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ABSTRAK 
 

Mengingat pentingnya persediaan, maka 
diperlukan suatu Sistem  dan Prosedur Produksi 
yang terintegrasi dengan baik yang dapat 
menghasilkan informasi yang sangat 
berpengaruh terhadap keakuratan nilai 
Persediaan Barang Jadi perusahaan. Dimana 
nilai Persediaan tersebut akan menentukan 
harga jual untuk keuntungan perusahaan. Oleh 
karena itu perusahaan harus mempunyai Sistem 
dan Prosedur Produksi yang mempunyai sistem 
pengawasan dan pengendalian yang ketat atas 
sistem dan prosedur dari mulai masukan, 
transformasi, dan keluaran Sistem Produksi yang 
berguna bagi para pemakainya. 
Pada bagian penyerahan hasil produksi dan 
pendataannya, penulis melihat bahwa para 
pelaksana serah terima hasil produksi belum 
dapat menghitung jumlah barang secara akurat 
karena keterbatasan waktu serta banyaknya 
item barang yang harus dihitung pada 30 menit 
terakhir sebelum akhir shift serta budaya saling 
mempercayai antara bagian masing-masing. Hal 
ini dapat mengakibatkan stok barang dan nilai 
persediaan barang jadi menjadi tidak akurat 
karena adanya selisih antara jumlah fisik barang 
dan laporan administrasi nya. 
Dari pembahasan dalam penelitian ini, maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa perlu adanya 
kedisiplinan dalam melaksanakan pengendalian 
Sistem dan Prosedur Produksi secara efektif dan 
tidak membiasakan budaya saling mempercayai 
antara masing-masing bagian agar keakuratan 
jumlah barang dan nilai persediaan barang jadi 
dapat dipertanggung jawabkan. 
 
Keywords : Sistem dan Prosedur  Produksi, 
Persediaan Barang Jadi 

 
PENDAHULUAN 

 
Produksi adalah adalah salah satu kegiatan 

penting dalam suatu perusahaan terutama 
dalam perusahaan manufaktur. Karena dengan 
kegiatan Produksi perusahaan dapat 
menghasilkan barang atau jasa untuk di jual 
atau di sewagunakan dengan tujuan 
memperoleh profit. 

Untuk memperoleh hasil Produksi yang 
secara kualitas dan kuantitas baik maka 

diperlukan suatu Sistem dan Prosedur Produksi 
yang baik dan terintegrasi satu dengan yang 
lainnya agar tercipta suatu kegiatan Produksi 
yang efektif dan effisien sesuai dengan Schedule 
Produksi yang di berikan oleh Divisi PPIC 
(Production Planning And Inventory Control) 
kepada Divisi Produksi. 

Dalam kegiatan Produksi yang bertujuan 
untuk pemenuhan Persediaan Barang Jadi dapat 
dipengaruhi oleh dua macam sistem perhitungan 
biaya Produksi, yaitu : 
1. Sistem perhitungan biaya berdasarkan 
pesanan ( Job Order Costing ). 
2. Sistem perhitungan biaya berdasarkan Proses 
( Proses Costing ). 

Dalam Sistem perhitungan biaya berdasarkan 
pesanan (Job Order Costing atau Job Costing ), 
biaya Produksi diakumulasikan untuk setiap 
pesanan ( Job ) yang terpisah, hal ini berbeda 
dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan 
proses dimana biaya diakumulasikan untuk suatu 
Operasi atau Subdivisi dari suatu perusahaan, 
seperti Departemen.  

Sistem Produksi berdasarkan pesanan berarti 
bahwa perusahaan akan melaksanakan kegiatan 
Produksi apabila terdapat pesanan yang masuk. 
Informasi dari pesanan yang masuk sampai 
dengan pelaksanaan Produksi dalam perusahaan 
tersebut sebaiknya diatur dengan sistem yang 
tepat, sehingga semua bagian yang terlibat 
dengan pesanan tersebut dapat mengetahuinya 
dengan pasti, serta dalam waktu yang cepat. 
Bagian-bagian yang segera mengetahui adanya 
pesanan yang masuk tersebut paling tidak 
adalah bagian produksi, bagian Gudang Bahan 
Baku, bagian Gudang Barang Jadi serta bagian-
bagian yang lain yang akan ditentukan oleh 
pimpinan perusahaan yang bersangkutan.   

