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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi bahwa hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa 

evaluasi sistem pengendalian internal persediaan barang dagangan sangatlah penting dalam 

menyediakan barang dagangan agar barang dagangan tetap berjalan dengan lancar, maka dari itu 

membutuhkan sistem informasi yang cepat dan dapat meminimalisir kesalahan dalam proses 

pengolahan persediaan barang dagangan. 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana evaluasi sistem pengendalian internal persediaan 

barang dagangan pada industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) PT.Albizzia Sinar Lestari Indah 

Kediri ?  

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan prosedur pengumpulan data yaitu 

wawancara (interview), dokumentasi, pengamatan (observasi). Data penelitian ini, sumber data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder.  

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) adanya penerapan sistem persediaan barang 

dagangan yang sudah efektif dengan penggunaan dokumen-dokumen yang memadai, (2) terdapat 

pemisahan tugas dan wewenang dalam sistem persediaan barang dagangan, (3) pengendalian internal 

yang dilakukan perusahaan ini sudah cukup efektif, (4) agar perusahaan juga memisahkan tugas antara 

bagian penerimaan dan penyimpanan barang dagangan.  

 

 
KATA KUNCI  : Sistem Informasi Akuntansi , Persediaan , Pembelian , Penerimaan   
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I. LATAR BELAKANG 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara 

sangat penting untuk dicapai karena setiap 

negara menginginkan adanya proses 

perubahan perekonomian yang lebih baik 

dan ingin menjadi indikator keberhasilan 

pembangunan ekonomi suatu negara. 

Situasi lingkungan bisnis yang semakin 

komplek seperti sekarang ini setiap 

perusahaan dituntut untuk mampu 

meningkatkan kemampuan daya saing 

yang memadai. Hal yang paling penting 

dalam perusahaan adalah mempertahankan 

kelangsungan hidup dan keberadaan 

kegiatan atau aktivitas didalamnya. 

Pengendalian yang baik dapat 

meningkatkan kemungkinan terjadinya 

kesalahan baik yang disengaja ataupun 

tidak disengaja didalam perusahaan, serta 

untuk mengetahui kemungkinan terjadinya 

kesalahan yang dapat diketahui sedini 

mungkin. Pengendalian internal 

merupakan suatu proses yang dijalankan 

oleh seorang manajemen untuk menjaga 

aset organisasi, mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi, mendorong 

efisiensi dan dipatuhinya kebijakan 

manajemen. Dengan penelitian ini 

pengendalian internal yang akan diteliti di 

perusahaan manufaktur hanya sebatas 

persediaan barang dagangan yang ada pada 

PT.Albizzia Sinar Lestari Indah.  

Perusahaan manufaktur adalah 

suatu organisasi yang melakukan kegiatan 

pengelolaan dari barang mentah menjadi 

barang jadi yang akan dijual kepada 

masyarakat. Setiap perusahaan memiliki 

tujuan untuk menghasilkan laba yang 

optimal agar dapat mempertahankan 

kelangsungan hidup dan mampu 

mengembangkan usaha perusahaan agar 

lebih baik.Perusahaan dalam menghadapi 

persaingan perlu adanya system informasi 

yang terstruktur untuk menghasilkan 

sebuah informasi yang dibutuhkan oleh 

pemakai sehingga dapat bermanfaat bagi 

kemajuan perusahaan.Salah satu system 

yang memadai untuk kemajuan perusahaan 

adalah penerapan sistem akuntansi, dimana 

penerapan sistem akuntansi akan 

membantu perusahaan untuk mencapai 

keunggulan yang kompetitif, dan 

pengendalian internal persediaan barang 

dagang akan lebih efektif dilandasi dengan 

sistem informasi akuntansi yang memadai. 

Dengan adanya sistem 

pengendalian internal persediaan barang 

dagang akan mudah terawasi dan 

manajemen lebih mudah dalam 

pengambilan keputusan dalam menentukan 

langkah – langkah yang dilakukan oleh 

perusahaan terutama persediaan barang 

dagang. 

