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BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi ( 1993 : 3 ). “Sistem akuntansi adalah organisasi

formulir catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk

menyatakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna

membuahkan pengelolaan perusahaan.”

Sedangkan menurut Zaki Baridwan ( 1990 : 3). “Sistem akuntansi

merupakan suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasi,

menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pembuatan

keputusan yang relevan bagi pihak ekstern dan intern perusahaan.”

Dari definisi sistem akuntansi yang telah dipaparkan para ahli diatas, dapat

disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah metode atau prosedur untuk mencatat

dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan oleh perusahaan untuk

kepentingan perusahaan itu sendiri.

Unsur-unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah:

1. Formulir yang merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam

terjadinya transaksi.

2. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk

mencatat, mengklasifikasi dan meringkas data keuangan dan data

lainnya.

3. Buku besar (general ladger) yang terdiri dari rekening-rekening yang

digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat

sebelumnya dalam jurnal.

4. Buku pembantu diperlukan jika data keuangan yang digolongkan

dalam buku besar diperlukan rinciannya lebih lanjut. Buku pembantu
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ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data

keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar.

5. Laporan merupakan hasil akhir proses akuntansi yang dapat berupa

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan,

laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga

pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar,

daftar saldo sediaan yang lambat penjualan. Laporan dapat berbentuk

hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer.

( Mulyadi, 2001 : 4 )

3.2 Pengertian Persediaan

Menurut C. Rollin Niswonger, Philip E. Fess, dan Carl S. Warren

“Persediaan digunakan untuk barang yang mengartikan barang dagang yang

disimpan untuk dijual dalam operasi normal perusahaan, dan bahan yang terdapat

dalam proses produksi atau disimpan untuk tujuan itu.

Menurut Mulyadi ( 2001 ) “Dalam perusahaan manufaktur, persediaan

terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan

bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik,

persediaan suku cadang. Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari

satu golongan, yaitu persediaan barang dagangan yang merupakan barang yang

dibeli untuk dijual kembali.

Dari paparan perngertian persediaan menurut para ahli diatas dapat

disimpulkan bahwa persediaan adalah sejumlah aset milik perusahaan yang diolah

dan dijual, atau hanya dijual kembali, atau bahkan hanya disimpan untuk

keperluan dimasa yang akan datang.
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3.3 Pengertian dan Tujuan Sistem Akuntansi Persediaan

3.3.1 Pengertian Sistem Akuntansi Persediaan

Sistem akuntansi persediaan adalah formulir-formulir, catatan-

catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah

data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk

menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan

oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain

yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-

lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi.

3.3.2 Tujuan Sistem Akuntansi Persediaan

Adapun tujuan sistem akuntansi persediaan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai persediaan mulai dari pengakuan

sampai proses penerimaan dengan prosedur yang baku.

2. Memberikan informasi mengenai alur persediaan yang ada sehingga

pemerintah daerah dapat memperhitungkan tingkat pengendalian yang

diperlukan.

3. Pengendalian persediaan sehingga persediaan dapat diperhitungkan

secara ekonomis keberadaannya.

3.4 Metode Pencatatan Persediaan

Adapun beberapa macam pencatatan persediaan adalah sebagai berikut:

1. Metode Periodik ( Fisik )

Metode persediaan periodik adalah sistem yang digunakan untuk

mencatat persediaan yang nilainya tidak tinggi karna dari segi biaya,

mungkin tidak begitu menguntungkan untuk mempunyai catatan untuk

setiap mutasi dari barang yang rendah nilainya. Sistem ini juga disebut
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sistem fisik, karena sistem ini bergantung pada hasil perhitungan

persediaan secara fisik pada setiap akhir periode.

Dalam metode persediaan periodik, perusahaan tidak selalu mencatat

mutasi yang terjadi pada persediaan yang dimilikinya. Karna pada

akhir periode, perusahaan harus melakukan perhitungan secara fisik

untuk mengetahui jumlah persediaan yang dimilikinya pada saat itu.

Jumlah persediaan tersebut nantinya akan dikalikan dengan unit biaya

untuk mendapatkan harga pokok persediaan.

