
ARTIKEL 

 

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG 

UNTUK MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERN  

PADA PT. HARAPAN AGRO MANDIRI  

KABUPATEN NGANJUK 

 

 

 

 

Oleh: 

HAFIDAH TIAS AZIZAH  

13.1.01.04.0001 

 

Dibimbing oleh : 

1. Tjetjep Yusuf Afandi, S.Pd., S.E., M.M. 

2. Drs. Zainal Arifin, M.M 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

TAHUN 2018 

 

Simki-Economic Vol. 02 No. 01 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Hafidah Tias Azizah | 13.1.01.04.0001 

FKIP – Pendidikan Ekonomi 

simki.unpkediri.ac.id 

|| 1|| 

 
 

SURAT PERNYATAAN 

ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Lengkap  : HAFIDAH TIAS AZIZAH 

NPM  : 13.1.01.04.0001 

Telepun/HP  : 085708079590 

Alamat Surel (Email)  : Hafidah.tias@gmail.om 

Judul Artikel : ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN 

BARANG UNTUK MENINGKATKAN 

PENGENDALIAN INTERN PADA PT. HARAPAN 

AGRO MANDIRI KABUPATEN NGANJUK  

Fakultas – Program Studi  : FKIP- Pendidikan Ekonomi 

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Nusantara PGRI Kediri  

Alamat Perguruan Tinggi : Jl. K.H. Achmad Dahlan no.76, Kediri, Jawa Timur 

 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan 

bebas plagiarisme; 

b.   artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, 

saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
 

 
 

Mengetahui Kediri, 01 Februari 2018 

Pembimbing I 

 

 

 

Tjetjep Yusuf Afandi, S.Pd., S.E., M.M. 

NIDN. 0005086802 

Pembimbing II 

 

 

 

Drs. Zainal Arifin, M.M 

NIDN. 0023086809 

Penulis, 

 

 

 

Hafidah Tias Azizah 

NPM. 13.1.01.04.0001 
 

Simki-Economic Vol. 02 No. 01 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Hafidah Tias Azizah | 13.1.01.04.0001 

FKIP – Pendidikan Ekonomi 

simki.unpkediri.ac.id 

|| 2|| 

 
 

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG 

UNTUK MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERN  

PADA PT. HARAPAN AGRO MANDIRI  

KABUPATEN NGANJUK 

 

HAFIDAH TIAS AZIZAH 

13.1.01.04.0001 

FKIP – Pendidikan Ekonomi 

Hafidah.tias@gmail.com 

Tjetjep Yusuf A. dan Zainal Arifin 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

 

Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil pengamatan dan penelitian pentingnya pengendalian 

intern untuk mengawasi persediaan barang pada PT. Harapa Agro Mandiri. Yang dapat 

mengakibatkan kerugian bagi perusahaan karena adanya kecurangan dan penyelewengan yang 

dibuat oleh karyawan. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana sistem persediaan 

yang ada di PT. Harapan Agro Mandiri? (2) Bagaimana sistem akuntansi persediaan untuk 

meningkatkan pengendalian intern pada PT. Harapan Agro Mandiri?. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitiam kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah 

studi kasus dengan subjek penelitian PT. Harapan Agro Mandiri. Prosedur pengumpulan data 

yang dilakukan dalam tiga prosedur yaitu : interview, dokumentasi dan observasi. Teknik 

analisis data menggunakan deskriptif analisis. Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa dalam menjalankan sistem akuntansi persediaan pada PT. Harapan Agro Mandiri 

masih sangat sederhana. Ditunjukan bahwa bagian gudang masih merangkap sebagai 

penghitung sekaligus pencatat dalam kartu stock dan dokumen dalam transaksi sangat banyak. 

Pengendalian intern juga belum berjalan dengan baik karena ada bagian fungsi yang 

merangkap dan dokumen yang tumpang tindih. Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, 

direkomendasikan bahwa PT. Harapan Agro Mandiri seharusnya lebih memperhatikan 

terhadap sistem akuntansi persediaan agar terhidar dari kecurangan karyawan dan 

menghindari kerugian , dengan memisahkan tugas yang merangkap menghapus dokumen 

yang tumpang tindih agar sistem akuntansi persediaan pada PT. Harapan Agro Mandiri 

berjalan dengan lebih baik. 