PT.Albizzia sinar Lestari Indah 

Kediri adalah sebuah perusahaan yang 
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bergerak dibidang pengelolaan kayu 

menjadi triplek. Pada PT.Albizzia sinar 

Lestari Indah Kediri, persediaan 

merupakan salah satu asset perusahaan. 

Peranan dalam pengendalian internal hal 

ini sangatlah penting dalam meningkatkan 

laba dan keamanan persediaan sebagai 

harta perusahaan, karena cukup banyak 

jumlah barang. 

Didalam aplikasi dilapangan, 

uraian tugas yang telah ditetapkan tidak 

sepenuhnya dijalankan sesuai dengan 

petunjuk prosedur yang ditetapkan dalam 

bentuk peraturan pelaksanaan tugas yang 

didalamnya dimuat prosedur pelaksanaan 

penerimaan dan pengeluaran barang 

dagang , sering terjadi ketidak cocokan 

antar progam pencatatan kartu stock 

penerimaan dan pengeluaran barang 

melalui data komputer, yang salah satu 

penyebabnya adalah kurangnya 

pengendalian internal terhadap penerimaan 

dan pengeluaran barang. 

Kurangnya pengendalian internal 

terhadap persediaan pada PT. Albizzia 

Sinar Lestari Indah berdampak pada 

terjadinya dimana stock fisik barang tidak 

sesuai dengan stock barang yang ada 

didata komputer. Selain itu yang menjadi 

permasalahan adalah penggunaan satu 

pencatatan persediaan barang dagang 

untuk beberapa tempat yang berbeda serta 

staf karyawan yang terbatas. Hal ini 

membuat seringnya keterlambatan 

pengecekan barang masuk dan keluar yang 

mempengaruhi operasional persediaan 

perusahaan. 

Berdasarkan masalah tersebut 

diatas, penulis tertarik untuk mengajukan 

judul EVALUASI PENERAPAN 

SISTEM PENGENDALIAN 

INTERNAL PERSEDIAAN BARANG 

DAGANGAN PADA INDUSTRI 

PRIMER HASIL HUTAN KAYU 

(IPHHK) PT. ALBIZZIA SINAR 

LESTARI INDAH KEDIRI. 

 

II. METODE 

A. Penndekatan dan Jenis 

Penelitian. 

Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. Jelis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif. 

Penelitian ini disusun 

berdasarkan data dan informasi 

yang mendukung sesuai 

permasalahan dan tujuan yang 

dilakukan peneliti sehingga jenis 

penelitian deskriptif kuantitatif 

yang dilakukan pada kondisi 

alamiah langsung kesumber data 

pengumpulan data.  

B. Kehadiran Peneliti  
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Pada kegiatan ini peneliti 

bertindak untuk mengumpulkan 

data, peneliti terjun langsung 

kelapangan atau lokasi yang telah 

diberikan ijin  dan diketahui oleh 

pihak subjek informan. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 

PT. Albizzia Sinar Lestari Indah 

Cabang Kediri yang berada di Jln. 

Manggis Dusun Gogorejo Desa 

Pandantoyo Kecamatan Ngancar 

Kabupaten Kediri. PT. Albizzia 

Sinar Lestari Indah 

D. Tahapan Penelitian  

Tahapan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan instrumen 

penelitian, berupa daftar 

pertanyaan untuk melakukan 

wawancara terhadap pihak yang  

2. Melakukan penelitian dengan 

waktu yang telah ditentukan 

untuk mengumpulkan data yang 

dibutuhkan peneliti. 

3. Mengumpulkan data mengenai 

sistem persediaan barang 

dagangan dan sistem 

pengendalian internal yang 

digunakan. 

4. Mengelola dan menyajikan 

informasi tentang sistem 

persediaan barang dagangan 

pada PT.Albizzia Sinar Lestari 

Indah. 

5. Menganalisis dan 

menginterpretasikan hasil 

penelitian. 

6. Memberikan saran untuk 

memperbaiki sistem informasi 

akuntansi persediaan barang 

dagangan pada perusahaan. 

7. Mengumpulkan hasil penelitian 

secara keseluruhan. 

8. Tahap pelaporan. 

E. Sumber Data  

Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data 

sekunder. 

