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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian 

Semakin berkembangnya perekonomian suatu Negara menuntut setiap 

perusahan harus dapat bersaing dalam pengembangan produksi dan penjualan 

produk suatu perusahaan. Setiap perusahaan, khususnya dalam bidang industri 

tentunya menginginkan tujuan perusahaannya dapat tercapai, sehingga perusahaan 

dapat mengalami kemajuan dan kesuksesan. Salah satu hal yang menunjang 

tercapainya tujuan suatu perusahaan adalah sistem pengendalian yang baik pada 

perusahaan tersebut. Dengan sistem pengendalian yang baik, maka perusahaan 

dapat mencapai tujuan jangka pendeknya, dimana semua itu memegang peranan 

penting bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. 

Pada dasarnya setiap perusahaan apapun bentuk dan sifatnya bertujuan 

untuk memperoleh keuntungan atau laba. Suatu perusahaan biasanya selalu 

menggunakan keuntungan atau laba yang diperoleh sebagai tolak ukur 

keberhasilan atau suksesnya manajemen suatu perusahaan. Keberhasilan tersebut 

tidak lepas dari kemampuan pimpinan perusahaan atau manajemen perusahaan 

dalam membuat sistem pengendalian yang ada pada setiap kegiatan perusahaan. 

Oleh karena itu pimpinan perusahaan atau manajemen dituntut untuk dapat 

mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, 

seperti tenaga kerja yang produktif, modal, bahan baku, kegiatan produksi, serta
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prosedur penjualan yang efektif dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan suatu 

perusahaan. 

Sedangkan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan itu sendiri tidak terlepas 

dari berbagai permasalahan, antara lain cara mendapatkan tenaga kerja yang 

produktif, perolehan dan pengadaan persediaan bahan baku yang baik bagi proses 

produksi, pemanfaatan atau penggunaan tenaga mesin yang efektif dan yang tidak 

kalah penting adalah bagaimana suatu perusahaan membuat dengan baik sistem 

pengendalian proses dan kegiatan produksi serta prosedur penjualan yang 

berpengaruh pada efisiensi biaya. Hal ini sebenarnya memerlukan perhatian 

khusus karena biasanya besar kecilnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

berpengaruh pada baik buruknya pengendalian yang digunakan perusahaan terkait 

dengan kegiatan produksi. 

Pada dasarnya pengendalian kegiatan produksi yang tidak baik dapat 

mengakibatkan banyaknya waktu dan biaya yang harus dikeluarkan dalam proses 

produksi. Dan hal tersebut biasanya berdampak pada tingginya Harga Pokok 

Produksi (HPP) suatu produk. Pada akhirnya, tingginya HPP berakibat pada 

terganggunya prosedur dan tingkat penjualan suatu produk. Oleh karena itu, pada 

perusahaan industri masalah pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan 

produsi serta prosedur penjualan merupakan kegiatan yang sangat vital bagi 

kelangsungan kehidupan perusahaan. Kegiatan pengendalian dan pengawasan ini 

ditujukan agar kegiatan produksi dapat dilakukan dengan biaya dan waktu yang 

seminimal mungkin sehingga proses penjualan dapat dilakukan dengan 
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semaksimal mungkin. Peningkatan proses penjualan dapat memberikan 

keuntungkan dan laba yang tinggi bagi perusahaan. 

Analisis dan perencanaan sistem informasi memiliki arti sebagai berikut : 

Analisis adalah Suatu kegiatan yang dimulai dari proses awal dalam 

mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan yang ada. 

Sistem adalah seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, mesin 

atau alat dan prosedur serta konsep-konsep yang dihimpun menjadi satu untuk 

maksud dan tujuan bersama. 

Pengendalian adalah suatu pengukuran secara sistematis dan konsisten 

dengan melakukan perbandingan antara pelaksanaan sebenarnya dengan program 

atau perencanaan yang telah disiapkan dalam suatu prosedur.  

