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ABSTRAK 

“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN PERSEDIAAN BARANG 

DAGANG PADA PT ADIDAYA MULTI NIAGA” 

Oleh: 

IKAL R. GUSDINAR 

Universitas Narotama 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi 

Ikalgusdinar@yahoo.com 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana sistem 

pengendalian yang terjadi agar mampu menciptakan suatu keamanan pada internal 

perusahaan khususnya pada persediaan barang dagang karena persediaan adalah 

suatu aset yang paling utama didalam suatu perusahaan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa suatu pengendalian didalam perusahaan tidak hanya cukup 

dilaksanakan oleh satu fungsi tugas, tetapi bebrapa fungsi tugas juga wajib 

melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya agar terciptanya suatu pengendalian 

mampu ditimbulkan oleh masing-masing fungsi tugas. Pemisahan fungsi 

organisasi yang paling utama adalah terletak pada struktur organisasi yang paling 

bawah. Ini dikarenakan fungsi persediaan yang tidak lagi menjadi aset perusahaan 

dilaksanakan penuh oleh bagian penjualan. Hal inilah yang menjadi sasaran utama 

dalam pelaksanaan pengendalian persediaan barang dagang. 

Kata kunci: pemisahan fungsi tugas perusahaan, pengendalian persediaan barang 

dagang, struktur organisasi perusahaan. 

 This study proposed  to analyze how the control system could be created  

an internal security for the  company, especially in the merchandise inventory 

because the inventory is  themost important asset in a company. The results of this 

study indicate that a control within the company is not only for  implemented by a 

function of task, but some functions are also required to implement the task and 

the responsibility for the creation of a control function capable posed by each 

function tasks. The Separation of the  most major organizational functions is 

located at the bottom of the organizational structure.  This is because the functions 

of inventory that is  not to be fully implemented by the company's assets sales. It 

being  the main target in the implementation of the inventory control of 

merchandise. 

Keywords : The separation of functions task companies, inventory control of 

merchandise, the company's organizational structure. 
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PENDAHULUAN 

 Indonesia tergolong salah satu dari sekian negara berkembang dengan 

perkembangannya yang tergolong cepat, sehingga industri-industri perusahaan 

mampu tercipta sangat pesat. Perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai 

berbagai kegiatan tertentu dalam usaha untuk meraih target. Visi dan Misi 

merupakan suatu dasaran pada saat sebuah perusahaan didirikan, walaupun 

perusahaan mempunyai tujuan yang sama pada umumnya, yaitu membangun 

suatu entitas dan menggapai sebuah kesuksesan yang diimpikan. Agar 

kemampuan perusahaan berjalan dengan bagus jadi suatu perusahaan memerlukan 

suatu pengendalian didalam diri perusahaan tersebut. (Mulyadi;2016:hal.4) 

Manajemen harus memutuskan pertanggungjawaban kepada setiap orang 

untuk menjaga suatu pengendalian yang baik, agar mempunyai 

pertanggungjawaban atas fungsi yang diberikan padanya, agar dalam  pembahasan 

pertanggungjawaban  yang samar dan adanya suatu kesalahan dapat teramati. 

Untuk mengawasi suatu pengendalian pada persediaan diperlukan adanya suatu 

analisis atas sistem pengendalian yang baik pada persediaan. Sistem yang dipakai 

untuk mengawasi persediaan, bisa berbeda antara lembaga satu dengan lembaga 

lainnya. 

 Perusahaan yang dijadikan untuk sumber penelitian adalah  PT. Adidaya 

Multi Niaga yang adalah perusahaan retail yang bergerak di industri perdagangan. 

Perusahaan ini adalah perusahaan dengan barang dagang utama adalah mainan 

import yang berasal dari Denmark. Perusahaan ini tidak bisa dikatakan distributor 

dikarenakan perusahaan ini hanya sebagai penjual bukan pemasok.  

 Sejalan dengan penjelasan diatas, maka pengendalian dapat disebut 

sebagai suatu alat dalam jaminan bahwa perencanaan telah dilaksanakan secara 

optimal sudah sesuai fungsi dan tujuan yang sudah ditetapkan. Dikarenakan 

pengendalian internal yaitu suatu bentuk penjagaan yang dilakukan didalam 

perusahaan untuk menjamin sistem-sistem maupun  kebijakan yang selesai 

diputuskan perusahaan serta pelaksanaanya yang dilakukan  secara efektif. 

Sehingga peniliti setuju dan akan membahasnya dengan mengambil judul 

”Analisis Sistem Pengendalian Persediaan Barang Dagang pada PT. Adidaya 

Multi Niaga”. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

SISTEM AKUNTANSI 

 Sistem adalah sebuah perkumpulan yang kaitannya antara satu dengan 

yang lainnya itu erat, yang mempunyai manfaat kesamaan demi mendapatkan 

tujuan tertentu. Tujuan sistem diciptakan adalah untuk menangani suatu hal terus-

menerus atau yang paling sering terjadi. 

 Sistem akuntansi yaitu kebutuhan manajemen pada sesuatu hal bagi 

penyedia informasi keuangan untuk pengelolaan perusahaan yang lebih mudah 

serta berisikan organisasi formulir, pencatatan, dan pelaporan yang terkoordinir. 

Prosedur dan Sistem merupakan dua hal yang dibedakan didalam istilah 

akuntansi. Prosedur yaitu sebuah aktifitas klerikal yang berurutan, terkadang 

beberapa sekumpulan mahluk sosial dalam satu departemen atau lebih yang mana 

saling terlibat dalam kegiatan tersebut, yang diperuntukkan sebagai jaminan 

dalam menangani secara sama pada transaksi perusahaan yang  berulang-ulang. 

Sistem yaitu sebuah ikatan didalam prosedur yang terbentuk oleh sebuah jaringan 

dengan pola yang tersusun rapi untuk melakukan  kegiatan inti  perusahaan. 

(Mulyadi;2016:hal.3) 

 Sistem akuntansi merupakan suatu bagian sistem informasi memiliki enam 

blok bangunan diantaranya pengendalian, basis data, teknologi, keluaran, model, 

dan masukan. Enam blok bangunan pada sistem informasi itu diantaranya faktor 

penentu perancangan blok bangunan sistem informasi bagi yang lain dengan 

istilah blok keluaran. 

Sistem akuntansi memiliki empat tujuan umum pada pengembagan yaitu:  

 Tersedianya informasi untuk pengelola aktifitas usaha yang tergolong baru 

 Menghasilkan informasi terdahulu mengalami perbaikan secara sistem, 

baik tentang mutu, ketepatan pada penyajian, bahkan struktur 
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 Pengendalian akuntansi dan pengecekan internal dalam masa perbaikan, 

contoh untuk perbaikan pada tingkat keandalan di informasi akuntansi dan 

untuk catatan lengkap yang tersedia tentang tanggung jawab dan 

melindungi aset perusahaan  

 Biaya klerikal pada penyelenggaraan catatan akuntasi sanggup berkurang. 

Sistem akuntansi selain mempunyai fungsi yang besar dalam 

melaksanakan bisnis perusahaan, sistem akuntansi juga mempuyai fungsi yang 

besar sebagai pencatatan transaksi keuangan. Subsistem sistem informasi 

manajemen pada sistem akuntansi menjadikan olahan data keuangan untuk 

pemenuhan kebutuhan pemakai internal maupun pemakai eksternal menjadi 

informasi keuangan. Bahkan didalam bisnis disuatu perusahaan, sistem akutansi 

sebagai alat yang dipergunakan untuk melaksanakan bisnis utama perusahaan. 

