesar 3,40 
untuk masing-masing instrumen tersebut dan 
keduanya masuk pada kriteria cukup atau 
diatas cukup. 

3. Keakuratan data transfer in dan out dilihat 
dari rekap analisa tranfer antar gudang serta 
mengacu pada pendapat reponden, 
instrumen ini memperoleh nilai rata-rata 
4,20 dengan kata lain masuk pada kriteria 
baik. 

4. Demikian pula halnya dengan keakuratan 
data perakitan barang-barang komponen 
menjadi produk jadi siap jual (poin 5) 
perolehan nilai rata-ratanya mencapai 3,80 
atau masuk dalam kriteria baik. 

5. Sedangkan pada instrumen kelancaran proses 
pengolahan data mutasi persediaan barang 
pada program memperoleh nilai rata-rata 
3,00 atau cukup baik. 

6. Adapun untuk kontrol atas harga pokok 
persediaan (poin 7), keakuratan data mutasi 
persediaan (poin 8) dan date line untuk 
penyerahan laporan mutasi persediaan 
kepada bagian akunting (poin 9), masing-
masing masuk dalam kriteria baik, dengan 
perolehan nilai rata-rata 4,00 untuk kontrol 
harga pokok persediaan (poin 7), 4,20 untuk 
instrumen keakuratan data mutasi 
persediaan (poin 8) dan 4,40 untuk 
instrumen dateline laporan mutasi 
persediaan (poin 9). 

7. Terakhir, untuk tutup buku laporan mutasi 
persediaan pada bagian akunting 
memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,40 
atau masuk pada kriteria cukup baik. 

 
9. Evaluasi atas Fungsi Sistem secara Umum 

 
Pada evaluasi bagian terakhir, penulis 

mencoba menganalisa fungsi sistem secara 
umum dengan mensurvey 25 orang karyawan 
dimulai dari pangkat rowman, staff sampai 
dengan pangkat supervisor, menyaring pendapat 
mereka tentang pelaksanaan sistem dan 
prosedur dalam operasinal perusahaan sehari-
hari. Dan hasilnya dapat disajikan pada 
penjelasan sebagai berikut: 
1. Pendefinisian mengenai setiap elemen job 

description pada masing-masing fungsi 
operasional dan administrasi, memperoleh 

hasil rata-rata sebesar 3,40, artinya masuk 
dalam kriteria cukup baik. 

2. Adapun penjelasan untuk setiap elemen job 
description masing-masing fungsi 
memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,32, 
setara dengan kriteria cukup baik. 

3. Sedangkan sosialisasi untuk setiap job 
description pada masing-masing fungsi 
memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,56 
setara dengan kriteria diatas cukup baik. 

4. Mengenai pemahaman terhadap sasaran kerja 
para karyawan, perolehan nilai rata-rata 
mencapai 3,08 setara dengan kriteria cukup 
baik. 

5. Pendapat responden mengenai kerjasama 
antar karyawan dalam aktivitas operasional 
dinilai mendekati baik, dengan perolehan 
nilai rata-rata sebesar 3,72. 

6. Berikutnya survey terhadap pemahaman para 
karyawan atas pentingnya setiap fungsi yang 
ada dalam struktur organisasi perusahaan, 
pendapat responden masuk dalam katagori 
cukup baik dengan perolehan nilai rata-rata 
sebesar 3,16. 

7. Pendapat responden mengenai apakah 
sampai saat ini setiap aktivitas telah 
mencapai sasarannya?, maka sebagian besar 
responden menjawab cukup dan perolehan 
nilai rata-rata mencapai 3,28. 

8. Keandalan serta kestabilan sistem dan 
prosedur sampai saat ini masih dinilai 
dibawah cukup, dengan rata-rata nilai hanya 
mencapai 2,80. 

9. Mengenai tugas-tugas yang dinilai over 
lapping (tumpang tindih), rata-rata 
responden menilai cukup baik, dengan 
perolehan nilai rata-rata 3,12. 

10.Demikian pula halnya dengan operasi yang 
menghambat arus data, sebagian besar 
responden menilai cukup baik, dengan 
perolehan nilai rata-rata mencapai 3,16. 

11.Aktivitas yang dilakukan untuk menunda 
proses pengolahan data, sebagian besar 
responden juga menilai cukup baik dengan 
nilai rata-rata mencapai 3,20. 