F. Prosedur Pengumpulan Data  

Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan 

adalah : 

1. Studi Lapangan  

Salah satu proses kegiatan 

pengungkapan fakta-fakta 

melalui observasi atau 

pengamatan dan wawancara 

dalam proses memperoleh 

keterangan atau data dengan 

cara terjun langsung 

kelapangan 

a. Wawancara (interview) 

b. Dokumentasi  
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c. Pengamatan (observasi) 

2. Studi Kepustakaan  

Segala usaha yang 

dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang 

relevan dengan topik atau 

masalah yang sedang diteliti 

dan informasi dapat diperoleh 

dari laporan peneliti yang ada 

hubungannya dengan masalah 

yang dipecahkan terdahulu dari 

buku dan literatur. 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik deskriptif 

kualitatif yang diutamakan dengan 

studi observasi pendahuluan untuk 

menemukan dan merumuskan 

masalah. 

Langkah – langkah analisis 

yang digunakan dalam teknik 

penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengumpulkan data dan 

informasi tentang  sistem 

pengendalian internal persediaan 

barang dagangan pada 

PT.Albizzia Sinar Lestari Indah 

Cabang Kediri. 

2. Mempelajari, mengkaji data, dan 

mengevaluasi penerapan sistem 

pengendalian internal persediaan 

barang dagangan pada 

PT.Albizzia Sinar Lestari Indah 

Cabang Kediri. 

3. Membandingkan dengan teori 

penerapan sistem pengendalian 

internal persediaan barang 

dagangan pada PT.Albizzia 

Sinar Lestari Indah. 

4. Membuat bagan alir (flowchart) 

untuk digunakan dalam 

menjelaskan aspek- aspek sistem 

pengendalian internal persediaan 

barang dagangan. 

5. Menarik kesimpulan dari hasil 

penelitian yang diperoleh pada 

PT.Albizzia Sinar Lestari Indah 

Cabang Kediri. 

H. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam penelitian ini peneliti 

menguraikan dari hasil 

pengumpulan data dengan 

menggunakan Triangulasi. 

Menurut Sugiyono (2016 : 

241) mengemukakan triangulasi 

sebagai berikut : 

“Triangulasi diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang 

telah ada” 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Deskripsi dan Hasil Penelitian 
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1. Sistem Order Barang atau 

Pembelian Bahan Baku. 

Di dalam proses pembelian 

bahan baku terutama kayu terdapat 

sistem informasi pembelian yang 

mencangkup sistem order barang 

dari bagian gudang memberi tahu 

ke penanggung jawab pemasok 

bahan baku lalu diteruskan 

kesupplier.2 

a) Fungsi Terkait. 

1) Bagian Gudang 

2) Penanggung jawab 

pemasok bahan baku. 

3) Administrasi. 

2. Prosedur Pengeluaran Barang 

Dagangan. 

Setelah terjadinya proses 

order bahan baku yang kemudian 

diolah dengan melalui beberapa 

tahapan dan menjadi barang jadi, 

produk yang di masukkan kedalam 

gudang sebelum barang 

dikeluarkan dan siap dipasarkan, 

produk (plywood) akan dilakukan 

proses pengecekan kualitas dimana 

produk yang belum memenuhi 

standart akan diolah kembali yang 

mana hasil dari pengolahan 

tersebut menghasilkan produk 

yang sesuai standart yang nantinya 

produk siap dikeluarkan untuk 

dijual. 

a) Fungsi Terkait. 

1) Bagian Gudang 

2) Penanggung jawab pabrik 

dan produksi 

3) Administrasi  

3. Unsur-Unsur Pengendalian 

Internal Persediaan Barang 

Dagangan. 

a. Lingkungan Pengendalian Internal 

Persediaan Barang Dagangan. 

1) Filosofi dan gaya operasi 

manajemen. Pada PT.Albizzia 

Sinar Lestari Indah lebih 

menekankan adanya kejujuran 

dan keterbukaan pada 

karyawan, yang diharapkan 

dapat memberikan kontribusi 

kepada perusahaan sehingga 

dapat menimbulkan rasa 

memiliki. 