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 

 Pengendalian internal didalam perusahaan, adalah unsur yang perlu 

dirancang adalah sistem pada kewenangan serta prosedur pencatatan yang 

memberi perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan 

biaya. Dalam organisasi, struktur organisasi yang memiliki fungsi terkait dapat 

menyetujui terjadinya transaksi hanya ada berdasarkan atas otorisasi tersebut. 

Oleh karena itu, aturan pembagian wewenang yang mengatur otorisasi atas 

terjadinya setiap transaksi didalam organisasi harus dibuatkan sistem. 

(Mulyadi;2016;hal.120-130) 

Sistem Pengendalian Internal berdasarkan struktur organisasi dan tujuan 

menurut definisinya adalah : 

1. Menjaga aset organisasi 

2. Mengecek keandalan dan ketelitian data akuntansi.  

3. Mendorong terciptanya efisiensi, dan 

4. Menginginkan kepatuhan fungsional  pada kebijakan 

Berdasarkan fungsi dan tujuan, sistem pengendalian internal bisa 

dipisahkankan sesuai dengan jenisnya seperti  pengendalian internal akuntansi 

(internal accounting control) dan pengendalian internal administratif (internal 

administrative control). Pengendalian internal akuntansi ialah bagian terkecil dari 

sistem pengendalian internal yang meliputi strukturb dan fungsi organisasi, cara 

atau teknis serta ukuran terorganisir dan yang paling diutamakan dalam menjaga 

kekayaan perusahaan serta mengidentifikasi data akuntansi orrganisir. 

Pengendalian internal administratif diantaranya struktur dan fungsi organisasi, 

metode dan ukuran yang diarahkan terutama untuk mendorong terciptanya 

efisiensi dan dipatuhinya kebijakan fungsional. 
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Tanggung jawab fungsi dan tugas didalam organisasi ini terbagi 

berdasarkan atas prinsip-prinsip yaitu: 

A. Kewajiban pemisahan fungsi akuntansi oleh fungsi operasional dan fungsi 

penyimpanan. Fungsi akuntansi yaitu gambaran fungsi yang mempunyai 

tanggungjawab dalam pencatatan kejadian keuangan pada perusahaan. 

Fungsi operasi adalah gambaran fungsi yang mempunyai kewenangan 

untuk melakukan sebuah aktifitas seperti kegiatan pembelian merupakan. 

Sedangkan Fungsi penyimpanan sendiri adalah gambaran fungsi yang 

mempunyai kendali dan tanggungjawab untuk menyimpan aset 

perusahaan.  

B. Pelaksanakan tahap-tahap dalam bertransaksi dalam suatu fungsi 

sebaiknya tidak untuk diberi pertanggungjawaban dan kewenangan penuh. 

Pelaksanaan aktifitas pembelian perusahaan misalnya, diantaranya struktur  

yang terbentuk adalah :  

1. Fungsi penyimpanan (merupakan fungsi gudang): berfungsi sebagai  

permintaan pengajuan pembelian dan penerimaan barang dagang untuk 

selanjutnya barang dagang tersebut diterima  dari fungsi penerimaan. 

2. Fungsi penerimaan & pembelian (merupakan fungsi operasi): berfungsi 

sebagai pemesanan barang kepada pemasok, adapun berfungsi sebagai 

penerima atau penolakan penerimaan barang dari pemasok atau dengan 

istilah menyortir barang berdasarkan kebutuhan perusahaan.   

3. Fungsi Pencatatan (merupakan fungsi akuntansi): berfungsi sebagai 

pencatatan utang yang timbul dari transakasi pembelian dalam kartu stock 

persediaan. 

Pemisahan fungsi pertanggungjawaban pada fungsi bertujuan untuk 

mendapatkan internal check diantara bagian organisasi sehingga dalam 

pelaksanaanya kegiatan pembelian itu dilakukan agar terbagi menjadi langkah 

bertransaksi ke bagian manajer unit organisasi. Jika fungsi akuntansi digabungkan 

dengan fungsi penyimpanan, kejadian ini akan memancing kembali untuk 

transaksi fiktif, sehingga kepercayaan pada data akuntansi yang dibuat tidak 

mampu dipercayai. Inilah kenapa Dengan pemisahan fungsi akuntansi dari fungsi 

operasional dan penyimpanan, catatan akuntasi yang diselenggarakan  dapat 

mencerminkan transaksi yang sesungguhnya. 

Dalam melaksanakan pembelian misalnya, kewenangan pada sistem diatur 

sebagi berikut: 
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A. Kepala fungsi gudang: mempunyai wewenang mengajukan permintaan 

pembelian kepada bagian pembelian dengan foam ordering yang ditujukan 

kepadanya. 

B. Kepala fungsi pembelian: mempunyai wewenang memberikan otorisasi 

dan persetujuan pada foam ordering pembelian yang diterbitkan langusng 

oleh fungsi pembelian. 

C. Kepala fungsi penerimaan: mempunyai wewenang memberikan kebijakan 

pada pelaporan dan catatan penerimaan barang yang diterbitkannya. 

D. Kepala fungsi akuntansi: mempunyai wewenang memberikan otorisasi 

sebagai dasaran atas catatan terjadinya kegiatan pembelian pada bukti kas 

keluar yang digunakan. 

Pengendalian Umum 

 Unsur yang terkandung didalam pengendalian umum diantaranya: 

organisasi, prosedur, dan standart untuk pengenmbangan sistem, perubahan 

program, dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. 

Organisasi 

 Fungsi operasi akan melaksanakan suatu transaksi jika melaksanakan ada 

otorisasi dari yang berwenang. Dalam pengendalian persediaan misalnya, manual 

sistem memisahkan fungsi akuntansi persediaan dari fungsi otorisasi pembelian, 

dan fungsi penyimpanan barang. Otorisasi pembelian persediaan dipegang oleh 

kepala fungsi pembelian, dan penyimpanan persediaan yang dibeli dilakukan oleh 

fungsi gudang, sedangkan  pencatatan transaksi pembelian persediaan dilakukan 

oleh fungsi kepala akuntansi. Dengan pemisahan ketiga fungsi ini, secara periodik 

dapat dilakukan penghitungan fisik di area penyimpanan untuk dibandingkan 

dengan sisa persediaan menurut catatan oleh fungsi akuntansi dibuku pembantu 

catatan persediaan yang diselenggarakan. 

 Sistem pengendalian internal diciptakan dalam lingkungan pengolahan 

data elektronik, yang mana fungsi otorisasi dan fungsi akuntansinya dimasukkan 

dalam program komputer, memerlukan adanya pemisahan fungsi –fungsi berikut 

ini: 

 fungsi penyusunan program dan sistem perancangan 

 fungsi operasi fasilitas dan pengolahan data  

 fungsi penyimpanan program dan kepustakaan  

Lingkungan pengolahan pada data elektronik melakukan Pemisahan ketiga 

fungsi tersebut karena: 
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a) Terciptanya pengecekan silang (chross-check) terhadap ketelitian dan 

kepantasan perubahan yang dimasukkan dalam sistem 

b) Pencegahan karyawan bagian operator komputer melakukan kecurangan 

seperti perubahan terhadap program tanpa ijin dan tanpa pengujian 

sebelumnya 

c) Pencegahan akses terhadap komputer oleh selain karyawan operator 

komputer dan oleh orang lain yang mengetahui tentang sistem 

d) Mendorong efisiensi karena setiap fungsi tersebut memerlukan 

kemampuan, latihan, dan keahlian yang tidak sama dalam pelaksanaan 

kegiatan 

 

 

Pengendalian Terhadap Program dan Sistem 

 Fungsi pengembangan sistem dan program menyangkut pada 

pengembangan umum yang meliputi: 

a) prosedur penelaah dan pengesahan sistem baru 

b) prosedur pengujian program 

c) prosedur pengubahan program 

d) dokumentasi 

Setiap sistem yang baru harus ditelaah lebih dahulu oleh komisi yang 

berwenang sebelum dinyatakan berlaku dalam data tersebut dioalh didalam 

komputer. Pengujian program sangat penting agar keyakinan terhadap program 

yang dibuat sesuai dengan spesifikasi desainnya dan mencangkup pemikiran serta 

pengambilan keputusan pengolahan data untuk mengisi kebutuhan pengguna. 