12.Untuk instrumen mengenai keakuratan data-
data persediaan (poin 12) dan up to date-nya 
data persediaan (poin 13), sebagian 
responden juga menialai cukup baik, dengan 
perolehan nilai rata-rata masing-masing 
sebesar 3,16 untuk poin 12 dan 3,04 untuk 
poin 13. 

13.Mengenai produktivitas karyawan selama ini, 
dinilai cukup baik pula dengan perolehan 
nilai rata-rata mencapai 3,20. 

14.Ketepatan menempatkan para karyawan 
untuk memegang setiap posisi dalam 
berbagai fungsi mencapai nilai rata-rata 3,00 
(cukup). 

15.Sebaliknya program pelatihan keterampilan 
terhadap karyawan untuk meningkatkan 
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kualitas sumber daya manusia, masih dinilai 
dibawah cukup atau kurang baik, dengan 
pencapaian hasil sebesar 2,40. 

16.Adapun untuk adanya pengendalian dalam 
setiap fungsi baik fungsi operasional maupun 
administrasi untuk meminimalisasi kesalahan-
kesalahan, penilaian responden rata-rata 
menyatakan cukup baik, dengan perolehan 
nilai rata-rata mencapai 3,32. 

17.Beberapa nama type barang masih banyak 
yang memiliki nama ganda, ini disebabkan 
karena strategi manajemen pusat pada 
tingkat atas dalam melakukan perubahan 
nama type barang kurang bisa diikuti oleh 
manajemen pada tingkat bawahnya, begitu 
pula dengan cabang-cabang. Walaupun sudah 
diumumkan type baru banyak cabang-cabang 
yang menulis order dengan menggunakan 
nama type lama. Dari pendapat responden, 
perolehan nilai rata-rata untuk poin ini hanya 
mencapai rata-rata 2.36 atau kurang baik. 

18.Terakhir untuk ketepatan waktu dalam 
pendistribusian dokumen-dokumen (poin 19) 
dan kerapihan filling dokumen  sehingga 
memudahkan dalam penelusurannya (poin 
20), keduanya memeperoleh hasil rata-rata 
cukup baik pelaksanaannya, dan perolehan 
nilai rata-rata masing-masing adalah 3,00 
untuk ketepatan waktu pendistribusian 
dokumen (poin 19) dan 3,20 untuk 
kemudahan penelusuran dokumen (poin 20). 
Apabila kita perhatikan perolehan angka 

rata-rata untuk setiap katagori fungsi sistem 
diatas, maka dapat kita lihat bahwa tingkat 
pelaksanaan sistem dan prosedur pada setiap 
katagori fungsi operasional rata-rata 
memperoleh nilai diatas angka 3 (tiga), ini 
artinya pelaksanaan sistem informasi akuntansi 
dan prosedur-prosedur yang diterapkan dalam 
rangka menciptakan pengendalian intern yang 
efektif atas mutasi persediaan pada PT. Cahaya 
Buana Kemala dinilai cukup baik.  

Namun demikian penulis  tidak mau terjebak 
dengan serta-merta menarik atau memberikan 
suatu kesimpulan menurut angka-angka diatas 
secara mentah, kendati angka-angka tersebut 
merupakan hasil survey yang diperoleh apa 
adanya. Penulis berpendapat bahwa, mungkin 
saja terdapat beberapa instrumen yang 
seharusnya mendapatkan angka lebih dari pada 
yang diperoleh pada hasil survey, dan sebaliknya 
ada pula beberapa instrumen yang seharusnya 
mendapatkan angka kurang dari pada yang 
diperoleh pada hasil survey diatas. Alasannya 
adalah karena sistem dan prosedur serta 
perangkat aturan lainnya yang telah ditetapkan 
bersama oleh manajemen, bisa saja tidak 
terpakai dalam suatu kondisi tertentu atau 
dilanggar oleh manajemen itu sendiri. Hal ini 
dapat menimbulkan kebingungan bagi operator 

pada tingkat pelaksana dan juga menyebabkan 
kekacauan dalam proses administrasinya. 
Beberapa contoh kasus penyimpangan sistem 
dan prosedur yang penulis temukan selama 
kurang lebih 3 (tiga) bulan pengamatan di PT. 
Cahaya Buana Kemala misalnya: 
1. Masalah penandatanganan tagging, poin 4 