Persediaan Barang Jadi adalah suatu 
Departemen dimana fungsinya adalah 
menyimpan, mengontrol, dan mendistribusikan 
barang hasil Produksi kepada Customer. Salah 
satu upaya untuk meminimalkan “Customer 
Complain” adalah dengan cara pengendalian 
mutu barang hasil produksi yang dilakukan oleh 
Inspektor QC ( Quality Control ) secara bertahap 
dari mulai Produksi, Persediaan Barang 
Componen, Assembling, sampai dengan 
Persediaan barang jadi. 

Sistem dan Prosedur Produksi Dalam 
kaitannya dengan Persediaan Barang Jadi adalah 
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bagaimana output dari sistem Produksi dapat 
didistribusikan ke Gudang Barang Jadi sesuai 
dengan pesanan dan  tepat waktu sesuai dengan 
Schedule produksi yang telah direncanakan oleh 
bagian PPIC dengan menghitung ketersediaan 
Bahan Baku, Tenaga Kerja Langsung, Dana yang 
tersedia untuk modal kerja, kapasitas Produksi 
dan faktor penunjang lainnya, sehingga 
konsumen akan mendapatkan barang sesuai 
dengan pesanan dalam waktu yang telah 
disepakati antara kedua belah pihak. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
Metode Penelitian yang digunakan adalah 

metode yang sesuai dengan jenis dan tujuan 
penelitian. Hal tersebut dijalankan dan 
dilakukan untuk menghasilkan penelitian yang 
benar–benar berguna. 
Data yang di kumpulkan berupa data primer 
yaitu berupa gambaran umum perusahaan, 
sistem dan Prosedur Produksi, Prosedur 
Penerimaan Barang Jadi dari Produksi dan 
Persediaan Barang Jadi dan data sekunder, data 
yang dikumpulkan dengan melakukan studi 
kepustakaan dengan mempelajari literatur yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah deskriptif, yaitu mencoba 
mengumpulkan data secara teoritis untuk 
menilai suatu aplikasi nyata sebagai praktek 
sesungguhnya. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Persediaan Barang Jadi pada PT. Cahaya 

Buana Intitama 
  

Persediaan merupakan unsur aktiva yang 
tersedia dengan tujuan untuk dijual dalam 
rangka kegiatan normal perusahaan, dalam 
Proses Produksi, atau dalam bentuk bahan atau 
perlengkapan untuk digunakan dalam Proses 
Produksi. 

Susunan penyajiannya di Neraca adalah 
Persediaan Barang Jadi, Persediaan Barang 
dalam Proses, Persediaan Bahan Baku, dan 
persediaan Spare part. Posisi Persediaan yang 
dilaporkan adalah persediaan yang ada di 
gudang dan persediaan titipan yaitu stock 
display di toko, konsinyasi, pameran, dan lain-
lain yang belum disetujui sebagai penjualan. 

Nilai persediaan harus meliputi biaya 
pembelian, biaya konversi (upah langsung, dan 
Overhead) yang timbul sampai persediaan 
berada dalam kondisi dan tempat yang siap 
untuk dijual atau dipakai (Present Location and 
Condition) dan jika barang tersebut dijual, 
maka nilai persediaan tersebut harus diakui 
sebagai beban pada periode dimana pendapatan 
atas penjualan tersebut diakui. 

Biaya pembelian persediaan meliputi harga 
pembelian, bea masuk, biaya Ekspedisi, biaya 
bongkar muat, biaya asuransi, dan biaya-biaya 
lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan 
/ di kelompokkan pada perolehan persediaan. 

Biaya pembelian selain harga pembelian 
dialokasikan kepada tiap jenis barang secara 
Proposional berdasarkan nilai faktur pembelian ( 
harga yang berlaku ), demikian juga apabila 
terdapat potongan pembelian yang periodenya 
sama dengan periode pengakuan / pencatatan 
nilai pembelian harus dikurangkan secara 
Proposional. 

Metode atau rumus penilaian persediaan 
adalah menggunakan metode rata-rata 
tertimbang (Weighted Average Cost Method), 
sedangkan untuk keperluan penilaian sisa 
persediaan khususnya persediaan barang dalam 
proses digunakan alat pengukur  unit Equivalent 
yaitu kesatuan unit barang sesudah 
memperhitungkan tingkat penyelesaian 
pengerjaan barang yang bersangkutan. 