Perhitungan harga pokok metode ini dilakukan dengan cara sebagai

berikut:

Persediaan awal Rp. xxx

Pembelian bersih Rp. xxx

Tersedia untuk dijual Rp. xxx

Persediaan akhir (Rp. xxx)

Harga pokok penjualan Rp. xxx

Permasalahan yang timbul bila digunakan metode periodik adalah jika

diinginkan menyusun laporan keuangan jangka pendek misalnya

bulanan, yaitu keharusan mengadakan perhitungan periodik atas

persediaan barang. Bila barang yang dimiliki jenis dan jumlahnya

banyak, maka perhitungan periodik akan membutuhkan waktu lama

dan akibatnya laporan keuangan juga akan terhambat.

2. Metode Perpetual

Metode pencatatan persediaan barang dagang pada perusahaan dagang

menggunakan sistem perpetual, perusahaan akan mencatat setiap

mutasi yang terjadi pada setiap saat. Pencatatan secara perpetual

berguna untuk menyediakan laporan bulanan ataupun laporan intern,
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dimana perusahaan dapat langsung menentukan jumlah dan harga

pokok persediaan yang dimilikinya tanpa harus menghitung persediaan

tersebut secara fisik.

Dalam metode persediaan perpetual, perusahaan mencatat pembelian

barang dagang dengan mendebit perkiraan persediaan. Bila kemudian

perusahaan melakukan penjualan, maka akan diperlukan dua buah

jurnal pencatatan. Perusahaan akan mencatat penjualan seperti

biasanya, yakni debit kas atau piutang dagang serta kredit penjualan

sebesar harga jual barang tersebut. Selain itu perusahaan juga akan

mendebit harga pokok penjualan serta kredit persediaan barang sebesar

harga pokok penjualan dari barang tersebut.

Pencatatan persediaan secara perpetual:

a. Mencatat pembelian secara tunai

Persediaan Rp. xxx

Kas Rp. xxx

b. Memcatat pembelian secara kredit

Persediaan Rp. xxx

Hutang Dagang Rp. xxx

c. Mencatat  penjualan secara tunai

Kas Rp. xxx

Penjualan Rp. xxx

Harga Pokok Penjualan Rp. xxx

Persediaan Rp. xxx

d. Mencatat penjualan secara kredit

Piutang Dagang Rp. xxx

Penjualan Rp. xxx

Harga Pokok Penjualan Rp. xxx

Persediaan Rp. xxx
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3.5 Metode Penentuan Harga Pokok Penjualan

Adapun beberapa metode harga pokok penjualan adalah sebagai berikut:

1. Metode identifikasi khusus: Didasarkan pada anggapan bahwa arus

barang harus sama dengan arus biaya, sehingga perlu dipisahkan tiap-

tiap jenis barang berdasarkan harga pokoknya dan untuk masing-

masing kelompok dibuatkan kartu persediaan sendiri sehingga masing-

masing harga pokok bisa diketahui.

2. Metode masuk pertama keluar pertama (FIFO): Harga pokok

persediaan dibebankan sesuai dengan urutan terjadinya. Apabila ada

penjualan atau pemakaian barang-barang maka harga pokok yang

dibebankan adalah harga pokok yang paling terdahulu disusul yang

masuk berikutnya.

3. Metode rata-rata tertimbang: Barang yang dipakai untuk produksi atau

dijual akan dibebani harga pokok rata-rata, dilakukan dengan cara

membagi jumlah harga perolehan.

4. Metode masuk terakhir keluar pertama ( LIFO ): Barang-barang yang

dikeluarkan dari gudang akan dibebani harga pokok pembelian yang

terakhir disusul dengan yang masuk sebelumnya. Persediaan akan

dihargai dengan harga pokok pembelian yang pertama dan berikutnya.

5. Metode persediaan minimum: Persediaan minimum dianggap sebagai

elemen yang harus selalu tetap, sehingga dinilai dengan harga pokok

yang tetap. Harga pokok untuk persediaan minimum biasanya diambil

dari pengalaman yang lalu dimana harga pokok itu nilainya rendah.
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3.6 Fungsi yang Terkait

Dalam sistem akuntansi persediaan barang, melibatkan fungsi yang terkait,

mulai dari masuknya barang sampai pencatatan akuntansi. Fungsi-fungsi yang

terkait dalam sistem akuntansi persediaan barang adalah:

1. Fungsi Gudang, pada bagian gudang diselenggarakan kartu gudang untuk

mencatat kuantitas persediaan dan mutasi tiap jenis barang yang disimpan

di gudang. Selain itu juga bagian gudang menyelenggarakan kartu barang

yang ditempelkan pada penyimpanan barang.