2) Komitmen terhadap integritas 

dan nilai-nilai etika. . Pada 

PT.Albizzia Sinar Lestari 

Indah penerapan manajemen 

didasarkan pada kepercayaan 

bahwa karyawan mempunyai 

komitmen untuk bekerja sebaik 

mungkin dan mampu membuat 

keputusan yang tepat. 

3) Komitmen terhadap 

kompetensi. Kompetensi 

menjadi pertimbangan 

manajemen untuk 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Kiki Nur Cahyanti | 14.1.02.01.0338 
FE - Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 8|| 

 
 

melaksanakan tugas tertentu 

pada PT.Albizzia Sinar Lestari 

Indah. Suatu perusahaan 

kompetensi merupakan 

keahlian yang dipersyaratkan. 

4) Struktur Organisasi. Pada 

PT.Albizzia Sinar Lestari 

Indah struktur organisasi 

perusahaan dirancang cukup 

sederhana agar mudah 

melakukan akses untuk semua 

karyawan. 

5) Metode penetapan otorisasi 

dan tanggung jawab.  

Jika dilihat dari struktur 

organisasi PT.Albizzia Sinar 

Lestari Indah pembagian tugas 

dan wewenang sudah terlihat 

jelas dalam struktur organisasi. 

6) Kebijakan dan praktik sumber 

daya manusia. Pada  

PT.Albizzia Sinar Lestari 

Indah memiliki kebijakan dan 

prosedur kepegawaian dalam 

rangka mendapatkan SDM 

yang jujur dan kompeten 

terhadap tugasnya 

b. Aktivitas Pengendalian  

Aktivitas pengendalian 

merupakan pengendalian dan 

prosedur yang dibuat untuk 

memastikan bahwa arahan 

pimpinan dilaksanakan dengan 

baik. Aktivitas pengendalian yang 

dilakukan pada PT.Albizzia Sinar 

Lestari Indah dalam kaitannya 

persediaan barang dagangan 

adalah sebagai berikut : 

1) Desain dokumen yang baik dan 

bernomor urut tercetak.  

2) Pemisahan tugas 

3) Otorisasi yang memadai atas 

setiap transaksi bisnis yang 

terjadi. 

4) Pengamanan harta dan catatan 

perusahaan  

5) Menciptakan adanya 

pengecekan independen atas 

pekerjaan karyawan. 

c. Penilaian risiko  

Risiko pada PT.Albizzia Sinar 

Lestari Indah bersumber dari 

ketidaksengajaan karyawan yakni 

kurang hati-hati ketika proses 

pemotongan (clipper) dan oven 

yang mengakibatkan bahan baku 

(venner) yang seharusnya masuk 

keruang oven karena terjadi 

kesalahan maka perlu adanya 

face/back. 

d. Informasi dan komunikasi  

Semua pencatatan transaksi 

mengenai persediaan barang 

dagangan yang dilakukan pada 

PT.Albizzia Sinar Lestari Indah 

sudah terkomputerisasi sehingga 
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proses pengolahan datanya lebih 

cepat. 

e. Pengawasan kinerja  

Pengawasan yang dilakukan 

pada PT.Albizzia Sinar Lestari 

Indah terhadap penerimaan dan 

pengeluaran barang dagangan 

(plywood) adalah memantau dan 

memeriksa secara rutin setiap 

penerimaan barang dari bagian 

produksi yaitu dengan cara 

menghitung ulang barang yang 

diterima serta dicocokkan dengan 

berita acara surat terima (BAST) 

barang jadi yang telah dibuat oleh 

bagian produksi. 

B. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Evaluasi Sistem Persediaan 

Barang Dagangan  

Berdasarkan analisis data yang 

telah dilakukan untuk mengetahui 

sistem pengeluaran barang dagangan 

baik menurut teori, maupun fakta 

yang ada pada PT.Albizzia Sinar 

Lestari Indah, sebagai berikut :  

a. Evaluasi terhadap fungsi yang 

terkait  

1) Fungsi yang Terkait dalam 

Sistem Order Barang atau 

Pembelian Bahan Baku 

Berikut ini adalah 

perbandingan antara teori 

mengenai fungsi yang terkait 

dalam sistem persediaan bahan 

baku dengan hasil temuan yang 

ada dilapangan. 