Standard Cost digunakan sebagai alat untuk 
menganalisa penyimpangan / analisa selisih yang 
terjadi dialokasikan kedalam Cost Of Goods 
Manufacturing dan Finish Goods secara 
proposional sehingga secara total actual cost 
akan tercermin kembali pada saat tutup buku. 
Pencatatan pemakaian bahan berdasarkan 
Actual yang dipakai (bukan standar) dengan 
bukti yang memadai.  

Setiap terjadi mutasi persediaan harus 
didukung bukti / dokumen yang jelas, lengkap, 
dan valid serta dicatat baik di kartu stock 
gudang maupun di Administrasi persediaan 
(Central Stock). Hal ini menunjukkan bahwa 
dalam mencatat persediaan, PT. Cahaya Buana 
Intitama menggunakan metode pencatatan 
persediaan dengan menggunakan metode buku / 
perpetual.  

Minimal 1 (satu) bulan sekali, yaitu 
menjelang tutup buku atau pada awal bulan 
berikutnya harus dilakukan perhitungan fisik 
oleh satu team kepanitiaan yang melibatkan 
bagian Accounting, gudang, dan Produksi (unit 
produksi) dengan tahapan pekerjaan terdiri dari 
Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 

 
1. Data Persediaan Barang jadi 

 
Data Persediaan barang jadi dalam suatu 

perusahaan yang kegiatan usahanya dalam 
bidang manufaktur sangat diperlukan untuk 
pengendalian perusahaan. Dengan adanya data 
ini maka akan didapatkan suatu pengambilan 
keputusan bagi Manajemen, tentunya setelah 
melalui proses pengolahan data yang sistematis. 
Suatu hal yang tidak mungkin apabila 
perusahaan mampu menjalankan usahanya 
menuju arah kemajuan jika mengabaikan data 
perusahaan tersebut. 
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Data persediaan yang ada pada setiap 
perusahaan biasanya mencakup Jenis / type 
barang, jumlah barang, harga barang maupun 
mutasi keluar masuk barang. Selain dibutuhkan 
untuk memudahkan arus keluar masuk barang, 
juga sangat penting dalam penilaian persediaan 
barang untuk pencatatan di laporan keuangan 
perusahaan. Perusahaan akan mengetahui 
seberapa besar asset usahanya yang berupa 
persediaan. 

Dalam penelitian ini , penulis menyajikan 
data persediaan PT. Cahaya Buana Intitama 
yang secara keseluruhan dijabarkan dalam 
bentuk laporan persediaan  yang dapat dilihat 
pada lampiran 15 . Pada tabel ini dapat 
diketahui banyaknya persediaan dari berbagai 
jenis yang mencakup saldo awal, penerimaan, 
barang tersedia,  pengeluaran, dan saldo akhir. 
Penulis juga menyajikan data berupa laporan 
mutasi persediaan barang jadi periode 
Desember 2006 sebesar Rp 324.475.540.78 untuk 
jenis produk Family Container.  

 Dari data persediaan barang untuk jenis 
Family Container  tersebut dapat dilihat bahwa 
jenis ini merupakan nilai persediaan yang paling 
besar baik dari saldo awal, penerimaan, barang 
tersedia dan pengeluarannya apabila 
dibandingkan dengan jenis persediaan lain. 

  
Standar Operating Procedures Persediaan  

 
Berdasarkan penelitian yang ada, diketahui 

bahwa pelaksanaan aktivitas usahanya berkaitan 
dengan persediaan barang jadi berpedoman 
pada bentuk pengendalian intern yang sudah 
dibuat oleh manajemen perusahaan. Bentuk 
pengendalian intern ini diwujudkan dalam 
bentuk sistem dan prosedur persediaan barang 
jadi. 