2. Fungsi Akuntansi, pada bagian akuntansi diselenggarakan kartu persediaan

yang digunakan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok barang yang

disimpan di gudang. Di samping itu, kartu persediaan ini merupakan

rincian rekening kontrol persediaan yang bersangkutan dalam buku besar.

( Mulyadi 2001 : 556 )

3.7 Prosedur Pengelolaan Barang

1. Prosedur Penerimaan Barang

Dalam perusahaan dagang, barang dagangan yang diterima berasal dari

transaksi pembelian. Transaksi pemebelian dilakukan oleh bagian

pembelian berdasarkan surat permintaan pembelian. Artinya, tidak ada

transaksi pembelian barang tanpa permintaan pembelian dari bagian yang

membutuhkan barang yang bersangkutan. Permintaan pembelian barang

dangang dibuat oleh bagian penjualan atau bagian gudang. Dalam

perusahaan dagang, bagian gudang berada di bawah pengawasan bagian

penjualan.

Barang yang dikirimkan oleh pemasok (suplier) sesuai dengan surat order

pembelian dan diterima oleh bagian penerimaan barang. Kegiatan yang
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dilakukan bagian penerimaan dalam aktifitas penerimaan barang meliputi

hal-hal sebagai berikut:

a. Pemeriksaan terhadap kecocokan data pengirim, artinya apa surat

pengantar barang yang dikeluarkan oleh pemasok dengan alamat yang

sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat order pembelian.

b. Pemeriksaan terhadap fisik barang, meliputi spesifikasi barang (nama,

jenis, tipe, ukuran) penghitungan kuantitas, pemeriksaan kualitas dan

kondisi barang.

c. Membuat laporan penerimaan barang yang memuat informasi hasil

pemeriksaan yang benar-benar dilakukan.

Bagian penerimaan menyerahkan laporan penerimaan barang kepada

bagian pembelian, sebagai informasi bahwa barang sudah diterima dan

untuk diperiksa kecocokannya dengan order pembelian. Sementara

tembusan laporan penerimaan barang beserta barang yang bersangkutan

diserahkan kepada bagian gudang.

2. Prosedur Penyimpanan dan Pengeluaran Barang

Dalam hubungannya dengan pengamanan persediaan barang dagang,

kegiatan yang harus dilakukan bagian gudang adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan tempat untuk menyimpan barang yang akan diterima

dengan memperhatikan sifat barang seperti, mudah rusah, tahan lama,

kepekaan terhadap suhu udara, dan sebagainya. Kemudian kegiatan ini

dilakukan setelah menerima tembusan Surat Order Pembelian ( SOP )

dari bagian pembelian.

b. Menerima barang beserta tembusan laporan penerimaan barang dari

bagian penerimaan, kemudian mengecek data laporan penerimaan

barang dengan tembusan surat order pembelian.

c. Menyimpan barang dengan penataan yang baik dan dengan

memperhatikan urutan keluar masuknya barang atau persediaan.
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d. Mengeluarkan barang sesuai dengan alat bukti permintaan dan

pengeluaran barang artinya tidak ada pengeluaran barang tanpa alat

bukti permintaan dan pengeluaran barang.

e. Mencatat kuantitas barang yang diterima dan yang dikeluarkan dalam

kartu gudang.

3. Prosedur Pencatatan Persediaan Barang Dagang

Didalam hubungannya dengan jenis, ukuran, dan harga barang, persediaan

dapat dicatat dengan beberapa metode antara lain:

a. Metode pencatatan persediaan individul. Dapat digunakan untuk

keadaan barang-barang sebagai berikut:

a) Barang secara individu dapat dibedakan dengan barang sejenis

lainnya. Contoh, dari merk, nomor, dan tahun pembuatannya.

b) Harga relatif tinggi. Contoh, mesin cuci, televisi, kendaraan,

dan lain-lain.

b. Metode pencatatan kolektif. Dapat digunakan untuk keadaan barang

sebagai berikut:

a) Secara individual tidak dapat dibedakan dengan barang sejenis

lainnya.

b) Harganya yang relatif murah. Contoh, sabun mandi, shampo,

dan lain sebagainya.