 

Kata kunci : Sistem Akuntansi Persediaan, Pengendalian intern. 

 

 

  

Simki-Economic Vol. 02 No. 01 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Hafidah Tias Azizah | 13.1.01.04.0001 

FKIP – Pendidikan Ekonomi 

simki.unpkediri.ac.id 

|| 3|| 

 
 

I. LATAR BELAKANG 

Pertumbuhan dan perkembangan 

ekonomi di dunia bisnis menuntut 

perusahaan untuk dapat meningkatkan 

persaingan baik dari sisi internal 

ataupun eksternal perusahaan. Hal ini 

bertujuan untuk menghasilkan laba 

semaksimal mungkin dalam rangka 

mempertahankan kelangsungan 

usahanya sehingga dapat memperluas 

jaringan usaha serta mampu bersaing 

dengan perusahaan-perusahaan lainnya. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, 

diperlukan suatu manajemen yang dapat 

memberikan suatu jaringan prosedur 

yang terpadu dalam melaksanakan suatu 

kegiatan perusahaan dengan lancar. Hal 

ini sangat tergantung pada dua sisi yang 

dilihat di dalam perusahaan yaitu sisi 

internal dimana perusahaan dituntut 

untuk memiliki struktur organisasi dan 

struktur pengendalian yang berjalan 

secara optimal baik dalam aktivitas 

usaha, keuangan, personalia, 

pengendalian intern dan sebagainya. 

Sedangkan dari sisi eksternal, 

perusahaan dituntut untuk menciptakan 

karakter, image dan karya yang baik 

agar keberadaan perusahaan diterima 

dan dipercaya oleh masyarakat. 

Salah satu unsur yang paling 

penting dalam perusahaan dagang 

adalah persediaan. Persediaan 

merupakan barang dagangan yang di 

beli kemudian di simpan untuk 

selanjutnya dijual kembali dalam 

operasi. Perusahaan senantiasa 

memberi perhatian yang besar dalam 

persediaan. Persediaan adalah istilah 

yang diberikan untuk aktiva yang akan 

dijual dalam kegiatan normal 

perusahaan atau aktiva yang 

dimasukkan secara langsung atau tidak 

langsung ke dalam barang yang akan  

diproduksi dan kemudian dijual (Stice 

dan Skousen, 2009 : 571). Masalah 

penentuan besarnya persediaan 

sangatlah penting bagi perusahaan, 

karena persediaan memiliki efek  

langsung  terhadap  keuntungan  

perusahaan.  Kesalahan  dalam  

menentukan  besarnya  investasi  

(yang ditanamkan) dalam persediaan 

akan menekan keuntungan 

perusahaan. 

Sistem akuntansi persediaan ini 

sangatlah penting bagi perusahaan 

untuk menjaga keamanan serta untuk 

mengetahui jumlah barang atau 

ketersediaan yang ada didalam gudang 

dan mengantisipasi kekurangan barang 

yang akan dijual ditoko. 

PT. Harapan Agro Mandiri 

merupakan salah satu perusahaan 

dagang yang bergerak dibidang 

pertanian (bulog) barang-barang yang 

disediakan adalah kebutuhan petani 

khususnya untuk pupuk tanaman. 

Simki-Economic Vol. 02 No. 01 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Hafidah Tias Azizah | 13.1.01.04.0001 

FKIP – Pendidikan Ekonomi 

simki.unpkediri.ac.id 

|| 4|| 

 
 

Mengingat banyaknya jenis produk 

yang diperdagangkan dan karena 

beragamnya permintaan dari 

konsumen serta kebutuhan masyarakat 

maka diperlukan pengelolaan, 

pencatatan, dan penilaian persediaan 

yang tepat. Sehingga kebutuhan 

manajemen baik dalam hal mutu 

maupun ketepatan penyajian informasi 

dalam laporan keuangannya. 