Sistem dan prosedur atas persediaan barang 
jadi ini sangat penting perannya, selain agar 
aktivitas usaha yang berkaitan dengan 
persediaan dapat berjalan pada jalur yang 
seharusnya, terkendali dan mengarah pada 
tujuan yang telah ditetapkan perusahaan, juga 
dapat berfungsi sebagai alat kontrol dari setiap 
kesalahan dan penyimpangan yang terjadi atas 
transaksi yang berhubungan dengan persediaan. 
Tanpa adanya suatu sistem dan prosedur yang 
tepat, dapat dipastikan aktivitas tidak akan 
berjalan dengan baik, bahkan sangat besar 
kemungkinan tingkat kesalahan akan sering 
terjadi dan banyak dilakukan oleh para 
karyawan. Bentuk dari pengendalian intern 
terhadap persediaan barang jadi ini mencakup 
langkah-langkah yang seharusnya dalam segala 
aktivitas atas persediaan. 

Bentuk dari sistem dan prosedur persediaan 
barang jadi yang dibuat oleh manajemen PT. 
Cahaya Buana Intitama ini mencakup empat 
bagian, yaitu : 

1. Sistem dan prosedur untuk penerimaan 
barang 

2. Sistem dan prosedur untuk penyimpanan 
barang 

3. Sistem dan prosedur untuk pengeluaran 
barang 

4. Sistem dan prosedur untuk pencatatan 
Administrasi gudang 

  
Sistem dan Prosedur Penerimaan Barang 
  

Penerimaan barang di PT. Cahaya Buana 
Intitama (PT.CBI) berasal dari pembelian barang 
kepada Supplier ekstern perusahaan. Pada 
umumnya adalah jenis barang umum yang bahan 
bakunya non plastik, yakni bahan baku besi dan 
solid (kayu) seperti metal bed (ranjang besi), 
kursi makan, meja makan, kursi dan meja tamu, 
meja setrika, kursi kantor, rak piring besi, dan 
lain-lain. 

Sistem dan Prosedur Penerimaan barang, 
yaitu : 
1. Perlakuan terhadap surat jalan, surat jalan 

harus diserahkan saat itu juga setelah barang 
diterima oleh pihak perusahaan. 

2. Perlakuan terhadap pembayaran, perlakuan 
pembayarannya menggunakan dokumen 
PUTG (Permintaan Uang Tunai / Giro). 

 
2. Sistem Dan Prosedur Penyimpanan 

Persediaan Barang Jadi 
  

Aktivitas operasional perusahaan untuk 
bagian penyimpanan barang ini merupakan salah 
satu rangkaian aktivitas yang utama setelah 
aktivitas penerimaan barang. Hal ini 
dikarenakan begitu barang diterima selanjutnya 
akan diserah terimakan kepada bagian 
penyimpanan barang digudang. Dalam hal ini 
ditugaskan untuk itu adalah petugas rowman, 
yakni orang yang diberi wewenang untuk 
mengatur keluar masuknya persediaan barang 
digudang. 

Dalam mengatur mutasi barang secara fisik , 
PT.Cahaya Buana Intitama menerapkan sistem 
FIFO (First in first out), walaupun sifat barang 
tahan lama. Akan tetapi dalam prakteknya, 
sistem ini tidak mutlak dapat dilaksanakan 
dengan lancar, karena beberapa hal 
menyulitkan pelaksanaan sistem tersebut. 
Beberapa hal yang dimaksud antara lain : 
adanya kesulitan dalam mengidentifikasi barang  
yang masuk dan juga adanya keterbatasan 
tempat sehingga mempersulit keluar masuknya 
barang. Hal ini diakibatkan faktor kondisi fisik 
barang yang tidak memungkinkan untuk 
dibongkar pasang dalam susunan barangnya. 

Untuk memudahkan dalam pengeluaran 
barang jika terdapat penjualan dari customer, 
perlu adanya sisten penyimpanan barang yang 
baik. Strategi yang digunakan oleh PT. CBI 
dalam hal ini adalah dengan menempatkan 
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persediaan barang jadi yang ada kedalam tiga 
kelompok barang, yaitu : 
1. Kelompok barang jadi Houseware, yaitu 

peralatan rumah tangga dapur yang 
menggunakan bahan dasar plastik. 

2. Kelompok barang jadi plastik, yaitu Furniture 
(peralatan rumah tangga) lainnya yang 
menggunakan bahan dasar dari plastik, 
seperti meja dan kursi plastik, lemari dan 
nakas plastik. 