(empat) pada fungsi penerimaan barang. 
Idealnya pelaksanaan teknis fungsi 
penerimaan barang adalah seperti yang 
tercantum dalam aturan baku sistem dan 
prosedur, yakni ada barang dibuat tagging, 
tidak ada barang maka tidak ada pembuatan 
tagging. Namun beberapa kali penulis 
mendapati pengiriman langsung produk baru 
dari unit CBI ke stand pameran, secara phisik 
barang tidak melalui pintu masuk PT. CBK. 
namun petugas dipintu masuk diminta secara 
perintah (paksa-pen) untuk menandatangani 
tagging yang dia sendiri tidak pernah 
menyaksikan seperti apa bentuk barangnya. 
Dan ironisnya hal tersebut dilakukan oleh 
supervisor sebagai atasannya atas perintah 
manajemen. Sayangnya penyimpangan sistem 
seperti itu tidak disertai petunjuk 
administrasinya. 

2. Pada fungsi penyusunan barang poin 4 
(empat) yakni mengenai cukup tidaknya 
tempat penyimpanan barang, diperoleh nilai 
rata-rata 2.0 atau masuk  dalam katagori 
tidak baik, artinya responden menilai tempat 
untuk menyimpan barang adalah kurang luas 
atau kurang memadai. Dalam pengamatan 
penulis, masalah luas atau tidaknya tempat 
penyimpanan barang  bukanlah masalah 
pokok dan yang sebenarnya, karena masalah 
yang sangat penting untuk dipertimbangkan 
adalah efektif tidaknya tempat tersebut. 
Luasnya tempat untuk penyimpanan barang 
belum tentu efektif dan efisien bagi 
manajemen perusahaan. Menurut pendapat 
penulis luas gudang yang dimiliki PT. Cahaya 
Buana Kemala sudah cukup memadai, dengan 
luas gudang sekitar  114 M x 92 M atau sama 
dengan 10.488 M2, namun seperempat dari 
luas gudang tersebut terisi oleh barang-
barang bad stock dan slow moving, dan 
seperempatnya lagi terisi oleh semi fast 
moving. Jadi masalah bagi manajemen 
sebenarnya bukan memperluas atau 
menyewa tempat baru lagi, melainkan 
bagaimana membuat turn over (tingkat 
peputaran) barang-barang slow moving 
digudang menjadi tinggi, serta menghabiskan 
barang-barang bad stock dari gudang. 

3. Masih pada fungsi penyimpanan barang, poin 
7 (tujuh) yakni tentang kepastian pencatatan 
pada dokumen muat untuk setiap penjualan 
barang, perolehan prosentase nilainya 
mencapai 100 %, sehingga bobot skor yang 
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dicapai adalah 5 (lima) dan masuk dalam 
kategori sangat baik. Namun ternyata dari 
beberapa dokumen muat yang dijadikan 
sampel terdapat beberapa kesalahan 
pencatatan jumlah kuantitas barang yang 
dikirim, misalnya seharusnya berjumlah 209 
unit ternyata yang tertulis sejumlah 109 unit, 
tentu masalah ini berakibat pada selisihnya 
phisik barang dengan data persediaan pada 
kartu stock dan bagian administrasi gudang. 
Jadi tidak hanya masalah pencatatan saja  
yang menjadi soal, namun pemeriksaan 
dokumen-pun menjadi faktor yang utama 
dalam pengendalian intern. 

4. Pada fungsi pengeluaran barang poin 2, 
hampir sama dengan kasus diatas, yakni 
tentang setiap barang keluar harus selalu 
disertai dokumen muat, memperoleh angka 
prosentase sebesar 100 %, angka ini masuk 
dalam kategori sangat baik. Namun dari 
pengamatan penulis, dalam proses 
pelaksanaannya, beberapa kali pengawas 
muat mengabaikan pengecekan phisik 
barangnya atau label yang tertera pada 
kemasan. Yang ditulis pada dokumen muat 
adalah apa yang tertera pada dokumen nota 
pesanan dan bukan berdasarkan phisik 
barang. Kasus ini kebanyakan terjadi pada 
saat pengiriman bahan baku kain dan barang 
jadi umum, saat dikonfirmasi alasannya, 
jawabannya adalah karena pengawas muat 
tidak faham dan tidak menguasai karakter 
barang tersebut. 