Tabel 1 

Perbandingan Teori tentang Fungsi 

yang Terkait dalam Sistem Order 

Barang atau Pembelian Bahan Baku  

Berdasarkan Tabel 1 mengenai fungsi yang 

terkait dalam Sistem Order Barang atau 

Pembelian Bahan Baku menurut teori 

Mulyadi (2016 :243)  adalah adanya fungsi 

gudang, fungsi pembelian, fungsi 

penerimaan dan fungsi Akuntansi. 

Sedangkan praktiknya pada PT.Albizzia 

Sinar Lestari fungsi yang terkait dalam 

sistem order barang atau pembelian bahan 

baku adalah adanya fungsi gudang, fungsi 

penanggung jawab pemasok bahan baku 

dan fungsi administrasi. Secara 

keseluruhan hasil evaluasi yang didapat 

dari pemisahan fungsi yang terkait dalam 

sistem order barang atau pembelian bahan 

baku sudah cukup efektif dan sesuai 

dengan teori Mulyadi (2016 :243) namun 

ada perangkapan fungsi pada PT.Albizzia 

Sinar Lestari dimana fungsi pembelian dan 

penerimaan dikelola oleh satu fungsi yaitu 

penanggung jawab pemasok bahan baku. 

Menurut Teori 

Mulyadi  

(2016 : 243 ) 

Praktik di 

PT.Albizzia Sinar 

Lestari Indah  

1. Fungsi Gudang  

2. Fungsi 

Pembelian  

3. Fungsi 

Penerimaan  

4. Fungsi 

Akuntansi  

1. Fungsi Gudang  

2. Penanggung 

Jawab Pemasok 

Bahan Baku  

3. Administrasi 
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Akan tetapi hal tersebut tidak 

mempengaruhi dan tidak menghambat 

kelancaran proses produksi dalam 

perusahaan 

2) Fungsi yang Terkait dalam Sistem 

Pembelian Barang Dagang 

Berikut ini adalah perbandingan 

antara teori mengenai fungsi yang 

terkait dalam sistem persediaan barang 

dagangan dengan hasil temuan yang ada 

dilapangan. 

Tabel 2 

Perbandingan Teori tentang Fungsi 

yang Terkait dalam Sistem Persediaan 

Barang dagangan  

Menurut Teori 

Mulyadi 

(2016 : 487 ) 

Praktik di 

PT.Albizzia Sinar 

Lestari Indah 

1. Panitia 

Perhitungan 

Fisik 

Persediaan. 

2. Fungsi 

Akuntansi  

3. Fungsi 

Gudang  

1. Penanggung 

jawab Pabrik dan 

Produksi  

2. Administrasi  

3. Bagian Gudang  

Berdasarkan pada Tabel 2 mengenai 

fungsi yang terkait dalam sistem 

persediaan barang dagangan menurut teori 

Mulyadi (2016 :243) adalah adanya fungsi 

panitia perhitungan fisik persediaan, fungsi 

akuntansi dan fungsi gudang. Sedangkan 

praktiknya pada PT.Albizzia Sinar Lestari 

fungsi yang terkait dalam sistem 

persediaan barang dagangan adalah adanya 

fungsi penanggung jawab pabrik dan 

produksi, fungsi administrasi dan bagian 

gudang. Dari analisa yang didapat pada 

praktiknya penerapan fungsi sudah efektif 

dan sesuai dengan teori yang ada, 

walaupun dengan menggunakan nama 

yang berbeda, tetapi mempunyai makna 

yang sama.  

b. Evaluasi terhadap dokumen yang 

digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam 

sistem persediaan barang dagangan 

yang ada pada PT. Albizzia Sinar 

Lestari Indah meliputi Nota order 

barang, Nota angkutan, Daftar kayu 

olahan (DKO), Posisi Stock WIP 

harian, Faktur Penjualan dan Laporan 

permintaan dan pengeluaran barang dari 

gudang. Dokumen yang digunakan 

dalam sistem persediaan barang 

dagangan pada PT. Albizzia Sinar 

Lestari Indah dikatakan sudah sesuai 

dengan teori. Akan tetapi ada dokumen 

yang kurang memadai sehingga perlu 

adanya penambahan dokumen seperti 

kartu perhitungan fisik yang berfungsi 

untuk perhitungan fisik persediaan dan 

pengecekan. 