Perubahan program harus dilakukan oleh fungsi perancangan sistem dan 

program, dan bukan oleh fungsi operasi fasilitas pengolahan data dan harus 

diarsipkan dalam program run book yang merupakan catatan mengenai semua 

perubahan yang pernah dilakukan terhadap program-program yang digunakan 

untuk mengolah data. 

Dokumentasi program merupakan alat penting untuk memahami dan 

mengawasi program dan merupakan catatan sejarah semua fakta bersangkutan 

dengan setiap program. Dokumentasi program dilaksanakan dalam program run 

book yang berisi, 

1) deskripsi tentang tujuan program 

2) satu set lengkap bagan alir 
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3) himpunan daftar program 

4) intruksi pemakaian komputer 

5) pencatatan program yang diuji 

6) program yang menghasilkan contoh laporan 

Pengendalian Terhadap Fasilitas Pengolahan Data 

 Kegiatan konversi data terdiri dari perubahan data dari dokumen sumber 

ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer (machine-readable foam) baik 

dengan metode batch atau dengan  direct-entry. Dalam jaminan keakuratan data 

akuntansi yang diolah, operasi komputer wajib dijaga dan untuk memberikan 

perlindungan terhadap arsip data dan program dari kehilangan, kerusakan, atau 

berubahnya pengungkapan tanpa izin. Pengendalian terhadap komputer meliputi: 

1. Dikhusukan karyawan yang mempunyai akses masuk di ruang komputer 

hanya karyawan tertentu saja. 

2. Penggunaan arsip yang disimpan pada ruang perpustakaan memiliki 

pengendalian yang lebih 

3. Pembuatan intruksi pada komputer yang mudah dipahami tentang 

perubahan data dari dokumen sumber kedalam bentuk yang bisa dibaca. 

4. Menyimpanan arsip di perpustakaan sesuai dengan prosedur  

5. Penjagaan keamanan fisik terhadap komputer dan arsip 

6. Prosedur pembuatan catatan ulang yang dibenahi 

7. Membuat duplikat arsip 

8. Menggunakan pasword untuk mengatur wewenang penggunaan data yang 

tersimpan dalam komputer 

Jika tiga bidang pokok yang bersangkutan dengan fasilitas pengolahan 

data seperti yang telah diuraikan diatas berhubungan operasi fasilitas komputer, 

fungsi pengendalian, (bidang keempat) bersangkutan dengan pengendalian 

terhadap masukan dan keluaran departemen pengolahan data elektronik. Fungsi 

pengendalian itu sendiri dibagi menjadi dua: 

 Fungsi Pengawas Internal  

Bagian kelompok pengawasan melaksanakan di departemen pengolahan data 

elekronik, yang mencangkup: 

1) Pengolahan data sejenak diawasi oleh tahap terima dari pemakai sampai 

dengan saat dikirimkannya informasi kepada pemakai tersebut 

2) Bertindak sebagai penghubung antara departemen pengolahan eletronik 

dengan para pemakai 
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3) Mencatat input control totals dalam control log untuk dicocokkan dengan 

total yang dihitung oelh komputer 

4) Mengawasi kesalahn-kesalahan yang ditolak oleh komputer, untuk 

menjamin bahwa semua kesalahan telah dikoreksi dan hasil koreksinya 

telah dimasukkan kedalam sistem komputer 

5) Departemen pengolahan data elektronik mengeluarkan jaminan bahwa 

dapat menyajikan data elektronik pada waktunya dan mendistribusikan 

terhadap manajer yang pantas menerimanya 

 Fungsi Pengawas eksternal 

Dilakukan dengan berbagai cara namun pada dasarnya dimasukkan untuk 

melakukan pemeriksaan secara independen terhadap pelaksanaan fungsi 

departemen pengolahan data elektronik. Unit organisasi khusus yang dibentuk 

sebagai pengawas ekstern bagi departemen pengolahan data elektronik 

mempunyai tugas berikut ini: 

1) Mengadakan pembandingan keluaran departemen pengolahan data 

elektronik dengan yang direncanakan untuk mendeteksi adanya unsur-

unsur yang tidak biasa dan mengusulkan tindakan koreksi 

2) Melakukan pengambilan sampel secara sistematik terhadap departemen 

pengolahan data elektronik pada hasil keluarannya untuk memutuskan 

bagaimana sistem yang digunakan berfungsi sebagaimana yang dirancang 

3) Menangani pertanyaan, permintaan, dan kritik dari pemakai mengenai 

departemen pengolahan data elektronik pada keluaran, sebagai umpan 

balik bagi perancang sistem dan pembuat program 

Pengendalian Aplikasi 

Persyaratan pengendalian merancang khusus agar terpenuhi 

pengendalian aplikasi di setiap aplikasi dan berbeda dengan uraian 

pengendalian umum diatas.. Tujuan pengendalian aplikasi diantaranya 

adalah: 

1. Transaksi yang sudah mendapatkan ijin aksesnya, terjamin bahwa bisa 

diproses sekali saja secara lengkap  

2. Jaminan pada data transaksi yang sudah lengkap dan diteliti   

3. Jaminan kebenaran atas pengolahan data transaksi yang sudah sesuai 

dengan keadaan   

4. Hasil pengolahan data sudah terjamin untuk dimanfaatkan dan menetapkan 

tujuan  

5. Jaminan bahwa aplikasi secara terus-menerus dapat berfungsi 

Sedangkan pengendalian aplikasi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu: 
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Pengendalian Preventif 

  Otorisasi Data Sumber merupakan data sebelum diolah dengan 

komputer, yang mana harus ada teknik yang dipergunakan untuk memeriksa 

kondisi apakah data tersebut telah mendapat perijinan oleh yang mempunyai 

kewenangan. Otorisasi terhadap masukan diberikan oleh pengendalian melalui 

program karena sedapat mungkin harus menggunakan komputer.  

  Konversi data adalah proses perubahan data dari bentuk yang tidak 

bisa terbaca oleh mesin menjadi bentuk yang dapat terbaca oleh mesin. 

Dikarenakan pembuatan konversi secara manual maka, pengendalian sangat 

diperlukan untuk menjamin bahwa konversi data dilaksanakan dengan teliti. 

Hal yang biasanya dilakukan untuk mengawasi teknik konversi adalah : 

1. Pembuatan dokumen sumber sebagai produk sampingan dari kegiatan 

pencatatan  

2. Penggunaan turn around document yang menghilangkan konversi data 

Persiapan sumber data dalam lingkungan elektronik data yang 

diolah, sumber dokumen yang secara konvensional masih banyak 

digunakan, oleh karena itu diperlukan pengendalian sebelum 

pengkonversian dokumen sumber kedalam bentuk yang mana mesin dapat 

membaca data tersebut. Penyiapan data sumber menggunakan cara-cara 

umum untuk mengawasi yaitu:  

1. Rancangan formulir secara khusus dapat mendorong perekaman data 

secara teliti kedalamnya  

2. karyawan memeriksa dokumen sumber untuk mendeteksi kesalahan 

ejaan, penulisan kode yang tidak valid, bahkan penulisan jumlah yang 

tidak masuk akal  

3. Menggunakan formulir yang tidak memungkinkan pemeriksaan oleh 

manusia atau menghilangkan dokumen sumber kedalam sistem 

pengolahan data elektronik. 