5. Masalah surat jalan yang dilampiri tagging, 
poin 2 (dua) pada fungsi administrasi gudang 
bagian input kuantiti pembelian, perolehan 
nilai prosentase mencapai 100 % masuk 
dalam kategori sangat baik. Tagging memang 
selalu terlampir pada surat jalan, akan tetapi 
setelah diteliti, ternyata beberapa dokumen 
terdapat kekeliruan penginputan bukti 
penerimaan barang, dan atau terdapat 
ketidak sesuaian antara surat jalan dengan 
type barang yang tertera pada taggingnya.  

6. Mengenai poin 2 (dua) pada fungsi 
administrasi gudang  bagian input penjualan 
tentang peranan kontrol supervisor atas 
setiap surat jalan yang dibuat perolehan 
nilainya mencapai 100 %. Pengamatan 
penulis memang setiap surat jalan dapat 
dipastikan telah ditanda tangani oleh 
supervisor, namun kenyataanya tidak jarang 
surat jalan tersebut dikomplain oleh 
customer karena terdapat kesalahan. Hal ini 
menandakan fungsi kontrolnya masih lemah. 

7. Poin 8 (delapan) pada fungsi sistem secara 
umum, tentang keandalan dan kestabilan 
sistem dan prosedur yang diterapkan, 
memperoleh nilai rata-rata sebesar 2.80 
atau masuk pada katagori dibawah cukup. 
Pendapat penulis, sistem dan prosedur 

sebenarnya sudah bagus bila dilaksanakan 
dengan komitmen yang kuat dari semua 
personnel tidak terkecuali top manajemen. 

8. Tentang program pelatihan karyawan, poin 
16 pada fungsi sistem secara umum, 
memperoleh nilai rata-rata 2.40. Barangkali 
seharunya mendapatkan nilai yang lebih 
rendah lagi, karena dari hasil wawancara, 
para karyawan sama sekali belum pernah 
mendapatkan pelatihan atau training-training 
untuk meningkatkan sumber daya, baik yang 
sifatnya keterampilan maupun manajemen. 
Adapun poin-poin lainnya seperti masalah 

perlunya pembuatan forecast, baik forecast 
untuk pembelian maupun penjualan barang-
barang, hal ini memang menyangkut kebijakan 
manajemen perusahaan, namun menurut hemat 
penulis, untuk perusahaan sebesar dan setingkat 
PT. CBK. rasanya sudah perlu dilakukan 
perencanan secara priodik untuk setiap 
pembelian dan penjualan barang, hal ini sangat 
berguna dalam menghemat waktu dan biaya. 

Sedangkan mengenai perlunya otorisasi 
manajer gudang untuk setiap barang yang 
keluar, perlu dipertanyakan lagi mengapa 
manajer gudang enggan melakukannya. 
Demikian pula halnya dengan tidak dilakukannya 
kontrol supervisor administrasi gudang dalam 
mengecek semua inputan data yang dilakukan 
bawahannya. Menurut pendapat penulis, tingkat 
kebutuhan untuk kedua kontrol tersebut sangat 
diperlukan, mengingat kekeliruan seringkali 
terjadi pada keduanya. Alasan apapun seperti 
tingkat kesibukan yang tinggi, bukan berarti 
harus menghilangkan sistem pengendalian pada 
elemen-elemen sistem tersebut. 

Hal lain yang berkaitan dengan kebijakan 
manajemen dan kiranya perlu penulis angkat 
dalam tulisan ini adalah mengenai metode 
pencatatan dalam penjurnalan transaksi 
pembelian dan penjualan barang. Dari  
pengamatan penulis ada tiga hal pokok yang 
kiranya perlu dicermati dan dievaluasi pada 
bagian accounting yaitu: 
1. Ketidak konsistenan sistem pencatatan yang 

digunakan. Jika menurut manajemen 
perusahaan lebih cocok menggunakan sistem 
perpetual, maka sepatutnyalah dari awal 
pembelian barang sampai penjualan, 
hendaknya pencatatan transaksi tetap 
konsisten menggunakan sistem perpetual.  
Dalam contoh jurnal-jurnal yang disajikan 
diatas, terlihat bahwa pada saat terjadi 
transaksi pembelian barang sistem 
pencatatan yang digunakan adalah sistem 
priodik, - hal ini dapat dilihat dari nama 
perkiraan yang digunakan yaitu perkiraan 
pembelian. Sedangkan pada saat penjualan 
barang, sistem pencatatan yang digunakan 
adalah sistem perpetual, (dapat dilihat dari 
adanya perkiraan perhitungan harga pokok 
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penjualan)  Jurnal-jurnal yang dilakukan 
diatas terkesan tidak konsisten dalam 
menggunaan satu sistem dan metode 
pencatatan. 