Menurut Mulyadi (2001) sistem pengendalian meliputi struktur organisasi, 

metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sedangkan menurut Anthony 

(1992,1), pengendalian adalah proses mengarahkan sekumpulan variabel untuk 

mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Definisi sistem pengendalian intern menekankan tujuan yang hendak 

dicapai dan bukan pada unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian 

pengertian pengendalian atau pengawasan kegiatan produksi adalah suatu 

kegiatan untuk menentukan tingkat dan kelancaran produk yang dihasilkan 
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sehingga perusahaan dapat meningkatan kegiatan penjualan produknya secara 

efektif dan efisien. Pengendalian kegiatan produksi yang baik adalah dengan 

mempertahankan tingkat produksi dengan jumlah yang maksimal namun biaya 

dan waktu yang digunakan dapat lebih efisien. Oleh karena itu pada akhirnya 

seorang manajer harus mempunyai informasi yang relevan tentang pemenuhan 

anggaran jumlah biaya produksi suatu produk serta anggaran terhadap total 

penjualan suatu produk sehingga perencanaan dan pengendalian dilakukan 

seefektif mungkin. 

Berdasarkan Uraian diatas, maka peneliti dalam melakukan penelitian ini 

mengambil judul “ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN KEGIATAN 

PRODUKSI SERTA PROSEDUR PENJUALAN  PRODUK  BERKAITA N 

DENGAN SIKLUS PENDAPATAN“ [PT Eksploitasi dan Indus tri Hutan I  

(PT.INHUTANI I)  UMI Cabang Gresik ] ” 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Dalam suatu penelitian biasanya dijumpai beberapa masalah yang perlu 

mendapat perhatian khusus, begitu pula pada analisis kegiatan yang dilakukan 

oleh peneliti dengan judul diatas, dimana masalah tersebut dianalisa sehingga 

dapat digunakan sebagai penunjang penyelesaian masalah.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka 

permasalahan yang ingin dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah pengendalian kegiatan produksi yang digunakan perusahan sudah 

Baik 
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2. Faktor-faktor apa yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan 

produksi PT.INHUTANI I Gresik 

3. Seberapa besar kemungkinan timbulnya moral hazard pada prosedur 

penjualan dan siklus pendapatan  PT.INHUTANI I Gresik 

1.3 Batasan masalah 

Pada dasarnya agar permasalahan yang telah dirumuskan diatas tidak 

menyimpang terlalu jauh, maka untuk menganalisa pengendalian kegiatan 

produksi dan prosedur penjualan serta mengetahui siklus pendapatan yang terkait 

pada pemasukan kas, maka permasalahan dibatasi pada : 

1. Analisa dilakukan hanya pada pengendalian kegiatan produksi dan 

Prosedur penjualan yang berkaitan dengan siklus pendapatan. 

2. Rekomendasi berupa tindakan korektif atau alternatif lain yang diusulkan 

hanya pada pengendalian produksi  agar lebih efektif. 

3. Area yang akan dianalisa meliputi : : Struktur organisasi, tugas dan 

wewenang dan kinerja karyawan, kegiatan produksi, prosedur penjualan, 

organisasi yang terkait dengan pemeriksaan pengendalian kegiatan dan 

prosedur penjualan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Sebagai salah satu syarat untuk meraih derajat Sarjana Ekonomi. 
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2. Untuk mengetahui Sistem pengendalian kegiatan produksi yang dilakukan 

oleh PT. INHUTANI I   UMI cabang Gresik 

3. Untuk mengetahui prosedur penjualan yang berkaitan dengan siklus 

pendapatan pada PT. INHUTANI I. 

4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pengendalian produksi 

5. Untuk memberikan rekomendasi terhadap aktivitas yang dilakukan guna 

tercapainya efektivitas pada PT INHUTANI  I  UMI cabang Gresik 

1.5   Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

- Memberikan gambaran pada perusahaan mengenai pentingnya 

perhatian terhadap efektivitas pengendalian kegiatan produksi dan 

siklus penjualan berkaitan dengan siklus pendapatan. 

2. Bagi Penulis 

- Dapat mengetahui sejauh mana pengendalian yang ditentukan 

perusahaan dapat dilaksanakan serta seberapa besar teori-teori yang 

bersangkutan dapat diterapkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi 

perusahaan. 

- Dapat mengetahui prosedur penjualan yang dilakukan perusahaan dan 

mengetahui  seberapa besar kesesuain prosedur penjualan yang dibuat 

pada perusahaan dengan pelaksanaan prosedur tersebut, dan seberapa 

besar pengaruh teori-teori prosedur penjualan yang dapat diterapkan 

pada prosedur penjualan perusahaan. 
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- Dapat mengetahui hubungan secara langsung antara prosedur 

penjualan dengan siklus pendapatan perusahaan. 

3. Bagi Pihak Lain 

- Dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, informasi dan wawasan 

teoritis dalam penelitian selanjutnya guna melakukan analisa yang 

lebih baik, khususnya pada topik dan permasalahan ini. 

