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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa adanya permasalahan yang terjadi di 

bagian gudang akibat keluar masuknya persediaan barang yang tidak teratur dikarenakan 

kurangnya informasi dari pihak karyawan yang akan mengakibatkan kesalahan dalam 

perhitungan persediaan barang yang ada di gudang. 

Penelitian ini bertujuan untuk : Menganalis Sistem Informasi Akuntansi Pengendalian 

Internaluntuk Persediaan Barang dagang diPT. Putra Sentosa Mandiri dan menguraikan 

pengendalian internal pada PT. Putra Sentosa Mandiri apakah telah sesuai dengan teori unsur-

unsur pengendalian internal yang ditetapkan. 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan 

mengkaji, menguraikan dengan pustaka yang ada, dan menarik kesimpulan. Prosedur 

pengumpulan data melalui studi lapangan (observasi, dokumen, dan wawancara) dan studi 

kepustakaan. 

Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal belum 

efektif dan belum sesuai unsur-unsur yang ditetapkan, karena terdapat satu komponen dan 

unsur pengendalian internal pada PT. Putra Sentosa Mandiri yaitu pada aktivitas 

pengendalian,perangkapan tugas pada bagian gudang yang merangkap sebagai penerimaan, 

penyimpanan dan pengeluaran barang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang perlu 

dilakukan perusahaan adalah memisahkan tanggung jawab yang jelas antara penerimaan dan 

penyimpanan barang agar lebih fokus dan teliti untuk mengurangi permasalahan yang ada dan 

menetapkan pembagian tugas dengan baik. 
 

 
KATA KUNCI : Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, Persediaan 

 

I. LATAR BELAKANG 

Di era globalisasi ini 

perkembangan usaha besar 

menengah baik dari sektor industri, 

jasa maupun perdagangan 

menunjukkan perkembangan yang 

semakin meningkat. Hal ini 

menuntut perusahaan menggunakan 

sistem informasi sebagai kebutuhan 

yang lebih baik. Sistem informasi 

yang dibutuhkan oleh perusahaan 

adalah sistem informasi akuntansi. 

Menurut Krismiaji (2015:4) sistem 

informasi akuntansi adalah sebuah 
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sistem memproses data dan transaksi 

guna menghasilkan informasi yang 

bermanfaat untuk merencanakan, 

mengendalikan, dan mengoperasikan 

bisnis. Dengan adanya sistem 

informasi akuntansi dapat 

meningkatkan keunggulan bersaing 

sehingga tingkat profitabilitas 

perusahaan akan naik. Sistem 

informasi yang penting bagi 

perusahaan dagang adalah sistem 

informasi akuntansi persediaan 

barang dagang. 

Persediaan barang merupakan 

hal sangat pentng bagi perusahaan 

dagang dan perusahaan manufaktur. 

Menurut Rudianto (2008:235), 

persediaan adalah sejumlah barang 

jadi, bahan baku, barang dalam 

proses yang dimiliki perusahaan 

dengan tujuan untuk dijual atau di 

proses lebih lanjut. Persediaan 

merupakan aktiva lancar yang 

memiliki risiko yang cukup tinggi 

dalam kegiatan perusahaan jika tidak 

diperhatikan dengan benar. 

Untuk itu, Mulyadi (2016:129) 

mengungkapkan “pengendalian 

intern adalah struktur organisasi, 

metode dan ukuran ukuran yang 

dikoordinasikan untuk menjaga aset 

organisasi, mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi, 

mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen. Oleh karena itu, 

pengendalian internal perlu 

diterapkan.n 

Namun fakta menunjukkan 

bahwa dalam perusahaan masih 

belum maksimal dalam penerapan 

sistem informasi akuntansi. Hal ini 

ada kecenderungan terjadi 

ketidakoptimalan sistem informasi 

akuntansi, salah satunya pada PT. 

Putra Sentosa Mandiri terdapat 

adanya perangkapan jabatan. 

PT. Putra Sentosa Mandiri Pare 

merupakan dealer kendaraan roda 

dua yang memiliki persediaan barang 

seperti sepeda motor dan sparepart. 