3.8 Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan struktur organisasi, metode, dan

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Unsur-unsur pokok pengendalian

intern adalah:

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional

secara tegas. Prinsip pembagiannya adalah harus dipisahkan fungsi-
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fungsi operasi, penyimpanan, dan fungsi akuntansi. Kemudian suatu

fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk melaksanakan

semua tahap suatu transaksi.

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan utang, pendapatan, dan

biaya. Sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen

pembukuan yang dapat dipercaya dan prosedur pencatatan yang baik

akan menghasilkan dokumen informasi yang teliti dan dapat dipercaya

mengenai kekayan.

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit

organisasi. Caranya yaitu:

a) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang

pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang

berwenang.

b) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai

akhir oleh satu orang atau unit organisasi.

c) Pemeriksaan mendadak dilakanakan tanpa pemberitahuan

terlebih dahulu pada pihak yang akan diperiksa dengan jadwal

yang tidak teratur.

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. Karyawan

yang kompeten, jujur, dan ahli dalam bidang yang menjadi

tanggungjawabnya akan dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif.

Sistem pengendalian intern sangat diperlukan dalam perusahaan agar tidak

terjadi kesalahan maupun penyelewengan dari masing-masing bagian

karena dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.
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3.9 Sistem Akuntansi Persediaan Barang pada PDAM Tirta Satria

3.9.1 Metode Pencatatan Akuntansi

Metode pencatatan akuntansi yang dilakukan PDAM Tirta Satria

Kabupaten Banyumas terhadap bahan instalasi adalah metode perpetual.

Dalam metode perpetual setiap jenis persediaan dibuatkan rekening

masing-masing yang berfungsi sebagai buku pembantu persediaan yang

nantinya bisa diawasi dari rekening kontrol persediaan barang dalam buku

besar. Penggunaan metode ini juga akan memudahkan penyusunan laporan

laba/rugi jangka pendek. Sedangkan untuk bahan operasi, PDAM Tirta

Satria menggunakan metode fisik. Persediaan operasi terdiri dari bahan

kimia dan persediaan bahan operasi lainnya. Dalam metode fisik mutasi

persediaan barang pada setiap pembelian barang langsung dicatat pada

rekening pembelian.

3.9.2 Metode Penentuan Harga Pokok Penjualan

Dalam menentukan harga pokok penjualannya PDAM Tirta Satria

Kabupaten Banyumas menggunakan metode masuk pertama keluar

pertama (FIFO). Dalam metode FIFO ini harga pokok penjualan

dibebankan sesuai dengan urutan terjadinya, apabila ada penjualan atau

pemakaian  barang-barang maka harga pokok yang dibebankan adalah

harga pokok yang paling terdahulu disusul yang masuk berikutnya.

3.9.3 Fungsi yang Terkait

Sistem akuntansi persediaan melibatkan unit-unit organisasi yang

terkait, mulai dari masuknya barang sampai pencatatan akuntansi. Dalam

pelaksanaannya, masing-masing unit saling bekesinambungan dan bekerja

sama sehingga dapat terselenggaranya sistem akuntansi persediaan barang
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yang baik. Unit-unit organisasi dalam persediaan barang pada PDAM Tirta

Satria Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Bagian Gudang, bagian ini mencatat mengenai penerimaan barang

yang dibeli atau berasal dari pembelian dan pengeluaran barang dari

gudang serta meneliti secara fisik barang-barang masuk dan keluar dari

gudang.

2. Bagian Keuangan, bagian ini memproses pembayaran dari pembelian

barang. Setelah proses pembayaran selesai, dokumen pembelian

barang dicatat dalam kartu stock atau kartu persediaan barang oleh

karyawan yang bertugas mencatat kartu stock sebagai persediaan

barang.

3. Bagian Anggaran dan Laporan, bagian ini bertugas untuk

melaksanakan pendataan antara anggaran dan nilai persediaan atau

stock barang yang ada untuk mengetahui seberapa besar angka yang

sudah dipergunakan untuk pengadaan persediaan barang dari anggaran

yang telah direncanakan. Serta membuat laporan bulanan dan akhir

tahun.