Pengendalian terprogram digunakan untuk pengolahan terhadap 

data, dan juga dirancang untuk menjamin pembukuan transaksi dengan 

benar, mengecek perhitungan, serta mendeteksi kehilangan data. 

Pengendalian terprogram dapat terbentuk pengendalian berikut ini: 

a. Record Counts adalah jumlah rekaman yang didapat oleh komputer, hasil 

jumlah yang ditentukan pada sebelumnya lalu membandingkan dengan  

penghitungan rekaman tersebut  
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b. Hash total  adalah jumlah angka yang terdapat dalam nonquity field, 

seperti nomor kode pemasok atau nomer kode langganan. 

c. Limit check adalah program komputer membuat sebuah batasan untuk 

menolak data yang diluar batas yang ditetapkan sebelumnya. 

d. Cross-footing balance check adalah program komputer yag berfungsi 

sebagai perbandingan catatan yang satu dengan catatan yang lainnya 

e. Overflow test digunakan untuk menetukan apakah ukiran hasil perhitungan 

melebihi ukuran yang telah disediakan untuk menampung hasil perhitunga 

tersebut 

f. File check adalah penggunaan arsip menjamin bahwa pengolahan data 

yang  digunakan dalam pengolahan data adalah benar dalam pengendalian 

yang digunakan 

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 

Pengendalian Persediaan  

Pengendalian persediaan barang pada suatu perusahaan merupakan suatu 

masalah yang sering dihadapi, dengan pengharapan suatu barang sanggup 

didapatkan pada tempat dan waktu dengan estimasi pengeluaran biaya yang 

tergolong terjangkau. Persediaan barang membutuhkan sejumlah waktu untuk 

proses pemesanan barang untuk pengadaan barang tersebut. Sehingga dengan 

adanya permintaan dalam suatu perusahaan, konsumen melakukan suatu 

permintaan suatu barang yang diharapkan sanggup terpenuhi dengan segera pada 

saat adanya permintaan barang. 

 Pengendalian persediaan yaitu aktifitas perusahaan yang dapat 

memberikan perlindungan terhadap lancarnya produksi serta penjualan dan 

kebutuhan pembelanjaan perusahaan secara efektif dan efisien dengan 

menentukan lokasi dan bahan baku dari persediaan barang maupun bahan baku. 

(Terry Hill;2000) 

 Persediaan yang memadai dengan total mutu, waktu, dan tempat yang 

tepat, diantaranya bermanfaat untuk: 

1. Mampu mengurangi resiko keterlambatan kedatangan barang yang dipesan 

2. Mengurangi resiko pemesanan bahan yang dipesan tidak dalam kondisi 

baik dan harus dikembalikan. 

3. Mempertahankan keseimbangan operasional perusahaan atau turut 

menjamin proses kelancaran produksi. 

4. Penggunaan mesin yang optimal. 
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Sistem Pengendalian Persediaan Barang 

 Sistem pengendalian persediaan barang dagang wajib dilaksanakan 

seefektif mungkin pada suatu perusahaan untuk mencegah dan mencegah 

terjadinya kekeliruan didalam persediaan. Sistem persediaan adalah serangkaian 

kebijaksanaan dan pengendalian yang mengawasi dan menentukan tingkatan 

persediaan yang harus dijaga. 

  

Deskripsi Persediaan 

 Persediaan merupakan aset yang menentukan suatu perusahaan dalam 

pengelolaanya yang menghasilkan laba setinggi-tingginya. Persediaan didalam 

perusahaan manufaktur dibagi menjadi beberapa macam yaitu; persediaan bahan 

baku, persediaan barang dalam proses,  dan persediaan barang jadi, persediaan 

bahan penolong, persediaan perlengkapan pabrik, dan persediaan suku cadang. 

Sedangkan dalam perusahaan dagang terdapat satu persediaan yaitu persediaan 

barang dagang. 

 Persediaan adalah akun perusahaan yang memiliki pos-pos aktiva untuk 

dijual dalam operasional bisnis, atau juga barang yang akan digunakan untuk 

dikonsumsi. Investasi dalam persediaan merupakan aktiva lancar paling besar dari 

perusahaan barang dagang dan manufaktur. (Kieso;2009:hal.402). Persediaan 

merupakan entitas perusahaan bagian salah satu aset yang penting bagi 

perusahaan ritel, manufaktur,  jasa, maupun entitas. (Martani; 2012:hal.245) 

Fungsi-fungsi Persediaan 

 Perusahaan memiliki persediaan bertujuan untuk menjaga kelancaran 

usaha. Bagi perusahaan dagang, barang dagang merupakan permintaan secara 

langsung atas kebutuhan konsumen. Tujuan lain bagi perusahaan di bidang 

industri adalah persediaan bahan baku dan barang dalam proses dengan tujuan 

untuk memperlancar kegiatan produksi, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan 

pasar merupakan tujuan dari persediaan barang jadi. 

 Fungsi persedian menurut Siagian(2006;hal.162-163) terbagi atas tiga  

jenis yaitu: 

1) Fungsi Decoupling : fungsi persediaan bertujuan untuk operasi-operasi 

perusahaan sehingga perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan 

tanpa tergantung pada suplier secara internal maupun eksternal.  

2) Fungsi Economic Lot Sizing: persediaan yang berfungsi untuk 

pengurangan biaya-biaya per unit saat produksi dan pembelian 

sumberdaya-sumberdaya.  
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3) Fungsi Antisipasi: persediaan berfungsi sebagai langkah pengamanan yang 

sering menghadapi ketidakpastian bagi perusahaan dalam jangka waktu 

pengiriman dan permintaan akan barang-barang.  

METODE PENELITIAN 

JENIS PENELITIAN 

 Metode penelitian adalah salah satu faktor yang membuat keberhasilan 

dan penentuan dari suatu penelitian. Metode penelitian yang digunakan tersebut, 

seseorang dapat melakukan penelitian tersebut dengan menggunakan sesuai 

dengan masalah, tujuan, manfaat dan kemampuan yang dimilikinya. Selain harus 

menguasai tentang pendahulaun metode penelitian tersebut, penulis juga 

diwajibkan mengetahui bagaimana sistematika tentang langkah-langkah penulisan 

secara tersusun dan masuk akal dengan data yang berkenan. 

 Menurut dari berbagai ahli, pengertian metode yaitu suatu usaha untuk 

mencari kebenaran, mengembangkan dan mempraktekkan kebenaran suatu 

pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. 

(Sutrisni Hadi;1993;Hal.40). Sedangkan menurut Suwarjono(1997;Hal.6) 

merupakan teknik-teknik riset yang digunakan selaras dengan teknologi yang 

dipilih. Dalam proses pembuatan skripsi ini jenis penelitiannya adalah Deskriptif 

kualitatif dengan contoh lapangan mengenai analisis pengendalian internal 

persediaan barang pada PT. Adidaya Multi Niaga. 

Dalam dunia pendidikan jenis penelitian terbagi menjadi dua, yaitu 

penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dimana penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang diungkapkan secara holistik dengan menggunakan metode 

pengumpulan data secara real sesuai dengan keadaan lapangan, sedangkan 

kualitatif itu sendiri adalah penelitian dengan menggunakan suatu gagasan teori 

atau para ahli berdasarkan pengalaman yang dikemudian dikembangkan dengan 

suatu ide baru berdasarkan permasalahan dan pemecahannya. 