3. Kelompok barang jadi umum, yaitu peralatan 
rumah tangga yang menggunakan bahan 
dasar dari besi, kayu, alumunium, dan 
partikel kayu. 
Beberapa aktivitas yang terjadi pada fungsi 

penyimpanan barang ini diantaranya adalah : 
1. Serah terima barang masuk. 
2. serah terima barang keluar 
3. Aktivitas perapihan dan penyusunan barang. 
4. Aktivitas perakitan barang. 

Sistem dan prosedur yang diterapkan untuk 
serah terima barang masuk adalah sebagai 
berikut : 
1. Fisik barang dibawa oleh operator incoming 

beserta Taggingnya dan diserahkan kepada 
Rowman. 

2. Rowman menghitung kembali jumlah fisik 
barang yang dibawa operator incoming, 
kemudian setelah sesuai jumlah fisik dan 
barang dengan jumlah yang tertera pada 
tagging, Rowman menandatangani tagging 
tersebut, dan Rowman mengambil Tagging 
rangkap ke-2 (dua) warna merah. 

3. Fisik barang seterusnya dibawa oleh operator 
incoming kearea yang telah disiapkan oleh 
tim susun, dan diserahkan kepada tim susun. 

4. Tim susun menata dan merapikan susunan 
barang agar mempermudah dalam 
pengambilan dan penghitungan barang. 
Sedangkan Sistem dan Prosedur serah terima 

barang keluar adalah sebagai berikut :  
1. Tim siap membawa nota pesanan dari 

customer rangkap ke-2 dan ke-3 (merah dan 
kuning), kemudian diserahkan ke rowman 
yang bersangkutan. 

2. Setelah barang diperiksa dan tersedia, maka 
rowman menyerahkan sejumlah pesanan 
yang diminta tersebut, dan rowman 
menyimpan nota pesanan rangkap ke-2 
(merah). 

3. Barang dibawa oleh tim siap menuju pintu 
keluar, dan menyerahkan nota pesanan (NP) 
rangkap ke-3 (kuning) kepada pangawas 
muat. 

4. Pengawas muat menghitung kembali fisik 
barang yang siap diangkut ke truk atau 
kontainer. 

5. Setelah barang selesai disususn dalam truk 
atau kontainer, pengawas muat membuat 
dokumen muat rangkap 2 (dua), yang berisi 
informasi barang yang berhasil dimuat. 

Selanjutnya rangkap ke-2 dari dokumen muat 
tersebut diserahkan kepada rowman. 

6. Rowman mencatat pengeluaran stock 
berdasarka jumlah barang yang tercatat pada 
dokumen muat setelah dicocokkan dengan NP 
yang diterima sebelumnya. 

7. Jika ada barang yang tersisa (tidak termuat 
karena ruang kontainer atau truk tidak 
cukup), maka barang tersebut dikembalikan 
kepada rowman yang bersangkutan dan 
pengembalian barang sepenuhnya menjadi 
tanggung jawab pengawas muat sampai 
barang tersebut diterima oleh rowman yang 
bersangkutan. 

 
Sistem dan Prosedur untuk pengeluaran 
barang  

Selain aktivitas penerimaan dan 
penyimpanan barang, point ketiga dari aktivitas 
operasional PT. CBI yang paling utama adalah 
aktivitas pengeluaran barang. Dapat dikatakan 
bahwa dalam aktivitas operasional perusahaan, 
secara umum bagian pengeluaran barang 
merupakan titik yang paling rawan, karena pada 
bagian ini sering terjadi kasus kehilangan barang 
saat dimuat. Lolosnya barang tanpa disertai 
dokumen surat jalan, kerusakan barang akibat 
kecerobohan petugas dalam menaikkan barang 
ke mobil dan lain-lain. Oleh karena itu pada 
bagian ini perlu dibuat suatu sistem dan 
prosedur pengeluaran barang yang benar-benar 
bisa menciptakan suatu kontrol yang efektif, 
selain itu juga aktivitas pengeluaran barang ini 
perlu diawasi oleh petugas yang paling tidak 
setingkat Supervisor. 