3.10 Prosedur Pengelolaan Barang pada PDAM Tirta Satria

3.10.1 Prosedur Pengadaan Barang Instalasi

Alur pengadaan barang instalasi pada PDAM Tirta Satria adalah sebagai

berikut:

1. Permintaan barang-barang dari gudang setelah persediaan mengalami

stock minim, gudang mengajukan pengadaan barang kepada Direktur

Utama.

2. Direktur Utama menugaskan kepada panitia pengadaan untuk

melaksanakan pengadaan barang.
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3. Panitia pengadaan barang membuat surat penawaran kepada

rekanan/toko peralatan.

4. Panitia mengevaluasi surat penawaran dari rekanan baik secara

administrasi maupun teknik. Apabila rekanan memenuhi syarat, maka

rekanan tersebut ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang.

5. Panitia melaporkan kepada Direktur Utama bahwa rekanan tersebut

dapat ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan barang

instalasi.

6. Dibuat suatu perjanjian kontrak kerja antara Direktur Utama dengan

rekanan.

7. Sebelum dilaksanakan penandatanganan kontrak dilakukan

penandatanganan surat perjanjian yang menggambarkan bahwa kedua

belah pihak dalam melaksanakan kontrak kerja tidak ada unsur

korupsi, kolusi yang nantinya akan merugikan keuangan perusahaan.

8. Setelah penandatanganan kontrak kerja, maka dibuat Surat Perintah

Mulai Kerja (SPMK) yang isinya bahwa pekerjaan yang diperjanjikan

harus segera dimulai pelaksanaannya.

9. Rekanan menerima SPMK dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan

volume yang diperjanjikan.

10. Panitia pengadaan barang membuat Laporan Selesai Pekerjaan kepada

Direktur Utama bahwa pekerjaan telah selesai.

11. Akhir dari pekerjaan dibuat serah terima antara kedua belah pihak.

Antara Direktur Utama dengan rekanan terhadap barang-barang yang

dikirim. Sesuai dengan volume, kualitas yang tertera dalam Perjanjian

Kontrak Kerja.

3.10.2 Prosedur Pengadaan Barang Operasi

Alur pembeliannya adalah sebagai berikut:

1. Unit kerja yang membutuhkan barang membuat Permintaan Barang

dalam rangkap 2 (dua). Didalam Permintaan Barang harus dinyatakan
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keterangan tentang jumlah barang yang diminta, satuan, spesifikasi,

tanggal diperlukan, tujuan/keperluan.

2. Sebelum membuat Permintaan Barang tersebut, unit kerja yang

memerlukan harus menanyakan terlebih dahulu kepada unit kerja yang

menangani gudang apakah barang tersebut tersedia di gudang atau

tidak.

3. Kepala Bagian/Unit kerja yang bersangkutan menandatangani

Permintaan Barang.

4. Permintaan Barang lembar diteruskan kepada unit kerja yang

menangani gudang, sedangkan Permintaan Barang lembar ke-1 sebagai

arsip.

5. Atas dasar Permintaan Barang lembar ke-2, unit kerja yang menangani

gudang menilai kewajaran jumlah yang dipesan dan jika perlu

mendapat penjelasan atas spesifikasi barang yang akan dibeli dengan

unit kerja yang memerlukan agar barang yang dipesan sesuai dengan

yang dikehendaki.

6. Untuk barang-barang persediaan, unit kerja yang menangani gudang

menyiapkan Daftar Permintaan Barang (DPB) dalam rangkap 2 (dua)

berdasarkan batas persediaan minimum untuk selanjutnya DPB lembar

ke-2 diteruskan ke unit kerja yang menangani pembelian.

7. Unit kerja yang menangani pembelian setelah DPB lembar ke-2

menghubungi beberapa pemasok untuk mendapatkan penawaran harga.

memeriksa penawaran harga dari beberapa pemasok dan

menyeleksinya.

8. Setelah menyeleksi Penawaran Harga dari pemasok dan sudah

memilihnya, maka selanjutnya unit kerja yang menangani pembelian

membuat Order Pembelian (OP) dalam rangkap 3 (tiga) dan

meneruskan OP tersebut kepada Direktur Utama untuk meminta

persetujuan.