2. Penggunaan istilah-istilah yang tidak lajim. 
Istilah-istilah yang tidak lajim yang dimaksud 
ada dua yaitu : 
a. Nama-nama perkiraan yang digunakan 

dalam menjurnal beberapa transaksi, dan 
laporan keuangan. 
Pada contoh yang disajikan diatas, 
terdapat nama perkiraan pembelian 
bahan baku chemical, bahan baku spring 
bed, pembelian barang jadi plastik, 
barang jadi houseware dan lain-lainnya, 
demikian pula halnya dengan nama-nama 
perkiraan pada persediaan barang, 
perkiraan penjualan dan harga pokok 
penjualan barang. Istilah-istilah bahan 
baku, barang jadi, biasanya hanya lajim 
dipakai dalam perusahaan manufaktur, 
dan tidak pada perusahaan dagang. Semua 
transaksi pembelian, dan penjualan, 
dalam laporan keuangan semuanya harus 
terkumpul dalam satu nama perkiraan 
yaitu perkiraan pembelian dan perkiraan 
penjualan, sedangkan rinciannya bisa 
disertakan dalam catatan laporan 
keuangan. Demikian pula halnya dengan 
perhitungan harga pokok penjualan 
barang dan persediaan barang itu sendiri.  

b. Penamaan sub bagian pada departemen 
finance & accounting, tepatnya pada sub 
departemen cost accounting.  
Seperti halnya penamaan beberapa 
perkiraan diatas, penamaan bagian cost 
accounting pada sub departemen finance 
& accounting-pun dirasa kurang tepat. 
Karena nama bagian cost accounting 
biasanya hanya dipakai pada perusahaan 
yang bergerak dibidang industri atau 
manufaktur dan bukan pada perusahaan 
dagang. Nama cost accounting biasanya 
dipakai pada bagian yang didalamnya 
terdapat suatu aktivitas penghitungan 
biaya produksi, yang mana salah satu ciri 
khasnya adalah terdapat perhitungan tiga 
unsur biaya produksi yaitu biaya bahan 
baku, biaya tenaga kerja langsung dan 
biaya overhead pabrik. 

Dalam beberapa catatan penulis, masih 
banyak lagi hal-hal yang menurut penulis perlu 
dipertanyakan dan dievaluasi kembali secara 
lebih mendalam, kendatipun harus melibatkan 
manajemen tingkat taktis dan strategis, karena 
permasalahan yang ada pada manajemen 
tingkat operasional selama ini bukan sekedar 
permasalahan teknis operasional, akan tetapi 
terdapat pengaruh yang sangat kuat dari budaya 
yang diciptakan oleh lingkungan pengendalian. 

Tentunya hal ini akan menjadi tugas berat bagi 
team auditor yang diberikan wewenang penuh 
oleh top manajemen atau dewan komisaris 
untuk mengaudit dan mengevaluasi kembali 
pelaksanaan sistem yang diterapkan perusahaan 
secara menyeluruh dan lebih mendalam. 
Selanjutnya tentu pada akhirnya semua akan 
terpulang kepada sejauh mana komitmen 
manajemen dalam menyikapi berbagai temuan 
dari team auditor, dan tentu saja peranan dari 
dewan komisaris-pun akan terasa sangat penting 
dalam mempengaruhi langkah-langkah yang 
akan ditempuh oleh manajemen dalam usaha 
memperbaiki dan meningkatkan kembali kinerja 
manajemen kearah yang lebih positif mulai dari 
manajemen tingkat operasional sampai startegis 
pada masa-masa yang akan datang. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

 
Persediaan merupakan salah satu asset 

perusahaan yang nilainya cukup besar, oleh 
karena itu perlu perhatian yang serius dari 
manajemen perusahaan dalam mengelola 
persediaan barangnya. Kurangnya perhatian 
manajemen terhadap masalah ini akan berakibat 
sangat fatal bagi kelangsungan hidup operasi 
perusahaan. 