2. Evaluasi Sistem Pengendalian 

Internal Persediaan Barang 

Dagangan pada PT.Albizzia Sinar 

Lestari Indah  

a. Lingkungan Pengendalian  Internal 

Persediaan Barang Dagangan  

1) Filsafat dan Gaya Manajemen 

Operasi. 
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Pada PT.Albizzia Sinar Lestari 

Indah filosofi dan gaya 

manajemen operasi lebih 

ditekankan pada kejujuran dan 

keterbukaan pada karyawan. 

Filosofi dan gaya manajemen 

operasi yang diterapkan pada 

PT.Albizzia Sinar Lestari Indah 

sudah dikatakan baik karena telah 

menekankan akan pentingnya 

kejujuran dan kepercayaannya 

pada perusahaan dan karyawan. 

2) Komitmen terhadap integritas dan 

nilai – nilai etika. 

Komitmen terhadap integritas dan 

nilai etika pada PT.Albizzia Sinar 

Lestari Indah sudah baik, karena 

kepercayaan merupakan kunci 

utama dalam terwujudnya 

kesuksesan sebuah perusahaan. 

Dengan adanya kepercayaan yang 

diberikan perusahaan kepada 

karyawan secara tidak langsung 

tanggung jawab pada diri 

karyawan akan tumbuh dengan 

sendirinya. 

3) Komitmen terhadap kompetensi. 

Komitmen terhadap kompetensi 

yang ada pada PT.Albizzia Sinar 

Lestari Indah sudah cukup baik, 

karena karyawan yang ada pada 

PT.Albizzia Sinar Lestari Indah 

bertugas sesuai dengan 

kompetensi karena karyawan 

yang ada pada PT.Albizzia Sinar 

Lestari Indah bertugas sesuai 

dengan kompetensi atau keahlian 

sesuai dengan tugas (job 

description). 

4) Struktur Organisasi. 

Struktur organisasi pada PT. 

Albizzia Sinar Lestari Indah 

sudah baik. Struktur organisasi 

terbentuk garis lini, dimana 

pelimpahan wewenang langsung 

secara vertikal dan sepenuhnya 

dari kepemimpinan terhadap 

bawahannya. 

5) Metode penetapan otorisasi dan 

tanggung jawab.  

Penetapan otorisasi dan tanggung 

jawab yang ada pada PT.Albizzia 

Sinar Lestari Indah sudah cukup 

baik. Dilihat dari struktur 

organisasi pembagian tugas dan 

wewenang sudah terlihat jelas 

dalam struktur organisasi yang 

sesuai dengan bagian masing-

masing. 

6) Kebijakan dan praktik sumber 

daya manusia. 

Dalam kebijakan dan praktik 

sumber daya manusia yang ada 

pada PT.Albizzia Sinar Lestari 

Indah sudah cukup baik, karena 

pada PT.Albizzia Sinar Lestari 
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Indah memiliki kebijakan dan 

prosedur kepegawaian dalam 

rangka mendapatkan SDM yang 

jujur dan kompeten terhadap 

tugasnya 

b. Aktivitas Pengendalian  

Aktivitas pengendalian pada 

PT.Albizzia Sinar Lestari Indah sudah 

baik, dimana meliputi hal – hal 

sebagai berikut : 

1) Desain dokumen persediaan 

barang dagangan sudah tercetak 

urut dan sesuai dengan aturan 

yang ada dalam perusahaan. 

2) Pemisahan tugas pada 

PT.Albizzia Sinar Lestari Indah 

sudah melakukan pemisahan 

tugas sesuai dengan job 

description. 