Pada  perusahaan ini, persediaan 

barang merupakan suatu komponen 

aktiva lancar yang memegang 

peranan penting dalam upaya 

tercapainya tujuan perusahaan dalam 

rangka membuka cabang dan 

sebagainya. Dengan banyaknya 

keluar masuknya persediaan 

perusahaan mampu mengendalikan 

persediaan dan harus mampu 

membuat sistem informasi akuntansi 

persediaan barang dagang yang 

efektif dan memadai sehingga 

kegiatan operasional perusahaan 

dapat  berjalan dengan lancar dan 

dapat meminimalisasi adanya 

penyelewengan.  Berdasarkan latar 

belakang diatas, maka penulis 
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mencoba melakukan penelitian 

dengan judul “ANALISIS 

PENERAPAN SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI 

PENGENDALIAN INTERNAL 

UNTUK PERSEDIAAN BARANG 

DAGANG PADA PT. PUTRA 

SENTOSA MANDIRI PARE.” 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Jenis 

Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif, 

dimana yang dikumpulkan 

merujuk pada informasi, 

konsep, pendapat dan 

keterangan yang berbentuk 

uraian dalam menggunakan 

masalah-masalah yang terdapat 

pada PT. Putra Sentosa 

Mandiri Pare.  

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif, 

dimana untuk memberikan 

gambaran mengenai penelitian 

yang dilakukan. Peneliti akan 

berusaha menganalisa hingga 

taraf deskriptif, yaitu peneliti 

terlibat langsung dalam 

mengumpulkan data dan 

memahami fenomena atau 

permasalahan yang terjadi di 

lapangan. 

B. Kehadiran Peneliti 

Peneliti terjun langsung ke 

tempat penelitian dan telah 

mendapatkan ijin oleh pihak 

informan (Manajer dan karyawan) 

untuk melakukan wawancara dan 

untuk mengetahui kegiatan yang 

berkenaan dengan persediaan 

barang dagang untuk 

pengendalian internal yang terjadi 

pada PT. Putra Sentosa Mandiri. 

C. Tempat Dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan 

di PT. Putra Sentosa Mandiri 

Pare, alasannya karena 

perusahaan tersebut mudah 

dijangkau dan tempat paling 

mudah untuk mendapatkan 

perizinan penelitian. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian yang 

digunakan peneliti untuk 

memperoleh hasil dilakukan 

dalam waktu 4 bulan yaitu dari 

bulan Maret 2018 sampai 

dengan Juni 2018. 

D. Tahapan Penelitian 

Dalam penelitian ini 

menggunakan studi lapangan 

yang menggunakan tahap-tahap 
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mengenai perencanaan sampai 

dengan penyusunan laporan. 

Tahapan tersebut yaitu dimulai 

dari peneliti menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan 

penelitian, kemudian mengajukan 

permohonan penelitian ke instansi 

terkait, menjelaskan latar 

belakang dan lain-lain, melakukan 

pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, kemudian mengolah 

data yang dikumpulkan dalam 

bentuk kajian, dan selanjutnya 

menyusun laporan dan 

menyimpulkan hasil kajian 

penelitian. 

E. Sumber Data 

Menurut Sugiyono 

(2010:137) ada dua sumber dalam 

pengambilan data yaitu: 

1. Data Primer 

Dalam penelitian ini data 

primer diperoleh dari 

wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti kepada manajer 

dan karyawan yang terkait 

dengan objek yang diteliti..  

2. Data Sekunder 

Sedangkan data sekunder 

diperoleh dari dokumen-

dokumen perusahaan, misalnya 

seperti struktur organisasi dan 

sejarah perusahaan, serta 

sumber-sumber yang berkaitan 

dengan penelitian, dalam hal 

ini tentang sistem informasi 

akuntansi pengendalian 

internal untuk persediaan 

barang dagang. 

F. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data 

dalam penelitian ini meliputi 

wawancara, observasi, dan 

dokumentasi yang dimaksudkan 

untuk dapat mengetahui mengenai 

informasi, kegiatan langsung, dan 

formulir-formulir yang digunakan 

oleh PT. Putra Sentosa Mandiri 

terkait sistem informasi akuntansi 

persediaan barang. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data ini akan 

membandingkan antara teori dan 

fakta secara deskriptif dari sistem 

informasi akuntansi pengendalian 

untuk persediaan barang pada PT. 