Suatu sistem informasi akuntansi dan 
prosedur-prosedur perlu ditetapkan dan 
diterapkan untuk mengelola persediaan 
tersebut, dan pengawasan-pun perlu dilakukan 
untuk mengendalikan dan memastikan bahwa 
sistem tersebut telah dilaksanakan dengan 
sebenar-benarnya sesuai dengan rencana yang 
telah ditetapkan. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 
terhadap pelaksanaan sistem informasi 
akuntansi persediaan yang diterapkan dapat 
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Bahwa sistem informasi akuntansi dan 

prosedur-prosedur yang diterapkan oleh 
perusahaan dalam rangka pengelolaan 
persediaan barang sebenarnya sudah baik, 
kendati diakui masih terdapat beberapa 
kekurangan diantaranya : belum dibuatnya 
buku pedoman yang baku untuk setiap fungsi 
sistem, baik mengenai proses pelaksanaan 
operasionalnya maupun administrasinya, 
demikian pula halnya dengan buku pedoman 
akuntansi untuk departement finance and 
accounting. Kelemahan lain adalah pada 
proses awal pembuatan sistem seringkali 
terkesan kurang terencana, selain itu 
sosialisasi pelaksanaan sistem tersebut masih 
dirasa kurang memuaskan bagi sebagian 
besar karyawan pada tingkat operasional. 
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2. Bahwa meskipun demikian, ternyata sistem 
informasi akuntansi dan prosedur-prosedur 
yang diterapkan perusahaan telah dan dapat 
dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini 
didukung oleh data-data yang diperoleh dari 
hasil survey dan kuesioner yang menunjukkan 
angka rata-rata sebesar 3,45. Tabel diatas 
merupakan angka-angka yang diperoleh dari 
hasil penelitian yang dirangkum berdasarkan 
fungsi sistem pada masing-masing bagian, 
meskipun dalam catatan penulis terdapat 
beberapa kelemahan-kelemahan yang 
kebanyakan timbul akibat kelalaian atau 
dilanggarnya sistem dan prosedur diatas oleh 
para pelaksana atau terkadang oleh para 
pengambil keputusan itu sendiri. 

3. Secara umum beberapa kesalahan dan 
kekeliruan yang terjadi pada bagian teknis 
operasional yang dilakukan oleh karyawan, 
lebih diakibatkan oleh beberapa hal, 
diantaranya, faktor  kejenuhan dalam 
pekerjaan, kurang faham terhadap sistem 
dan prosedur, pelanggaran sistem karena 
adanya tekanan, dan kelalaian karyawan itu 
sendiri. 

4. Beberapa kelemahan sistem diantaranya 
terlihat pada fungsi penerimaan barang. 
Penerimaan barang tidak disertai dengan 
diterimanya surat jalan, hal ini berpotensi 
besar terhadap tingkat selisih antara data 
administrasi dengan data phisik barang yang 
sebenarnya. Fungsi sistem lain yang terlihat 
kurang efektif adalah terdapat pada sistem 
penjualan ke hypermarket, sistem dan 
prosedur yang ada terlalu bervariatif dan 
rumit, sehingga pada tiap akhir bulan bagian 
akunting sering disibukkan dengan aktivitas 
untuk menganalisa selisih data penjualan 
hypermarket yang sesungguhnya menurut 
versi pajak dengan data penjualan 
hypermarket versi gudang – yang sebenarnya 
aktivitas analisa selisih ini tidak perlu ada, 
dan faktor ini pula yang menjadi salah satu 
penyebab bagian akunting seringkali tidak 
bisa menyajikan laporan keuangan sesuai 
date line. 

5. Kebijakan mengenai insentif operator gudang 
yang didasarkan pada perolehan muatan 
barang setiap bulannya, terasa masih kurang 
efektif, karena memicu atau merangsang 
para karyawan pelaksana untuk menjalankan 
tugasnya dengan secepat dan sebanyak 
mungkin dengan kurang mempertimbangkan 
faktor yang lebih penting yaitu ketelitian, 
kecermatan, dan kebenaran pelaksanaan 
pekerjaan. 