 
Sistem dan Prosedur Pencatatan Administrasi 
Persediaan Barang 
  

Pada dasarnya terdapat tiga fungsi gudang 
yang secara administratif terkait dengan 
masalah persediaan barang, yaitu fungsi 
administrasi gudang, Fungsi Customer 
Information service, dan fungsi merchandise. 
Pada awalnya ketiga fungsi tersebut tergabung 
dalam satu departemen yaitu Warehouse dan 
Distribution Departement. Akan tetapi, dengan 
alasan semakin meningkatnya aktivitas pada 
ketiga fungsi tersebut, maka dilakukan 
pemecahan dari fungsi-fungsi tersebut menjadi 
departemen tersendiri, kecuali fungsi 
administrasi gudang. Fungsi ini masih tetap 
dibawah koordinasi warehouse and distribution 
departement. 

Untuk memudahkan pelaksanaan aktivitas 
operasional administrasi gudang, atas fungsi 
tersebut dibagi lagi kedalam 2 (dua) sub fungsi, 
yaitu : 
1. Bagian input pembelian atau BPB dari 

Supllier, merangkap input mutasi intern 
lainnya, seperti transfer antar gudang, retur 
pembelian, dan retur penjualan. 
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2. Bagian input penjualan atau surat jalan 
keluar. 

Untuk lebih jelasnya mengenai kedua fungsi 
tersebut diatas, penulis akan membahasnya satu 
per satu. 
1. Bagian input pembelian atau BPB dari 

supllier , merangkap input mutasi intern 
lainnya. 
Standar operasional dan prosedur untuk 
menginput Bukti Penerimaan Barang adalah 
sebagai berikut 
a. Barang dikirim oleh supllier dan diterima 

oleh bagian penerimaan barang 
(incoming). Dokumen yang menyertai 
kiriman barang tersebut adalah surat 
jalan (dua rangkap). 

b. Surat jalan diotorisasi dan distempel oleh 
pengawas incoming. Pengawas incoming 
membuat tagging atas barang yang 
diterimanya. 

c. Lembar surat jalan asli dikembalikan 
kepada supllier, lembar kedua diteruskan 
ke bagian administrasi sub bagian input 
pembelian dengan dilampiri salah satu 
rangkapan taggingnya. 
 Untuk penginputan mutasi lainnya 

seperti transfer, retur dan transaksi intern 
lainnya tidak penulis bahas secara 
mendalam, karena tidak terlalu jauh dengan 
standar prosedur operasional yang berlaku 
umum untuk transaksi-transaksi tersebut. 
Selain itu juga karena tidak terlalu banyak 
masalah yang timbul dalam penginputan 
mutasi lainnya tersebut. 

2. Bagian input penjualan atau surat jalan 
keluar 
Standar Operasional dan Prosedur untuk 
bagian sub-input penjualan  ini dimulai dari 
pembuatan dokumen muat oleh pengawas 
muat barang. Rincian operasionalnya sebagai 
berikut : 
a. Barang yang akan dikirim terlebih dahulu 

di re-check ulang oleh pengawas muat 
(setelah sebelumnya dicek dan dihitung 
oleh bagian penyiapan barang), kemudian 
untuk barang tersebut dibuatkan dokumen 
muatnya. 

b. Dokumen muat diserahkan kepada bagian 
administrasi gudang sub-fungsi unit 
penjualan. 

c. Data dari dokumen muat diinput dan 
diproses dengan menggunakan media 
komputer. 

d. Output dari proses tersebut adalah surat 
jalan barang keluar. 

e. Surat jalan keluar tersebut harus 
diotorisasi oleh Supervisor distribusi dan 
diketahui oleh manager gudang sebelum 
diserahkan ke sopir. 

f. Salah satu rangkapan dari surat jalan 
tersebut diserahkan kepada bagian 
ekspedisi untuk sopir yang akan mengirim 

barang tersebut. Sedangkan surat jalan 
yang aslinya diteruskan ke departemen 
accounting bagian input harga penjualan. 
 

B. Evaluasi atas Sistem dan Prosedur Produksi 
dalam kaitannya dengan Persediaan Barang 
Jadi pada PT. Cahaya Buana Intitama. 