Putra Sentosa Mandiri. Langkah 

analisis data tersebut yaitu 

dimulai dengan mengumpulkan 

data-data, kemudian 

mengklasifikasi dan menganalisis 

sistem informasi akuntansi nya, 

lalu membandingkan dengan teori 

dengan kenyataan yang ada pada 

lapangan, kemudian membuat 

kesimpulan dan saran perbaikan 
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mengenai sistem informasi 

akuntansi tersebut. 

H. Pengecekan Keabsahan 

Temuan 

Dalam penelitian ini peneliti 

menguraikan tentang hasil 

pengumpulan data dengan 

menggunakan triangulasi. 

Triangulasi dilakukan dari 

pengecekan beberapa sumber, 

seperti dari interview, 

dokumentasi, dan lainnya. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Sistem Akuntansi Persediaan 

Barang Pada PT. Putra 

Sentosa Mandiri Pare 

Metode pencatatan yang 

diterapkan di PT. Putra Sentosa 

Mandiri adalah metode 

pencatatan perpetual. Dimana 

unit pembelian yang masuk 

dan penjualan motor akan 

dicatat di buku besar dan di 

input secara terkomputerisasi. 

Metode pencatatan yang 

diterapkan di PT. Putra Sentosa 

Mandiri sudah baik sesuai 

dengan pendapat Rudianto 

(2008) 

Metode penilaian yang 

diterapkan di PT. Putra Sentosa 

Mandiri  menggunakan metode 

FIFO (masuk pertama keluar 

pertama). 

Metode penilaian 

persediaan yang ditetapkan 

oleh PT. Putra Sentosa Mandiri 

sudah sesuai dengan pendapat 

Rudianto (2008). 

2. Sistem Informasi Akuntansi 

Pembelian di PT. Putra 

Sentosa Mandiri 

Fungsi yang terkait di 

PT. Putra Sentosa Mandiri : 

a. Fungsi gudang 

b. Pembelian 

Tidak berbeda jauh 

dengan fungsi terkait yang ada 

pada sistem pembelian, 

menurut informasi dari 

manajer dan karyawan 

menyatakan bahwa pada sistem 

pembelian di PT. Putra Sentosa 

Mandirimasih adanya 

perangkapan tugas pada bagian 

gudang. Hal tersebut memiliki 

indikasi yang berbeda dengan 

teori yang diungkapkan oleh 

Mulyadi (2016) yang 

memisahkan bagian 

penerimaan dan penyimpanan 

barang. 

Dokumen yang 

digunakan dalam sistem 

pembelian di PT. Putra Sentosa 

Mandiri: 
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a. Surat order pembelian 

b. Bukti penerimaan barang 

Dalam PT. Putra Sentosa 

Mandiri dokumen yang 

digunakan dalam sistem 

pembelian memiliki indikasi 

kurang sesuai dengan teori 

yang diungkapkan oleh 

Mulyadi (2016) yang 

menggunakan 6 dokumen agar 

sistem dapat terhindar dari 

manipulasi. 

Catatan Akuntansi yang 

digunakan dalam sistem 

pembelian di PT. Putra Sentosa 

Mandiri: 

a. Buku gudang 

Dari pemaparan hasil 

yang ditemukan dilapangan 

dan teori yang diungkapkan 

Mulyadi (2016), catatan yang 

digunakan di PT Putra Sentosa 

Mandiri dapat dikatakan cukup 

efektif karena buku gudang 

sudah mencangkup hasil 

perhitungan fisik barang yang 

ada di gudang. 

3. Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan di PT. Putra 

Sentosa Mandiri 

Fungsi yang terkait 

dalam sistem penjualan di PT. 

Putra Sentosa Mandiri: 

a. Fungsi penjualan 

b. Fungsi kasir 

c. Fungsi gudang 

d. Fungsi pengiriman 

Menurut informasi dari 

manajer dan karyawan masih 

belum memisahkan antara 

bagian yang menerimadengan 

bagian yang melakukan 

pengeluran. Hal tersebut 

kurang sesuai dengan teori dari 

Mulyadi (2016) yang 

menyarankan agar 

menggunakan fungsi 

penerimaan dan fungsi 

pengeluaran agar sistem 

menjadi efektif. 