6. Hal lain yang barangkali perlu diungkap 
adalah kelemahan pada fungsi penyimpanan 
barang, yakni dalam hal kurangnya tenaga 
operasional untuk mengontrol keluar 
masuknya barang, atau mungkin lebih 

tepatnya adalah terdapat beberapa team 
operasional yang ditempatkan pada hirarki 
yang kurang tepat. 

7. Faktor penting lain yang belum optimal 
adalah penyerapan teknologi informasi untuk 
mengolah dan menyajikan informasi 
persediaan. Program pengolahan data yang 
ada bisa dikatakan semi otomatis, 
disebabkan karena program yang saat ini 
dipakai masih belum mampu mengolah, 
mengintegrasikan dan mengkombinasikan 
berbagai data-data yang diinput menjadi 
berbagai output laporan dan informasi yang 
dibutuhkan manajemen dan para pengambil 
keputusan pada masing-masing departemen 
secara cepat dan akurat. 

8. Masalah lain yang ingin penulis ungkap 
adalah istilah atau nama perkiraan yang 
kurang lajim yang dipakai dalam men-jurnal 
transaksi pembelian dan penjualan barang 
pada departement finance and accounting. 
Ada dua hal pokok yang menurut penulis 
tidak sesuai dengan ketentuan standar 
akuntansi yang berterima umum,. Pertama, 
penggunaan dua sistem pencatatan 
persediaan yang dipakai secara bersamaan 
dalam satu priode, kendati berlainan jenis 
transaksinya. Kedua, transaksi pembelian dan 
penjualan beberapa jenis bahan dan jenis 
barang disajikan secara rinci dalam neraca 
berdasarkan kelompok barang, hal ini terasa 
kurang populer, karena biasanya yang 
disajikan dineraca hanya satu nama 
perkiraan yaitu perkiraan pembelian dan 
pejualan saja, sedangkan rinciannya 
disajikan dalam catatan akuntansi yang lain. 

 
B. Saran 

 
Dengan mempelajari berbagai kasus yang ada 

serta meneliti faktor-faktor yang menjadi 
penyebab timbulnya masalah dalam pelaksanaan 
sistem informasi akuntansi persediaan, maka 
beberapa saran dan masukan dapat penulis 
sampaikan sebagai berikut : 
1. Diperlukan adanya kesadaran dari semua 

personnel karyawan, tentang pentingnya 
setiap elemen ataupun fungsi sistem dan 
prosedur yang diterapkan. Untuk itu buku 
pedoman pelaksanaan sistem dan prosedur 
baik yang berupa teknis operasional maupun 
yang berupa arus data administrasi perlu 
dibuat, terlebih pada bagian akunting sangat 
diperlukan, salah satunya manfaatnya 
adalah untuk mengantisipasi jika suatu saat 
terjadi rotasi atau pergantian karyawan. 

2. Dalam upaya menekan tingkat kesalahan 
pada bagian teknis operasional, penulis 
menyarankan beberapa hal diantaranya: 
a. Untuk fungsi penerimaan barang, perlu 

diupayakan agar setiap barang yang 
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diterima, surat jalan-nyapun harus 
diterima pada hari itu juga, salah satu 
solusinya adalah dengan menempatkan 
orang khusus untuk menangani 
pembuatan surat jalan kepada PT. CBK. 

b. Untuk fungsi penyimpanan barang, team 
siap sebaiknya berada dibawah 
koordinasi bagian penyimpanan barang, 
hal ini berguna agar team yang 
menyiapkan barang punya rasa tanggung 
jawab untuk ikut serta menjaga dan 
mengontrol keluar masuknya barang. 
Dan untuk fungsi pengeluaran barang, 
perlu ditingkatkan lagi kejelian dan 
kecermatan dalam penghitungan dan 
pencatatan dokumen muat. 

c. Untuk Department Hypermarket, perlu 
kiranya menyederhanakan sistem yang 
ada dengan membuat dan menyusun 
kembali satu sistem dan prosedur 
penjualan ke hypermarket secara lebih 
terencana, terpadu dan tidak terlalu 
bervariatif. Hal Ini berguna untuk 
effisiensi biaya, waktu dan tenaga. 