  
Hubungan atau keterkaitan antara Sistem 

Produksi dan Persediaan Barang Jadi terletak 
pada keluaran Sistem Produksi yakni Output. 
Bagian gudang barang jadi menerima informasi 
dari sistem informasi produksi Setelah 
dinyatakan OK oleh QC, Operator Produksi 
membawa hasil produksi ke area operator input 
data. Untuk produk yang memerlukan proses 
lebih lanjut oleh bagian assembling(untuk 
dirakit, di packing, atau lainnya), maka serah 
terima produk tersebut dilakukan oleh operator 
produksi dengan operator assembly. Bersama-
sama dengan operator input data mereka 
menghitung jumlahnya. Kemudian operator 
input data mengisi datanya kedalam form Bukti 
serah terima barang yang kemudian 
ditandatangani oleh ketiga pihak tersebut. 
Untuk Produk yang tidak perlu diproses lebih 
lanjut oleh bagian assembly, maka serah terima 
produk tersebut dilakukan dua tahap, yaitu : 
Pertama, dilakukan oleh operator produksi 
dengan operator input data, mereka menghitung 
jumlahnya. Kemudian operator input data 
mengisi datanya kedalam form bukti serah 
terima barang yang kemudian ditandatangani 
oleh kedua belah pihak tersebut. Kemudian 
produk tersebut dilletakkan diarea transit 
Warehouse Finish Goods. 
Kedua, setiap awal shift 1 (pagi), berdasarkan 
bukti serah terima barang, Foreman warehouse 
Finish goods memeriksa kesesuaiannya, Jika 
sesuai menandatangani bukti serah terima 
barang. Jika tidak sesuai, Section Head 
warehouse Finish goods menindaklanjuti. 

Bukti serah terima barang yang telah diisi 
dan ditandatangani di-input datanya ke 
komputer oleh operator entry data. 

Permasalahan dari sistem dan prosedur 
penyerahan hasil produksi dan pendataannya 
terletak pada waktu pengiriman terakhir yaitu 
30 menit terakhir menjelang akhir shift. Hal ini 
mengakibatkan Operator Produksi dan operator 
Assembly serta operator entry data tidak dapat 
menghitung jumlah barang secara akurat karena 
keterbatasan waktu serta banyaknya item 
barang yang harus dihitung jumlahnya. 
Berdasarkan penelitian dilapangan tersebut 
penulis melihat bahwa perhitungan barang 
sebagian hanya berdasarkan kepercayaan dari 
operator Assembly dan operator input data 
kepada operator produksi yang memberikan 
jumlah barang yang dikirim dari produksi ke 
gudang barang jadi tanpa dihitung terlebih 
dahulu. Hal ini dapat menyebabkan resiko yang 



NURJANAH DAN SUPARDJI, Evaluasi atas Sistem dan Prosedur Produksi dalam Kaitanya dengan Persediaan 

66   Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 1 Volume 10, April 2008 

sangat tinggi terhadap keakuratan stock 
persediaan dan nilai persediaan yang disebabkan 
oleh selisih antara stock fisik dan stock 
Administrasinya. 

Sedangkan untuk Standar cost yang 
digunakan sebagai alat untuk menganalisa 
penyimpangan / analisa selisih yang terjadi 
dialokasikan kedalam Cost Of Goods 
Manufacturing dan Finish Goods secara 
proposional sehingga secara total Actual cost 
akan tercermin kembali pada saat tutup buku 
tidak diinformasikan oleh sistem informasi 
produksi dengan baik karena sistem informasi 
produksi memberikan informasi mengenai 
perhitungan berat produk Actual dilapangan 
menggunakan Standard berat produk yang ada, 
bukan berdasarkan berat produk actual. Hal ini 
mengakibatkan sulitnya menganalisa adanya 
penyimpangan / analisa selisih berat produk 
standar dengan berat produk actual yang 
tentunya akan berpengaruh kepada nilai 
persediaan secara keseluruhan. 

Setelah Sistem Informasi Produksi 
memberikan informasi tentang hasil produksi 
yang dikirim ke gudang barang jadi, maka akan 
dilaksanakan Stock opname yang bertujuan 
untuk memeriksa kebenaran laporan bagian 
Warehouse dengan fisik barangnya. 