 Fakta kehidupan sehari-hari merupakan tujuan utama dalam hal ini 

A. Penelitian dapat memahami kebutuhan yang mendorong informan untuk 

mencari informasi dengan menggunakan fakta yang ada. 

B. Peneliti dapat memahami makna informasi untuk kehidupan informa, 

dengan mengenali kebutuhan informasi informa 

C. Peneliti akan mampu memahami informan sebagai pemakai informasi 

dengan lebih baik dengan pengetahuan-pengetahuan tersebut. 
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Jadi penelitian kualitatif ini bukan hanya menampilkan data yang apa adanya 

melainkan juga menampilkan dari sisi interprestasi korelasi sebagai faktor yang 

ada yang berlaku meliputi sudut pandang atau proses yang sedang terjadi. 

SITUASI SOSIAL DAN SAMPLE 

Situasi Sosial 

 Situasi Sosial yaitu kondisi yang menggambarkan situasi tertentu antara 

satu individu dengan dua individu atau lebih dimana berlangsungnya hubungan 

antara satu individu tersebut dengan lainnya dan terjadi saling hubungan. 

Penelitian kualitatif tidak memakai istilah populasi jadi penelitian ini berawal dari 

suatu kasus yang terdapat di situasi sosial tetapi ditransferkan ke tempat lain pada 

situasi sosial yang mempunyai kemiripan dengan situasi sosial pada kejadian yang 

dipelajari dan hasil pembahasannya tidak akan dipakai di populasi.  

Sample yang diambil pada penelitain kualitatif bukan disebut responden 

melainkan disebut narasumber atau partisipan atau informan. Hasil dari penelitian 

ini adalah  teori karena sampel dalam penelitian ini disebut sampel teoritis 

melainkan bukan ample statistik. Terdapat tiga element dalam penelitian kualitatif 

yang bersinergis yaitu: 

1. Tempat (place) : PT Adidaya Multi Niaga 

2. Pelaku (actor)  : Supervisor, Admin, dan Finance 

3. Aktivitas (activity) : karyawan pada toko cabang, admin pusat, serta 

finance bagian pusat informasi data. 

 

DESAIN PENELITIAN 

 Dengan digunakannya metode kualitatif ini maka data yang didapat lebih 

lengkap, lebih detail, dan lebih mendalam, sehingga tujuan penelitian dapat 

dicapai. Desain penelitian kualitatif ini perlu  juga disusun secara sistematis agar 

data yang dihasilkan sistematis pula. Ada empat tahap yang dapat dilakukan untk 

dikerjakan dalam desain penelitian ini yaitu: 

Perencanaan 

 Kegiatan yang dimaksut adalah tahap perencanaan atau bisa disebut juga 

tahap pra-lapangan yang mana ada lima langkah yang dilakukan oleh peneliti 

1. Menyusun rancangan penelitian yang mana sebelumnya sudah 

didiskusikan dengan dosen pembimbing dengan membuat suatu usulan 

atau proposal. 

2. Peneliti memilih PT Adidaya Muli Niaga  untuk dijadikan objek penelitian 
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3. Tujuan tahapan menjajaki dan menilai lapangan dilakukan oleh peneliti 

adalah untuk memperoleh gambaran tentang keadaan lapangan. Agar 

ketika terjun kelapangan peneliti lebih siap untuk terjun kelapangan dan 

menilai kondisi lapangan tersebut. 

4. Mencari informan yang mana keberadaan orang tersebut benar-benar tahu 

kondisi dan terlibat dalam kegiatan terjun lapangan tersebut 

5. Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan saat terjun lapangan 

Analisis Data 

 Dalam pengumpulan yang dapat dianalisi dengan baik adalah dengan 

mengunakan beberapa tahapan yang dimaksut, adalah 

1. Mencatat data tertulis lalu mentranskripsikan data dari bahasa lisan ke 

dalam bahasa tulis 

2. Pengalihan bahasa yang baik sesuai dengan ejaan yang disempurnakan 

(EYD) 

3. Pengelompokan ungkapan larangan serta menelaah bentuk ungkapan 

larangan  

4. Menentukan dinamika pemakaian ungkapan larangan berdasarkan 

kelompok umur 

Analisis data dilakukan setelah peneliti melakukan tahapan kerangka berfikir serta 

pemecahan permasalahan yang terjadi ketika alur penelitian berakhir sesuai atau 

tidak. 

JENIS DATA 

 Yang dimaksut dalam hal ini adalah subjek penelitian tergolong data jenis 

apa yang digunakan. Adapun yang dikumpulkan meliputi gambaran umum 

tentang data pada objek penelitian dan data-data yang tidak berupa angka. 

Data Primer 

Dalam penelitian ini sumber data primer merupakan data yang didapatkan 

secara langsung bahkan secara tidak langsung oleh peneliti yang mana sumber 

datanya didapatkan berasal dari sumber data yang utama. Adapun yang menjadi 

data sumber primer adalah data yang didapat melalui sistem toko dan sistem 

pusat. Penetapan sumber data dilakukan benar-benar dengan spesifik yang 

diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang terkumpul dengan rencana oleh peneliti 

yang mana merupakan data penunjang dari data utama (data primer). Data 

sekunder juga bisa dikatakan sebagai data yang tersusun dalam bentuk dokumen-
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dokumen. Seperti halnya faktur pengiriman barang (DO), kartu stock gudang 

merupakan data sekunder dari penelitian ini.  

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus 

penelitian maka yang dijadikan bagaimana teknik yang dipakai untuk 

mendapatkan datanya adalah sebagai berikut: 

Teknik Observasi 

 Teknik observasi adalah teknik mengumpulkan data yang baik dengan 

cara pencatatan secara cermat dan sistematik. Teknik ini harus dilakukan dengan 

benar-benar secara sistematis agar hasil yang didapatkan juga bisa diandalkan. 

Peneliti juga harus mempunyai suatu latar belakang dan pengetahuan tentang 

objek yang diteliti agar dasar penelitian mempunyai dasar teori dan sikap objektif. 

 Peneliti bisa merealisasikan dengan cara mencatat berupa informasi 

obeservasi langsung yang dilakukannya berhubungan dengan sistem persediaan 

pada toko. Peneliti dapat mengerti apa isi wacana data dalam berbagai situasi dan 

kondisi dengan terjun kelapangan secara langsung, maksutnya adalah dengan 

mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh sebab itu peneliti dapat melakukan 

pengamatan secara langsung dalam memperoleh bukti yang terkait dengan objek 

penelitian tersebut. 

Teknik Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi tidak hanya menggunakan foto atau gambar, tetapi 

bisa juga dengan pengambilan data melalui sistem pusat. Dengan tujuan agar 

langkah disetiap pengambilan data bisa diamati dan dicermati lebih mudah. 

Dokumen yang ditujukan dalam hal ini adalah segala dokumen yang berhubungan 

dengan kelembagaan dan administrasi seperti dokumen DO ketika penerimaan 

barang, serta kartu stock ketika pengecekan tiba. 

 Dari data yang diproleh dan dianalisis tersebut bisa diketahui apakah 

pengendalian persediaan di perusahaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur 

atau belum. Jika dari data yang diperoleh tersebut banyak sistem pengendalian 

internal yang tidak dilaksanakan maka bisa diketahui bahwa sistem pengendalian 

internal sudah dijalankan dengan baik maka bisa disimpulkan bahwa 

pengendalian internal persediaan di perusahaan terseut telah berjalan dengan 

efektif. 