II. METODE 

A. Pendekatan dan Jenis 

Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Menurut Sugiyono 

(2009:15) metode penelitian 

kualitatif adalah “Metode 

penelitian digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek 

alamiah (sebagai lawannya 

adalah ekperimen) dimana 

peneliti sebagai instrumen 

kunci, pengambilan sampel 

sumber dan data dilakukan 

secara porposive dan 

snowball, teknik 

pengumpulan data dilakukan 

dengan triagulasi (gabungan) 

analisis data bersifat 

induktif/kualitatif dan hasil 

penelitian kualitatif lebih 

menekankan pada makna 

generalisasi.” 

 

2. Jenis Penelitian 

Menurut Suharsimi 

Arikunto (2010:14) “secara 

teknis studi kasus adalah 

suatu penelitian yang 

mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang 

keadaan sekarang dan 

interaksi lingkungan suatu 

unit sosial, individu, 

kelompok, lembaga maupun 

masyarakat”. tergantung 

adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel 

bebas”. Dalam penelitian ini 

variabel terikatnya adalah 

biaya produksi. 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, kehadiran 

peneliti bertindak sebagai pencari 

pengumpul data yang kemudian data 

tersebut dianalisis. Peneliti hadir 

langsung  dalam rangka menghimpun 

data, peneliti menemui secara 

langsung pihak-pihak yang mungkin 

bisa memberikan informasi atau data. 

Dalam melakukan penelitian, peneliti 

bertindak sebagai pengamat penuh dan 

keadaan atau status peneliti diketahui 

oleh pihak perusahaan. 

C. Tahapan Penelitian 

Adapun tahap-tahap penelitian 

tersebut adalah: 

1. Tahap sebelum ke lapangan 
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2. Tahap kegiatan lapangan 

3. Tahap analisa data, terdiri dari 

analisis selama pengumpulan data 

dan sesudahnya 

4. Tahap penulisan laporan 

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Dalam melaksanakan 

penelitian ini, peneliti mengambil 

objek di PT. Harapan Agro 

Mandiri yang tepatnya berada di 

Jln. Panglima Sudirman Pehserut, 

Nganjuk. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah 

waktu yang digunakan penulis 

pada saat dimulainya pengajuan 

judul hingga berakhirnya 

penyusunan penelitian. Untuk 

memperoleh data yang akurat dan 

aktual maka penelitian dilakukan 

mulai bulan November 2016 

sampai dengan Desember 2017 

E. Sumber Data 

1. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2009: 

137),”sumber primer merupakan 

sumber data yang langsung 

memberikan data kepada 

pengumpul data.” 

2. Data Sekunder 

Menurut Sekaran (2006: 

60), “Data sekunder adalah data 

primer yang telah diolah lebih 

lanjut dan disajikan baik oleh 

pihak pengumpul data primer 

atau pihak lain, misalnya dalam 

bentuk literatur, karya ilmiah 

orang lain, atau data internet”. 

F. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Metode Observasi 

Menurut Arikunto (2010:272), 

observasi adalah “kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap 

suatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat indra.”  

Adapun cara observasi yang 

dilakukan peneliti adalah : 

a. Mengamati kejadian, gerak, 

yang terjadi dalam tempat 

penelitian. 

b. Mengamati proses yang terjadi 

dalam tempat penelitian. Proses 

yang diamati adalah sistem 

akuntansi persediaan barang. 

2. Wawancara (Interview) 

Menurut Supardi (2005:89). 

“interview adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mengadakan tanya jawab 

secara langsung maupun tidak 

langsung”. 

3. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006:88), 

“dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, buku, surat 

kabar, majalah dan sebagainya. 
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Jadi dengan 

menggunakan teknik 

dokumentasi ini, maka 

peneliti dapat mengetahui 

permasalahan yang ada pada 

PT. Harapan Agro Mandiri. 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2011 : 

244) menyatakan bahwa 

“analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan 

data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah 

difahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.” 