Dokumen yang 

digunakan dalam sistem 

penjualan di PT. Putra Sentosa 

Mandiri: 

a. Faktur penjualan 

b. Surat jalan 

Dokumen yang 

digunakan pada PT. Putra 

Sentosa Mandiri dapat 

diketahui terdapat kurang 

kesesuaian antara teori 

Mulyadi (2016)dengan praktik 
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lapangan hal ini dikarenakan 

ada beberapa dokumen yang 

tidak ada. Sehingga dapat 

dikatakan prosedur penjualan 

di PT. Putra Sentosa Mandiri 

kurang baik karena kurang 

lengkapnya dokumen. 

Catatan akuntansi yang 

digunakan dalam sistem 

penjualan di PT. Putra Sentosa 

Mandiri: 

a. Buku gudang 

Dari pemaparan hasil 

yang ditemukan dilapangan 

dan teori yang diungkapkan 

Mulyadi (2016), catatan yang 

digunakan di PT Putra Sentosa 

Mandiri dapat dikatakan cukup 

efektif karena buku gudang 

sudah mencangkup hasil 

perhitungan fisik barang yang 

ada di gudang. 

B. Kesimpulan 

1. Analisis sistem akuntansi 

persediaan. 

Metode pencatatan yang 

diterapkan di PT. Putra 

Sentosa Mandiri adalah 

metode pencatatan perpetual. 

terkomputerisasi. Metode 

pencatatan yang diterapkan di 

PT. Putra Sentosa Mandiri 

sudah baik. 

Metode penilaian yang 

diterapkan di PT. Putra 

Sentosa Mandiri  

menggunakan metode FIFO 

(masuk pertama keluar 

pertama). 

Metode penilaian 

persediaan yang ditetapkan 

oleh PT. Putra Sentosa 

Mandiri sudah sesuai. 

2. Analisis sistem informasi 

akuntansi pembelian masih 

kurang baik, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Ditunjukkan bahwa fungsi 

yang terkait dalam sistem 

pembelian masih kurang 

baik. Terdapat perangkapan 

fungsi  gudang yaitu sebagai 

penerimaan, penyimpanan 

dan pengeluaran barang. 

b. Terdapat kurangnya catatan 

yang  terkait dengan sistem 

pembelian. 

c. Terdapat kurangnya 

dokumen yang terkait. 

3. Analisis sistem informasi 

akuntansi penjualan masih 
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kurang baik, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

a. Ditunjukan bahwa fungsi 

yang terkait dalam sistem 

penjualan masih kurang 

baik. Terdapat perangkapan 

fungsi gudang yaitu sebagai 

penerimaan, penyimpanan 

dan pengeluaran barang. 

b. Terdapat kurangnya catatan 

yang terkait dengan sistem 

penjualan. 

c. Terdapat kurang lengkapnya 

dokumen yang terkait 

4. Analisis sistem informasi 

akuntansi pengendalian 

internal untuk persediaan 

barang dagang masih kurang 

baik, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Terdapat perangkapan tugas 

yang terjadi pada bagian 

gudang, yaitu sebagai 

penerimaan, penyimpanan 

dan pengeluaran barang. 

b. Setiap transaksi pembelian 

dan penjualan menggunakan 

slip rangkap sebagai bukti 

transaksi yang 

mencantumkan tanggal. 

c. Terdapat otorisasi dari 

manajer dalam setiap 

transaksi pembelian dan 

penjualan barang. 

d. Terdapat seleksi karyawan 

sesuai tingkat pendidikan. 

IV. PENUTUP 

A. Saran 

1. Perlu adanya pemisahan tugas 

dan wewenang pada masing-

masing bagian agar tidak 

terjadi perangkapan tugas. 

Seperti memisahkan fungsi 

penerimaan dengan fungsi 

penyimpanan dan pengeluran. 

2. Dokumen-dokumen serta 

catatan akuntansi sebaiknya 

dilengkapi agar dalam proses 

pencatatan dapat berjalan 

dengan efektif. 

3. Penempatan karyawan yang 

sesuai dengan kualitas sumber 

daya diperlukan sehingga lebih 

dapat memajukan perusahaan. 
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