Wawancara 

 Menurut Koentjaraningrat wawancara adalah sebuah kegiatan dalam 

aktifitas penelitian yang mana mempunyai tujuan untuk mendpaatkan keterangan 
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data yang berasal dari manusia dalam suatu lingkungan masyarakat, secara umum 

apabila dijelaskan penelitian sosial wawancara merupakan metode pembantu 

utama dari metode observasi. Tetapi dalam hal penelitian ini, wawancara 

menjadikan  sebagai metode utama dalam teknik pengumpulan data. 

  

Wawancara adalah upaya mendapatkan suatu informasi kepada pihak 

terkait dengan melalui pembicaraan secara langsung  maupun tidak langsung. 

Adapun wawancara yang didapatkan dengan cara tidak terstruktur, dimana 

pertanyaan yang diajukan lebih spontan  dengan arah pertanyaan yang terbuka 

namun tetap pada topik dan fokus sehingga gaya bicara yang dilontarkan tidak 

terkesan kaku dan monoton. Dengan harapan agar wawancara tak terstruktur ini 

dapat mengetahui kronologis pengendalian persediaan dari penerimaan barang, 

penyimpanan, sampai pengeluaran barang. Yang mana ketika penerimaan barang 

menggunakan data dari DO pusat yang dicocokkan dengan fisik saat penerimaan, 

barang disimpan digudang dengan sistem kartu stock gudang, dan yang terakhir 

ketika pengeluaran barang dari gudang kartu stock wajib diisi dan dicocokkan 

dengan laporan penjualan ketika barang sudah terjual. 

 Triangulasi 

Triangulasi dapat dijelaskan sebagai kondisi penggabungan berbagai 

teknik mengumpulkan data dengan sumber data yang utama yang digunakan  

sumber data yang tersedia. Sebenarnya peneliti mengumpulkan data juga 

sekaligus menguji kredibilitas data secara tidak langsung peneliti melakukan dua 

hal tersebut, maka suatu hal yang harus diamati adalah memperhatikan 

kredibilitas data dengan berbagai macam teknik pengumpulan data dari berbagai 

sumber data. (Sugiyono;2014;hal.327) 

Teknik Triangulasi bukan berarti peneliti mendapatkan sumber-sumber 

informasi dan menggunakannya dari sumber yang berbeda melainkan bertujuan 

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan sumber 

data yang sama secara serempak untuk wawancara mendalam, observasi Terus 

Terang, dan dokumentasi. 

TEKNIK ANALISI DATA 

 Penelitian yang terpenting dan yang menentukan adalah tahap analisis 

data. Tujuan menyederhanakan analisa data yang diperoleh adalah mampu 

merubah kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diintreprestasikan. Selain 

itu data diturunkan dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah 

yang diajukan dalam penelitian. 
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 Terdapat dua metode yang digunakan dalam menganalisa data yang 

pertama metode padan dan kedua metode agih. Metode padan adalah metode 

analisis bahasa yang mana alat penentunya berada di luar, terlepas, tak terikat, dan 

menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan.metode ini digunakan dalam 

menentukan fungsi dan makna ungkapan larangan. Sedangkan metode agih itu 

sendiri adalah metode analisis bahasa dengan alat penentu yang berasal dari 

bahasa itu sendiri yang digunakan untuk mengetahui bentuk ungkapan larangan.  

(Sudaryanto;1993:hal.13) 

 Untuk mendapatkan sebuah hasil analisa yang baik diperlukan sejumlah 

tahapan yaitu 

1. Transkripsi data dari bahasa lisan ke bahasa tulis dan mencatat data tertulis 

2. Pengalihbahasan ungkapan laramgan dari bahsa daerah ke bahasa 

Indonesia dengan penggunaan EYD yang benar 

3. Pengelompokan ungkapan larangan 

4. Menetukan bentuk ungkapan larangan  

5. Menelaah fungsi ungkapan larangan  

6. Menentukan dinamika pemakaian ungkapan larangan pada masyarakat  

Tahapan Analisa 

 Proses analisa dilakukan pada awal penelitian. Kemudian menelaah dari 

seluruh data yang diperoleh dari informan melalui teknik trianggulasi. Hasil 

wawancara direduksi berdasarkan kategori sebagai berikut: 

Situasi awal 

Situasi Awal yaitu situasi problematika yang mencangkup pengalaman, 

latar belakang, pandangan (terhadap keadaan), keterampilan dan hambatan 

Jembatan 

Jembatan yaitu usahamengenai informasi mengenai subyek teretntu pada 

sumber informasi, yang kemudian dimaknai untuk menjembatani aktivitas bentuk 

sense-making dan unsense-making 

Tahapan Interprestasi 

 Interprestasi untuk menarik kesimpulan dapat dilakukan setelah semua 

wawancara direduksi dalam unit analisis. Cara memadukan tahapan ini adalah 

dengan cara seluruh data diperoleh dengan teknik yang berbeda. Hasil 

interprestasi dan pembahasannya akan dipaparkan dalam bentuk deskriptif. 

Pembahasan dilakukan dengan menganalisa data berdasarkan masing-masing 

individu informan dan unit analisis. Dari hasil pembahasan akan ditarik suatu 
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kesimpulan bahwasannya kesimpulan ini merupakan kahir hasil penelitian untuk 

merumuskan saran/masukan. 

PEMBAHASAN 

 

Gambaran Umum Perusahaan 

 PT. Adidaya Multi Niaga adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail 

dengan produk berupa mainan import yang berasal dari Denmark yaitu Lego. 

Perusahaan yang didirikan 9 Januari 2014 ini merupakan anak perusahaan dari 

PT. ALJ Tranding Indonesia, yang mana perusahaan ini sendiri adalah distributor 

langsung produk mainan Lego yang mewakili kawasan Indonesia, Singapura, 

Malaysia, dan Filiphina. Perbedaan penjualan dari kedua perusahaan ini adalah 

terletak di area penjualan, PT. ALJ Tranding Indonesia merupakan pemasok 

langsung bagi toko mainan retail di Indonesia seperti   Kids Station, Sogo, Toys 

Kingdom, Seibu, Toys City dan Debenhams yang mana salah satu produk mainan 

yang dijual adalah Lego. Sedangkan PT. Adidaya Multi Niaga sendiri adalah 

khusus hanya menjual produk mainan Lego dalam satu area toko dengan koleksi 

yang lebih eksklusif dan limited. 

  

HASIL OBSERVASI LAPANGAN 

 Peneliti menggambarkan bagaimana sistem lapangan yang dikerjakan 

perusahaan apakah sesuai dengan gambaran teori pada bab dua (II) atau belum 

sesuai. 

Proses Menjadi Persediaan Barang Dagang 

 Dari hasil observasi lapangan, peneliti mendapatkan alur bagaimana 

sistem persediaan barang dagang sebelum menjadi aset toko sampai benar-benar 

dinyatakan sebagai persediaan barang dagang milik toko. 

 

Proses Ordering 

 Toko menerima update stock setiap satu minggu sekali via email dan 

mendata keperluan barang dagang apa saja yang ada di toko yang mulai habis, fast 

moving, discount promo dan keperluan customer yang akan diorder kembali. 

Supervisor memasukkan jumlah item yang dibutuhkan oleh toko sesuai dengan 

panduan stock yang ada di gudang. Apabila pesanan barang sudah selesai 
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dicantumkan di foam order, supervisor akan mengirimkan ke administrasi 

accounting lewat email dengan sepengetahuan atasan. 