9. Setelah disetujui selanjutnya unit kerja yang menangani pembelian

melaksanakan pembelian dan pendistribusian OP sebagai berikut:
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lembar ke-1 untuk bagian gudang, sebagai dasar pemeriksaan barang

saat penerimaan; lembar ke-2 untuk bagian keuangan, sebagai dasar

proses pembayaran; lembar ke-3 untuk pemasok, sebagai tanda

pemesanan pembelian.

3.10.3 Prosedur Penerimaan Barang

Alur penerimaan barang adalah sebagai berikut:

1. Pemasok mengirim barang yang dipesan bersama-sama dengan faktur

dan bukti penyerahan rangkap 2 (dua).

2. Sebelum barang masuk ke gudang, terlebih dahulu diperiksa oleh

Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Selanjutnya menghitung, mengukur,

menimbang, memeriksa kualitas dan kuantitas barang-barang

persediaan yang diterima, untuk memastikan apakah telah sesuai

dengan dokumen-dokumen tersebut.

3. Setelah memeriksa kemudian menandatangani ke-1 lembar Bukti

Penyerahan,lembar ke-1 Faktur diserahkan kepada pemasok,

sedangkan lembar ke-2 Bukti Penyerahan, lembar ke-2 Faktur, dan

barang persediaan diserahkan ke unit kerja yang menangani gudang.

4. Selanjutnya berdasarkan Lembar ke-2 Bukti Penyerahan, Faktur;

Lembar ke-2 OP dan barang persediaan, unit kerja yang menangani

gudang membuat Laporan Penerimaan Barang (LPB) dalam rangkap 2

(dua) dengan mencatat jumlah, satuan, nomor kode dan penjelasan

masing-masing barang yang diserahkan serta mencantumkan apakah

penyerahan tersebut merupakan penyerahan se unit kerja yang

menangani atau seluruhnya.

a) Jika hanya dilakukan penyerahan sebagian, petugas gudang harus

menyebutkan dalam LPB jumlah yang dipesan dan yang diterima

sampai pengiriman yang terkahir untuk menghindari penyerahan

lebih atau kurang
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b) Jika diantara barang-barang yang diterima terdapat barang-barang

yang cacat atau tidak sesuai dengan pesanan maka penyerahan

harus dianggap sebagai penyerahan sebagian. Pemasok tidak dapat

lagi memenuhi penyerahan maka pembayaran atas dasar pada

jumlah dan kualitas barang yang diterima.

5. Menyerahkan LPB lembar ke-1 pada Kepala Bagian Umum bersama

lembar ke-1 Bukti Penyerahan, lembar ke-1 Faktur untuk diteliti.

Laporan Penerimaan barang-barang non persediaan dilampirkan Berita

Acara Pemeriksaan barang harus juga ditandatangani oleh peminta

barang atau wakilnya yang ikut memeriksa pada saat barang diterima.

6. Kepala Bagian Umum memeriksa LPB dan menandatangani setelah

meyakini kebenaran laporan dan mengembalikan kepada unit kerja

yang menangani gudang ketiga lembar LPB bersama-sama dengan

dokumen pelengkap.

7. Unit kerja yang menangani gudang mencatat penerimaan tersebut ke

dalam kartu gudang sesuai tempat penyimpanan masing-masing.

Dalam hal barang non persediaan yang tidak langsung diambil harus

ditempatkan secara tersendiri dan dengan tanda khusus,

8. Mendistribusikan LPB dan seluruh dokumen pelengkap kepada Bagian

Gudang, untuk selanjutnya dilakukan pencatatan penerimaan barang

dalam kartu gudang.

3.10.4 Prosedur Pengeluaran Barang

Alur pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

1. Petugas yang memerlukan barang membuat Bon Keperluan Barang

(BKB) rangkap 2 (dua) yang diajukan kepada kepala Bagian untuk

disetujui dan ditandatangani.
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2. Setelah ditandatangani oleh Kepala Bagiannya, petugas yang

memerlukan barang membuat Bukti Permintaan Barang (BPB)

rangkap 4 (empat) dan diteruskan ke Direksi yang ditunjuk untuk

mendapat persetujuan.

3. Atas dasar BPB yang telah disetujui, petugas menyerahkan dokumen

tersebut kepada unit kerja yang menangani gudang.

4. Petugas gudang menyiapkan barang sesuai dengan yang tercantum

dalam BPB dan mengisi jumlah barang yang dikeluarkan pada

dokumen tersebut.