H. Pengecekan Keabsahan 

Temuan 

Moleong, (2014 : 330) 

menyatakan bahwa “triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang 

lain. Sedangkan member check 

merupakan proses pengecekan 

data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data”. 

Adapun langkah-langkah 

yang akan dilakukan dalam 

penelitian, yaitu: 

1) Triangulasi dengan sumber 

yang dilaksanakan pada 

penelitian ini yaitu 

membandingkan hasil 

wawancara, isi dokumen 

yang berkaitan dan observasi. 

2) Teknik keabsahan data yang 

kedua, untuk menguji 

kredibilitas data yaitu dengan 

member check. 

3) Mengulang pertanyaan 

diakhir kegiatan wawancara 

secara garis besar, 

III. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data hasil Penelitian 

1. Sistem Akuntansi Persediaan 

PT. Harapa Agro Mandiri. 

Sistem akuntansi persediaan 

pada PT. Harapan Agro Mandiri 

terhitung lemah hanya 

didasarkan pada perhitungan 

yang dilakukan oleh bagian 

gudang saja. Saat melakukan 

perhitungan fisik bagian gudang 

hanya mencocokan dengan surat 

jalan yang diperoleh dari 

supplier, sedangkan saat 

terjadinya transaksi pembelian 

Simki-Economic Vol. 02 No. 01 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Hafidah Tias Azizah | 13.1.01.04.0001 

FKIP – Pendidikan Ekonomi 

simki.unpkediri.ac.id 

|| 7|| 

 
 

pada perusahaan dokumen yang 

dipergunakan sangat banyak. 

2. Fungsi yang terkait dalam 

sistem akuntansi persediaan 

barang pada PT. Harapan Agro 

Mandiri 

a) Gudang induk 

b) Pimpinan  

c) Gudang Toko/ penjualan 

3. Dokumen yang digunakan 

dalam akuntansi persediaan 

fisik pada PT. Harapan Agro 

Mandiri. 

a) Surat Jalan (SJ) 

b) Laporan Penerimaan Barang 

(LPB) 

c) Pemindahan Barang (PB) 

d) Nota 

e) Delivery Order (DO) 

f) Mutasi Kedalam Gudang 

(MKG) 

g) Tanda terima (TT) 

4. Catatan yang digunakan dalam 

sistem akuntansi persediaan 

barang pada PT. Harapan Agro 

Mandiri 

       Kartu stock. 

5. Jaringan prosedur yang 

membentuk sistem akuntansi 

persediaan barang pada PT. 

Harapan Agro Mandiri 

a) Bagian Gudang Induk  

b) Pimpinan 

c) Bagian Gudang 

Toko/penjualan 

6. Unsur Pengendalian Intern 

a) Organisasi  

b) Sistem Otorisasi 

c) Praktik yang sehat 

B. ANALISIS DATA 

1. Kelemahan sistem akuntansi 

persediaan pada PT. Harapan Agro 

Mandiri. 

a) Terjadi perangkapan fungsi 

b) Dokumen yang digunakan 

terlalu banyak 

c) Catatan yang digunakan hanya 

satu 

d) Prosedur jarimgan kurang baik 

e) Unsur pengedalian intern belum 

mengacu pada sistem akuntansi 

persediaan. 

2. Permasalahan  

Dari data yang ditemukan 

beberapa permasalahan pada sistem 

akuntansi pada PT. Harapan Agro 

Mandiri diantaranya adalah 

ditemukan perangkapan fungsi 

pada bagian gudang sehingga 

adanya kemungkinan manipulasi 

atau penyelewengan oleh bagian 

gudang, dan pencatat persediaan 

hanya dilakukan oleh bagian 

gudang tanpa ada pengawasan dari 

bagian lain. 
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3. Akibat permasalahan 

Berdasarkan permasalahan 

yang telah ditemukan dari PT. 