 Barang yang dipesan berdasarkan dari kuantiti perkarton dari masing-

masing artikel. Misalkan kebutuhan toko ada 5 sedangakn item kuantiti perkarton 

ada 4, toko bisa saja memesan item tersebut dengan jumlah delapan (2 karton) 

atau empat saja (1 karton).  

Proses Pengiriman dan Penerimaan 

 Email yang dikirimkan toko ke pusat, diproses oleh admin untuk 

dibuatkan DO yang ditujukan untuk gudang. Proses pembuatan dan pengecekan 

pesanan atas toko berkisar satu hari dalam pembuatan DO. Setelah DO selesai 

dibuat barulah permohonan pesanan ditujukan untuk gudang. Gudang menerima 

DO tersebut dan menyiapkan beberapa item barang sesuai kebutuhan pesanan. 

Apabila persiapan pesanan sudah siap dikemas dan dikirim ke toko tujuan, 

barulah gudang menyiapkan faktur pesanan atas item barang apa saja yang sudah 

dikemas. 

 Estimasi pengiriman pesanan toko untuk area Jakarta berkisar satu hari 

pengiriman, Surabaya 3-4 hari sedangkan untuk area Bali 4-5 hari sampai tujuan. 

Proses penerimaan toko dilaksanakan diluar jam operasional mall dengan catatan 

boleh dilaksanakan di jam operasional mall tetapi tidak dengan menggunakan 

troly. Ketika kurir sampai di loading dog, kurir mengeluarkan isi mobil dengan 

diawasi dari pihak toko berapa banyak karton yang dikeluarkan saat itu. Kurir 

mengantarkan sampai didalam toko dan para staff toko mengelompokkan karton 

sesuai dengan artikel barang. Kepala toko meneliti satu persatu karton untuk 

dicocokkan dengan DO yang dibuatkan pusat. Apabila item fisik dan barang 

cocok, barulah DO tersebut ditandai agar item tersebut tidak dihitung kembali. 

 Kejadian apabila antara fisik dan barang tidak cocok, kepala toko 

memeriksa faktur pesanan apakah sama dengan DO atau tidak. Jika sama dan 

murni kesalahan ketika di pengangkutan barang ke dalam mobil box, kepala toko 

membuat berita acara yang mana ditujukan untuk kepala gudang dan admin pusat, 

agar ketika pemeriksaan berita acara tersebut dianggap mewakili pemeriksaan 

kepala gudang terhadap proses penerimaan di toko. 

Proses Transfer Stock 

Kepala toko mengirimkan laporan bahwa DO yang diterima sudah sesuai 

dan siap dipertanggung jawabkan. Admin menerima laporan ketika barang sudah 

sampai di toko dengan email yang berisikan berita acara dan DO revisi atas 

barang datang tersebut. Admin melakukan pengecekan kembali apabila sudah 
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tidak ada perubahan dalam penerimaan tersebut, admin akan melakukan transfer 

stock (mengirimkan jumlah stock persediaan barang dagang)  ke toko sesuai 

dengan jumlah barang datang yang telah diterima. 

Transfer stock dilaksanakan ketika dua belah pihak sudah saling 

menyetujui tentang DO atas barang datang tersebut. Admin melakukan transfer 

stock langsung dari pusat dengan menggunakan team viewer. Apabila admin 

sudah mengirimkannya, kepala toko sebelum menerima stock tersebut wajib 

memeriksanya kembali apakah jumlah barang yeng diterima benar-benar cocok 

dengan fisik. Jika sudah yakin, barulah kepala toko menerima transfer stock 

tersebut dan langsung otomatis masuk kedalam data persediaan barang dagang 

milik toko. 

    

Fungsi yang Terkait 

 Dari hasil observasi peneliti mendapatkan fungsi-fungsi yang terkait atas 

sistem pengendalian persediaan sebagai berikut. 

Direktur Keuangan 

 Penganalisaan terhadap penyediaan pemasukan barang dagang, merupakan 

tugas utama dari direktur keuangan. Estimasi di setiap perolehan pendapatan 

barang dagang sangat berpengaruh karena hasil inventory yang berhubungan 

langsung dengan COGS (Cost Of Goods Sales) perusahaan dapat mempengaruhi 

penganalisaan keuangan perusahaan. Direktur keuangan yang mempunyai report 

tentang sistem penjualan disetiap jenis item barang juga melihat bagaimana trafic 

item tersebut mampu meningkatkan penjualan atau hanya sekedar pelengkap 

barang dagang. Jika mampu meningkatkan item tersebut akan didatangkan 

kembali dan jika tidak jenis item tersebut akan ditarik dari peredaran dan 

dikembalikan lagi ke gudang induk perusahaan.    

Finance 

 Finance yang lebih ke arah penganalisaan laporan keuangan pada area 

toko memberikan hasil report yang diserahkan ke Direktur keuangan agar 

penyajian laporan keuangan lebih berpengaruh terhadap persediaan selanjutnya. 

Ketika administrasi accounting menerima pesanan barang dagang dari toko, maka 

finance akan lebih dulu memilah pesanan tersebut apakah melebihi inventory 

keuangan pada umumnya. Dan jika kondisi pesanan tersebut sudah layak finance 

akan menghitung jumlah pesanan sesuai dengan kondisi berapa banyak sales yang 

akan didapatkan ketika pesanan itu sampai di toko. Bila estimasi finance sesuai 

maka report tersebut akan diteruskan direktur keuangan untuk segera diproses.  
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Administrasi Accounting 

 Bagian ini mempunyai wewenang untuk mengendalikan sistem toko dari 

jarak jauh dengan teknologi yang bernama Hamachi. Sehingga administrasi 

accounting mampu mengetahui jumlah stock yang ada di toko, sehingga 

administrasi accounting bisa menambah, mengurangi, dan mengendalikan jumlah 

stock yang ada di toko. Administrasi accounting mengirimkan update stock 

barang dagang yang ada di gudang seminggu sekali via email, sehingga supervisor 

toko menerima update stock tersebut.  

Administrasi accounting mengetahui jumlah barang yang ada di gudang 

lewat website GAC tersebut. Dengan log in di website tersebut Administrasi 

accounting mampu melacak kebutuhan apa saja yang di toko untuk dijadikan 

update stock. Ketika update stock dikirimkan via email, administrasi accounting 

menerima pesanan barang dagang oleh supervisor masing-masing toko tentu saja 

lewat email juga. Admin menerima dan menyamakan data stock yang ada di 

gudang dengan masing-masing pesanan toko. Setelah selesai apabila item yang 

dipesan ada, Administrasi accounting akan masuk ke Aplikasi Myob umtuk 

mendata apa saja yang dipesan toko dan membuat Dokumen Order (DO) pesanan 

barang. Setelah selesai Administrasi accounting akan meneruskan ke gudang 

dengan persetujuan pihak finance.  

Supervisor Toko 

 Supervisor adalah akar dari pemesanan barang, karena supervisor yang 

mengendalikan jumlah persediaan di gudang berkurang. Supervisor melakukan 

pengecekan penjualan setiap harinya dan mendata barang apa saja yang 

dibutuhkan toko tersebut untuk dipesan kembali. Setelah pendataan setiap harinya 

dan memasuki jumlah stock yang memungkinkan untuk pemesanan kembali, 

supervisor memesan lewat update stock yang dikirimkan oleh admin sesuai 

dengan jumlah koli dan mengirimkannya lewat email.  