5. Pada saat barang diserahkan, barang harus dihitung kembali dengan

disaksikan oleh penerima barang. Jika telah sesuai, petugas gudang

membubuhkan tanda tangan pada dokumen BPB.

6. Selanjutnya petugas gudang membagikan dokumen BPB lembar ke-2

kepada unit kerja bersama barang. BKB lembar ke-2 diarsip oleh

Bagian Gudang.

7. Petugas gudang mencatat pengeluaran barang persediaan ke dalam

kartu gudang berdasarkan BPB lembar ke-3.

8. Petugas pembukuan mengarsip BPB lembar ke-1 setelah melakukan

pencatatan yang diperlukan.
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Gambar 3.1
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Gambar 3.2

Flowchart Penerimaan Barang
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Gambar 3.3

Flowchart Pengeluaran Barang
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3.11 Sistem Pengendalian Intern pada PDAM Tirta Satria

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode

pencatatan dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data organisasi, mendorong

dipatuhinya kebijakan manejemen. Ada 4 (empat) unsur pokok untuk

menciptakan suatu sistem pengendalian intern persediaan barang yang baik

adalah:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara

tegas.

Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh PDAM Tirta Satria dalam sistem

pengendalian intern pada struktur organisasi adalah:

a) Pemisahan fungsi gudang dengan fungsi akuntansi. Fungsi gudang

memiliki tanggung jawab terhadap persediaan barang, sedangkan

fungsi akuntansi memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa

keuangan perusahaan. Kedua fungsi ini harus dipisahkan agar tidak

terjadi manipulasi data persediaan barang yang ada di gudang.

b) Yang bertanggung jawab terhadap persediaan barang adalah pegawai

bagian gudang. Pegawai bagian gudang bertanggung jawab terhadap

penerimaan dan pengeluaran barang serta bertanggung jawab atas

keamanan barang yang disimpan.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan

biaya.

Adapun prosedur yang digunakan oleh PDAM Tirta Satria tentang

sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam pengendalian intern

persediaan barang adalah: Setiap pengeluaran dari gudang dilakukan

hanya dengan adanya otorisasi tertulis dari Direksi/Pejabat yang ditunjuk

untuk mendapatkan persetujuan. Metode yang digunakan untuk mencatat
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persediaan barang adalah metode perpetual untuk barang instalasi

sedangkan metode fisik untuk barang operasi. Metode perpetual akan

memudahkan penyusunan neraca dan laporan laba/rugi jangka pendek.

Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan persediaan

barang adalah kartu gantung dan kartu persediaan. Kartu gantung

digunakan untuk mencatat data kuantitas barang yang disimpan di gudang

beserta mutasinya. Kartu persediaan digunakan untuk mencatat mutasi

persediaan dan saldo tiap jenis persediaan baik kuantitas maupun harga

pokoknya.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit

operasi.

Adapun cara-cara yang ditempuh PDAM Tirta Satria dalam

menciptakan praktik yang sehat adalah: Pemberian nomor urut tercetak

pada kartu gantung untuk mencatat keluar masuknya barang yang

menggamabarkan tanggal mulai masuk, jumlah barang, termasuk

pengeluaran barang. Pemeriksaan terhadap persediaan barang dilakukan

setiap periode tertentu, misalnya tri wulan, semester, dan tahunan. Tidak

adanya campur tangan dari pihak yang tidak berwenang dalam persediaan

barang. Perputaran jabatan dilakukan secara periodik. Cuti yang diambil

oleh pegawai gudang sesuai dengan keperluan pegawai. Rekonsiliasi

antara kekayaan fisik dengan catatan akuntansi dilakukan ssecara periodik

selama satau tahun sekali.

4. Pegawai yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Untuk menciptakan pegawai yang kompeten dalam sistem

pengendalian intern persediaan barang PDAM Tirta Satria menggunakan

prinsip-prinsip sebagai berikut: Seleksi calon pegawai berdasarkan tingkat

pendidikan, pengalaman, serta kedisiplinan dan kejujuran. Dilakukan Job

Training bagi pegawai baru yang telah diterima. Fasilitas perusahaan yang

diberikan pegawai sudah memadai, sehingga dapat menunjang efektifitas

kerja karyawan. Pengembangan pendidikan untuk pegawai.