3) Otorisasi yang memadai atas 

setiap transaksi bisnis yang terjadi 

pada PT. Albizzia Sinar Lestari 

Indah telah berjalan baik, karena 

berdasarkan struktur organisasi 

untuk tugas dan wewenang telah 

dijalankan dan terlihat dalam 

aktivitas sehari- hari . 

4) Pengamanan barang jadi dan 

catatan perusahaan mengamankan 

barang jadi dan catatan 

perusahaan dengan melakukan 

penyimpanan data pada aplikasi 

komputer untuk catatan 

perusahaan dan sedangkan barang 

dagang disimpan ditempat yang 

bersih, tidaj lebab, suhu normal 

dan jauh dari penyebab terjadinya 

kerusakan yang bisa terhubung 

keseluruh divisi pada perusahaan. 

5) Menciptakan adanya pengecekan 

independen atas pekerjaan 

karyawan lain PT.Albizzia Sinar 

Lestari Indah melakukan 

pengecekan yang terstruktur.  

c. Penaksiran Resiko  

Penaksiran resiko pada PT.Albizzia 

Sinar Lestari Indah sudah memadai, 

karena sudah ada peraturan yang ada. 

Resiko ini terkait dengan penetapan 

tujuan – tujuan yang ingin dicapai 

organisasi.  

d. Informasi dan komunikasi  

Sistem informasi dan komunikasi pada 

PT.Albizzia Sinar Lestari Indah sudah 

cukup baik, dimana semua transaksi 

sudah dilakukan dengan sistem 

terkomputernisasi dan memberikan 

pemahaman mengenai prosedur 

pembelian bahan baku, pengolahan 

produksi persediaan barang dagangan, 

dan pengeluaran barang dagangan. 

e. Pengawasan kinerja 

Pengawasan kinerja pada PT.Albizzia 

Sinar Lestari Indah sudah memadai, 

karena perusahaan PT.Albizzia Sinar 

Lestari Indah mengadakan pemantauan   
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persediaan barang dagangan dengan 

melakukan stock opname setiap   

bulannya.     

Simpulan   :       

Berdasarkan uraian, temuan, analisis 

dan evaluasi yang dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka penulis mengambil 

beberapa kesimpulan bahwa pada 

PT.Albizzia Sinar Lestari Indah 

mengenai evaluasi pada sistem 

persediaan barang dagangan, penulis 

menemukan temuan beberapa kelebihan 

dan kekurangan . Hal ini  dapat dilihat 

pada beberapa hal sebagai berikut : 

1. Adanya pemisahan fungsi yang 

terkait dengan sistem persediaan 

barang dagangan, yaitu fungsi 

pembelian bahan baku yang 

dijalankan oleh fungsi pembelian 

yang dilaksanakan oleh bagian 

penanggung jawab pemasok bahan 

baku, fungsi pemeriksaan bahan 

baku datang dilakukan oleh bagian 

kepala produksi / kepala gudang 

(mandor), dan fungsi pengeluaran 

barang dagangan dilakukan oleh 

bagian gudang dan admin barang 

dan diketahui oleh penanggung 

jawab pabrik dan produksi. Dengan 

adanya pemisahan fungsi yang jelas 

maka keamanan atas persediaan 

barang dagangan dapat dijamin. 

2. Adanya pengendalian internal yang 

dilakukan oleh PT.Albizzia Sinar 

Lestari Indah, yaitu dalam lingkungan 

dan pengendalian internal mempunyai 

aturan yang harus dipatuhi oleh semua 

devisi di perusahaan, mempunyai 

struktur organisasi yang baik, 

dokumen yang bernomor urut dan 

bercetak, adanya pengecekan 

persediaan barang dagangan setiap 

hari dengan stock opname, dan adanya 

pengendalian internal tersendiri dari 

manajer. 

IV PENUTUP  

Saran 

Dari hasil penelitian adapun saran 

yang diberikan peneliti adalah sebagai 

berikut: 

Bagian gudang pada saat 

permintaan barang dagang ke bagian 

produksi perlu adanya dokumen yang 

terkait pada saat permintaan pada 

bagian produksi guna untuk lebih 

memudahkan pengecekan disetiap 

bulannya secara independen. 
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