Pelaksanaan stock opname pada PT. Cahaya 
Buana Intitama dilaksanakan minimal 1 (satu) 
bulan sekali, yaitu menjelang tutup buku atau 
pada awal bulan berikutnya yang melibatkan 
bagian Accounting, gudang, dan Produksi (unit 
produksi) dengan tahapan pekerjaan terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada 
kenyataannya pelaksanaan stock opname ini 
selalu dihadapkan pada masalah-masalah 
sebagai berikut : 
a. Banyaknya jenis dan item persediaan. 
b. Kecilnya luas are gudang. 
c. Adanya kesalahan dalam melakukan 

penyimpanan dan penyusunan barang. 
Kurangnya pengetahuan para pelaksana stock 

opname mengenai spesifikasi persediaan yang 
dipakai. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 
 
Setelah mengadakan penelitian dan 

mengumpulkan data serta informasi lainnya 
kemudian melakukan pembahasan terhadap 
data yang ada terutama pada Sistem Produksi 
dan Persediaan Barang Jadi pada PT. Cahaya 
Buana Intitama, maka ada beberapa simpulan 
yang dapat penulis kemukakan, diantaranya 
yaitu sebagai berikut : 
1. PT. Cahaya Buana Intitama merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang 
industri Manufaktur produk Furniture dengan 
produk utama kursi plastik Napolly Top dan 

perabotan rumah tangga lainnya yang 
terbuat dari plastik 

2. Adanya Struktur organisasi perusahaan yang 
jelas serta pembagian tugas yang jelas dari 
setiap bagian. 

3. Penerapan pengendalian Sistem Produksi 
khususnya yang berkaitan dengan Persediaan 
Barang jadi, yaitu masalah Sistem serah 
terima barang hasil Produksi, masih belum 
berjalan sesuai dengan prosedur yang 
diterapkan dikarenakan masih adanya budaya 
saling mempercayai antara masing-masing 
bagian. Sehingga berakibat banyaknya selisih 
antara Laporan hasil produksi dengan fisik 
dilapangan. 

4. Perhitungan berat produk actual dilapangan 
dalam laporannya telah disesuaikan dengan 
berat standar sehingga mengakibatkan 
sulitnya untuk menganalisa penyimpangan / 
analisa selisih berat produk actual VS berat 
produk standar yang tentunya akan 
berpengaruh pada harga standar produk yang 
kemudian akan  mempengaruhi pula harga 
pokok produksi dan nilai persediaan secara 
keseluruhan. Karena nilai persediaan yang 
sesungguhnya tidak tercermin di neraca 
secara akurat. 

5. Pelaksanaan stock Opname pada PT. Cahaya 
Buana Intitama dilaksanakan minimal 1 (satu) 
bulan sekali, yaitu menjelang tutup buku 
atau pada awal bulan berikutnya yang 
melibatkan bagian Accounting, gudang, dan 
Produksi (unit produksi) dengan tahapan 
pekerjaan terdiri dari Perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelaporan. Tujuan dari 
Stock opname ini adalah untuk memeriksa 
kebenaran laporan bagian gudang dengan 
fisik barangnya. Pelaksanaan stock opname 
ini sering dihadapkan pada masalah - 
masalah sebagai berikut : 
1. Banyaknya jenis dan item persediaan. 
2. Kecilnya luas area gudang. 
3. Adanya kesalahan dalam melakukan 

penyimpanan dan penyusunan barang. 
4. Kurangnya pengetahuan para pelaksana 

stock opname mengenai spesifikasi 
persediaan yang diperiksa. 

 
B. Saran 
  

Dengan tidak bermaksud mengecilkan 
kemampuan perusahaan, penulis mencoba 
memberikan saran yang dapat berguna bagi PT. 
Cahaya Buana Intitama, yaitu : 
1. Perlu ditingkatkannya kedisiplinan dalam 

melaksanakan pengendalian Sistem dan 
Prosedur Produksi secara efektif dan tidak 
membiasakan budaya saling mempercayai 
antara masing-masing bagian. 

2. Dalam pelaksanaannya stock opname tidak 
hanya dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali , 
tetapi secara berkala pada beberapa kategori 
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persediaan, oleh orang-orang yang mengerti 
betul akan persediaan tersebut. Hal ini 
disarankan untuk dilakukan karena adanya 
keterbatasan waktu dan tenaga dibandingkan 
dengan banyaknya jumlah persediaan. 
Disamping itu perusahaan harus mampu 
memberdayakan karyawan bagian gudang 
dalam menangani penyimpanan dan 
penyusunan persediaan sesuai dengan jenis 
dan kategorinya. 
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