d. Perlu dikuranginya jam kerja lembur 
terutama pada hari-hari libur seperti 
minggu, ini mungkin berguna untuk 
mengatasi kejenuhan para karyawan - 
hasil survey memperlihatkan bahwa 
banyak kesalahan terjadi pada saat jam 
kerja lembur. Sebagai solusinya mungkin 
bisa dibuat jadwal rolling kerja pada 
hari-hari tersebut, atau alternatif lain 
dengan penambahan tenaga kerja baru 
jika memang diperlukan. Selain itu 
kebijakan mengenai insentif karyawan 
kiranya perlu dirubah dasar 
penetapannya. 

e. Hal lain yaitu mengenai definisi tentang 
sistim dan prosedur perlu dibuat secara 
jelas, dan kemudian sosialisasi kepada 
karyawan sangat penting untuk 
dilakukan, sampai karyawan yang 
bersangkutan benar-benar faham 
dengan beban pekerjaan dan tanggung 
jawab yang dipikulkan kepadanya. Dan 
secara umum diperlukan adanya 
kesadaran, komitmen yang kuat dan 
konsistensi yang tinggi bagi semua pihak 
tidak terkecuali para pengambil 
keputusan untuk melaksanakan dan 
mematuhi sistem dan prosedur yang 
telah disepakati dan ditetapkan 
bersama. 

f. Sedangkan untuk kesalahan yang 
diakibatkan oleh kelalaian karyawan, 
kontrol yang dilakukan sudah cukup 
benar, yaitu dengan pengendalian yang 
berlapis pada fungsi yang berlainan, 
penerapan sanksi baik secara 

administratif maupun materil dengan 
batas-batas tertentu adalah sesuatu hal 
yang wajar agar karyawan sungguh-
sungguh dalam mengemban tugas dan 
tanggung jawabnya. 

3. Seyogyanya perlu dibuat dan diterapkan 
sistem forecast untuk menunjang sistem 
pembelian dan penjualan ke cabang-cabang 
atau customer ekstern lainnya.  Sistem 
pembelian dan penjualan dapat dibuatkan 
anggarannya secara priodik per-triwulan, 
caturwulan, semester atau tahunan, Hal ini 
akan bermanfaat dalam menyelesaikan 
berbagai masalah yang ada khususnya dalam 
hal penghematan waktu dan effisiensi biaya. 

4. Saran lainnya adalah untuk fungsi 
pemerograman dan pengolahan data 
persediaan yaitu perlu ditingkatkan dan 
dikembangkan lebih jauh program 
pengolahan data yang ada, agar lebih 
integral dan terpadu serta mempunyai efek 
multiplayer, sehingga data seperti apapun 
yang dibutuhkan mengenai persediaan atau 
data lainnya, dapat tersedia dengan cepat 
dan akurat, tanpa harus menunggu beberapa 
hari karena program yang dibutuhkan belum 
selesai dibuat. Selain itu diusulkan pula agar 
untuk penanganan sistem informasi 
manajemen ini perlu dibentuk departemen 
tersendiri, sehingga manajernya bisa lebih 
berkonsentrasi dalam mengembangkan 
teknologi informasi ini. Jika mengingat 
betapa pentingnya manfaat dan peran 
tekhnologi informasi untuk masa-masa yang 
akan datang, rasanya investasi dibidang ini 
tidak ada salahnya dan tidak akan merugi, 
bahkan sudah banyak perusahaan-
perusahaan besar dan maju telah memulai 
berinvestasi dibidang ini. 

5. Khusus untuk bagian accounting, kiranya 
perlu ditelaah dan diluruskan kembali 
beberapa penamaan istilah yang kurang 
populer atau tidak sesuai dengan ketentuan 
standar akuntansi yang berlaku secara 
umum, seperti penamaan beberapa 
perkiraan yang kurang lajim, dan 
penggunaan dua sistem pencatatan 
persediaan secara bersamaan dalam satu 
priode, hendaknya diluruskan kembali 
dengan mengacu kepada ketentuan standar 
akuntansi yang berlaku secara umum. 
Tambahan lainnya adalah perlu dibuat buku 
pedoman atau buku panduan mengenai 
sistem akuntansi serta kebijakan-kebijakan 
dasar yang diterapkan dalam penyajian 
laporan keuangan. 
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