Harapan Agro Mandiri dapat ditarik 

garis besar bahwa penyelewengan 

oleh bagian gudang sangat mudah 

terjadi mengakibatkan kerugian 

yang akan dihadapi oleh 

perusahaan bahkan mungkin saja 

terjadi kebangkrutan 

4. Pemecahan masalah 

Dari hasil permasalahan 

yang telah ditemukan pada PT. 

Harapan Agro Mandiri maka 

diperlukan adanya penyelesaian 

pada perusahaan tersebut dengan 

cara menambah bagain yaitu bagian 

penghitung dan pengecek sehingga 

tidak ada perangkapan fungsi pada 

saat penerimaan persediaan dari 

supplier serta menghapus dokumen 

yang dinilai tumpang tindih agar 

tidak terjadi kekeliruan saat 

operasional perusahaan 

berlangsung. Maka rancangan 

alternatif yang dapat diambil yaitu 

sebagai berikut:   

a. Prosedur alternatif sistem 

akuntansi persediaan pada PT. 

Harapan Argo Mandiri 

1) Prosedur gudang induk 

2) Prosedur penghitung 

3) Prosedur pengecek 

4) Prosedur akuntansi 

5) Prosedur gudang 

toko/penjualan 

b. Fungsi alternatif yang terbaik 

dalam sistem akuntansi 

persediaan pada PT. Harapan 

Argo Mandiri 

1) Fungsi gudang induk 

2) Fungsi penghitung 

3) Fungsi pengecek 

4) Fungsi akuntansi 

5) Fungsi gudang 

toko/penjualan 

c. Catatan alternatif yang 

digunakan dalam sistem 

akuntansi persediaan pada PT. 

Harapan Argo Mandiri 

1) Kartu stock 

2) Bukti memorial 

d. Dokumen alternatif yang dapat 

digunakan dalam sistem 

akuntansi persediaan pada PT. 

Harapan Argo Mandiri 

1) Surat jalan (SJ) 

2) Laporan penerimaan barang 

(LPB) 

3) Delivery Order (DO) 

4) Mutasi kedalam gudang 

(MKG) 

5) Tanda terima (TT) 

6) Nota  

e.  Unsur pengendalian intern 

1) Organisasi 

2) Sistem otorisasi 

3) Praktik yang sehat 

Simki-Economic Vol. 02 No. 01 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Hafidah Tias Azizah | 13.1.01.04.0001 

FKIP – Pendidikan Ekonomi 

simki.unpkediri.ac.id 

|| 9|| 

 
 

C. INTERPRETASI DAN 

PEMBAHASAN 

Dari data yang telah 

ditemukan terdapat permasalahan 

pada perusahaan PT. Harapan Agro 

Mandiri diantaranya adalah 

perangkapan bagian gudang 

sebagai penghitung, pengecek serta 

pencatatan pada saat terjadiya 

penerimaan persediaan dari 

supplier. Sehingga mengakibatkan 

kemungkinan adanya 

penyelewengan pada bagian 

gudang diantaranya manipulasi 

pencatatan persediaan tidak sesuai 

dengan kenyataannya, dan 

kesalahan dalam operasional 

perusahaan dikarenakan tumpang 

tindihnya dokumen yang 

dipergunakan pada saat operasional 

perusahaan. 

D. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat 

diambil dari hasil penelitian dan 

pembahasan tentang sistem 

persediaan pada PT. Hrapan Agro 

Mandiri adalah sebagai berikut; 

1) Masih adanya perangkapan 

fungsi yang dilakukan oleh 

bagian gudang induk saat 

melakukan penghitungan 

persediaan fisik barang dan 

tumpang tindih antara dokumen 

yang dibuat oleh bagian gudang 

toko/penjualan saat terjadinya 

transaksi penjualan barang pada 

perusahaan. 

2) Kurangnya sistem pengendalian 

intern pada PT. Harapan Agro 

Mandiri menyebabkan 

kemungkinan besar terjadi 

penyelewengan dalam pencatat 

persediaan oleh bagian gudang 

dan kesalahan transaksi saat 

adanya transaksi penjualan 

barang atas oder dari pelanggan. 
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