Selang hari sebelum barang tiba di toko, admin mengirimkan DO yang 

sudah disetujui oleh pihak gudang dan finance untuk memeriksa item saja yang 

akan datang agar dipersiapkan display barang tersebut. Setelah mobil box sampai 

di area toko, team kurir mengeluarkan barang dagang dengan disaksikan oleh 

pihak toko. Menghitug jumlah berapa banyak koli yang dikirimkan apabila cocok 

barulah barang-barang tersebut diangkut ke dalam toko. Barang sampai di toko, 

supervisor memeriksa satu persatu koli dengan item yang tercantum di dalam DO 

tersebut. Apabila pemeriksaan fisik dengan DO sama, maka supervisor membuat 

tanda di DO tersebut jika item tersebut cocok antara fisik dengan DO. Dan jika 

jumlah fisik dengan DO tidak sama, supervisor melihat faktur pengiriman gudang 
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yang dibuat untuk toko agar dicocokkan dengan DO dan setelah itu wajib 

membuat berita acara dengan disaksikan kurir agar dilaporkan ke pusat. 

 DO yang sudah diterima dan ditandai setelah melakukan semua 

pengecekan item barang, supervisor melaporkan DO yang diterimanya via email 

dengan tanda tangan pihak kurir. Apabila admin sudah menyetujui dan memeriksa 

DO revisi tersebut, supervisor mendapatkan laporan dari admin bahwa transfer 

stock sudah dilaksanakan dan supervisor menerima transfer stock tersebut dengan 

panduan DO revisi yang diterimanya untuk dimasukkan kedalam stock toko.     

Kasir dan Karyawan 

 Dua fungsi yang terkait ini adalah bagian dari toko yang dibawah 

pimpinan langsung supervisor toko. Kasir mempunyai tugas selain mempostimg 

penjualan ketika barang akan dibeli customer, kasir juga mempunyai tugas 

menjaga keamanan POS dari karyawan yang lainnya. Misalkan ketika akan 

meninggalkan area kasir, POS wajib di log out dari menu penjualan agar identitas 

kasir tidak sembarangan bisa terpakai. Hal yang paling diwaspadai oleh kasir 

adalah bagaimana barang itu benar-benar terjual dan diposting secara tepat sesuai 

dengan artikel dan harga dari barang tersebut. Supervisor melacak apa saja yang 

terjual pada saat itu dengan cara stockan parsial keesokan harinya. Jadi barang 

tersebut benar-benar terjual dan diposting secara tepat atau tidak. 

 Karyawan yang dimaksut adalah karyawan toko. Bagaimana mereka 

menjaga kelengkapan barang di rak dan menjaga keamanan barang jual yang ada 

di toko. Dengan melayai setiap customer yang berkunjung di toko, karyawan juga 

memperhatikan pola customer yang masuk ke dalam area toko. Mungkin saja 

customer tersebut mempunyai niat jahat yang membuat barang di toko menjadi 

hilang. Hal yang perlu diperhatikan oleh karyawan adalah, bagaimana mencatat 

pengeluaran barang dagang dari gudang toko harus sesuai dengan prosedur. Agar 

ketika terjadi masalah pada penjualan, supervisor bisa melacak bagaimana 

krnologinya dari barang keluar gudang tersebut. 

 

Gudang dan Kurir 

 Gudang dan kurir perusahaan ini bukanlah milik perusahaan ini sendiri, 

tetapi menggunakan perusahaan lain sebagai tenaga kerja assourching 

dikarenakan perusahaan ini masih tergolong kecil dan masih dalam proses 

pengembangan. Selain itu juga agar mudah dalam penanganan dan pengendalian 

barang yang bisa dipertanggung jawabkan secara penuh. PT GAC (Gulf Agency 

Company) adalah nama dari perusahaan gudang dan kurir tersebut. GAC 
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menerima transfer barang dagang dari induk perusahaan PT ALJ untuk 

dimasukkan ke dalam stock gudang anak perusahaan PT Adidaya Multi Niaga. 

Gudang yang terpisah dua area tetapi masih dalam lingkup yang sama ditangani 

oleh satu manager dengan kepala gudang yang berbeda. Setelah proses 

penerimaan barang di gudang selesai, kepala gudang induk peusahaan  

melaporkan hasil penerimaan ke Manager Gudang. Selanjutnya manager akan 

masuk kedalam website GAC untuk merubah persediaan barang gudang agar bisa 

ditampilkan dan dilihat oleh perusahaan yang diteliti. 

 Manager GAC menerima pesanan barang dagang dari admin berupa DO 

pesaanan untuk segera diproses. GAC menyiapkan barang apa saja yang 

dibutuhkan oleh admin sesuai orderan dan membuat faktur pengiriman barang. 

Barang yang dipersipakan sudah tertata dan siap dikirim oleh mobil box ke toko 

yang melakukan pesanan tersebut. Estimasi pengiriman dari gudang ke toko 

Jakarta satu hari dari persiapan barang, untuk surabaya 2-3 hari kedatangan 

barang sedangkan untuk bali 3-4 hari estimasi kedatangan. 

 Sesampainya di toko, supervisor melakukan pengecekan bersama-sama 

dengan disaksikan driver. Apabila ada perbedaan antara faktur pengiriman, driver 

berhak tahu dan supervisor membuatkan berita acara untuk dilaporkan ke Admin 

serta GAC. Setelah pengecekan selesai, driver membawa lembar kedua atas DO 

tersebut untuk dibawa kembali ke GAC dan dilaporkan.   

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil dari penelitian atas analisa sistem pengendalian 

persediaan barang dagang pada PT Adidaya Multi Niaga dapat disimpulkan 

bahwa; 

1. Pengendalian sistem di kantor pusat belum dimaksimalkan dikarenakan 

pemisahan tugas antara finance dan administrasi accounting masih 

tergolong belum cukup terpisah secara rinci. 

2. Kurangnya pengawasan yang dilakukan ketika penerimaan barang 

menjadikan kepercayaan gudang terhadap toko sedikit diragukan  

3. Perusahaan yang masih tergolong baru, belum mempunyai peraturan yang 

lengkap tentang sistem yang berjalan di toko 

4. Sistem pengendalian yang masih banyak mengikuti alur peraturan induk 

perusahaan 

5. Kurangnya campur tangan atasan dalam pengendalian persediaan di toko 
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6. Dokumen-dokumen yang tergolong masih dibuat secara manual 

SARAN 

 Berdasarkan dari hasil kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran 

dengan pertimbangan sebagai berikut; 

1. Pemisahan peraturan antara induk perusahaan (PT ALJ Tranding 

Indonesia) dan anak perusahaan (PT Adidaya Multi Niaga) dapat 

dilaksanakan sehingga mampu membuat fokus para pekerja 

2. Agar sistem penerimaan barang berjalan dengan percaya, maka bagian 

kurir wajib ikut serta dalam penghitungan barang dagang 

3. Pemisahan fungsi kerja yang benar-benar dipisahkan antara finance, 

administrasi accounting dan Supervisor kasir 

4. Menggunakan suatu alat ketika melaksanakan stock opname agar terhindar 

dari kekeliruan input data seperti dalam sistem manual 

5. Pembuatan dokumen dengan sistem yang lebih canggih supaya 

pengecekan sesuai dengan kondisi sebenarnya pada saat itu 

6. Perusahaan mewajibkan satu orang dalam pertanggungjawaban toko, agar 

bisa menangani dari salah pemikiran 

7. Membuat alur flowchart sesuai dengan fungsi organisasi agar mudah 

dalam pengendalian ketika ada suatu kesalahan.  

8. Membuat foam dalam segala kebutuhan pengendalian seperti foam stock 

opname, foam pengeluaran barang dagang di gudang bahkan foam stockan 

parsial. 
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