1.6    Sistematika Penulisan 

BAB I :  Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang mengapa peneliti 

melakukan penelitian dan dengan alasan apa penulis tertarik 

untuk melakukan pemilihan judul, perumusan masalah, batasan-

batasan terhadap masalah yang diungkapkan, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II :  Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai 

dasar penelitian ini dan berkaitan dengan masalah yang akan 

dibahas. 
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BAB III :  Metodologi Penelitian 

Bab ini memuat rancangan penelitian yang berdasarkan jenis 

penelitian yang digunakan, obyek penelitian, sumber data yang 

diambil, teknik pengumpulan data. 

BAB IV :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan dan 

evaluasi terhadap masalah yang akan diteliti di dalam perusahaan 

termasuk rekomendasi atas atas perbaikan evaluasi. 

BAB V :  Penutup 

Bab ini mengemukakan kesimpulan yang diperoleh dalam 

laporan dan saran-saran yang diberikan dalam rangka 

memperbaiki kekurangan dan harapan pada periode berikutnya, 

serta keterbatasan dalam penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Pengertian Sistem 

Pengertian sistem dan Prosedur menurut Yogianto (1995:1) yang mengutip 

dari Jerry Fritz Gerald dan Warren D. Stalling menjelaskan bahwa pendekatan 

sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai 

berikut “ Suatu sistem adalah suatu jaringan yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 

sasaran yang tertentu”.  

Sedangkan prosedur menurut Yogianto (1995:1) mengutip dari Richard F. 

Neuschel, didefinisikan sebagai berikut: “Suatu prosedur adalah urut-urutan yang 

tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (what) yang harus 

dikerjakan, siapa (who) yang mengerjakan, kapan (when) dikerjakan, dan 

bagaimana mengerjakannya.  

Definisi sistem menurut Mulyadi (2001) sebagai berikut: a. Setiap sistem 

terdiri atas unsur-unsur. b. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem 

yang bersangkutan. c. Unsur-unsur tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan 

sistem. d. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.
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Terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu 

yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau 

elemennya. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur 

mendefinisikan :  

”Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan 

atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Pendekatan sistem yang 

merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan urut-urutan operasi 

didalam sistem.[ Taufik Irawan (http://kamii_yogyakarta.tripod.com/SI.htm)] ” 

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau 

komponennya mendefinisikan  

”Suatu sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  Pendekatan sistem yang merupakan 

kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-komponen atau subsistem-

subsistem merupakan definisi yang lebih luas dan lebih banyak diterima karena 

pada kenyataannya suatu sistem terdiri dari beberapa subsitem atau sistem-sistem 

bagian. Komponen-komponen atau subsistem-subsistem dalam suatu sistem tidak 

dapat berdiri sendiri, semuanya saling berinteraksi dan saling berhubungan 

membentuk satu kesatuan sehingga sasaran sistem dapat tercapai. [Taufik Irawan 

(http://kamii_yogyakarta.tripod.com/SI.htm)] 
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2.1.1  Karakteristik Sistem 

[Taufik Irawan (http://kamii_yogyakarta.tripod.com/SI.htm)], Suatu 

sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai 

komponen-komponen (components), batas (boundary), lingkungan luar 

sistem (environments), penghubung (interface), masukan (input), keluaran 

(output), pengolah (process), dan sasaran (objectives) atau tujuan (goal). 

a. Komponen Sistem  

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling 

berinteraksi, yang artinya saling bekerjasama membentuk suatu kesatuan. 

Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem berupa suatu 

susunan input, proses dan output dimana pada komponen ini dapat 

berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem yang disusun sesuai 

prosedur dan tujuan perusahaan masing-masing. Setiap sistem tidak 

perduli betapapun kecilnya, selalu mengandung komponen-komponen 

atau subsistem-subsistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari 

subsistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi 

proses sistem secara keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai suatu 

sistem yang lebih besar disebut dengan supra sistem, misalnya suatu 

perusahaan dapat disebut sebagai suatu sistem sedang industri yang 

merupakan sistem yang lebih besar dapat disebut dengan supra sistem. 

Kalau dipandang industri sebagai suatu sistem, maka perusahaan dapat 

disebut sebagai subsistem. Demikian juga bila perusahaan dipandang 

sebagai suatu sistem, maka sistem akuntansi adalah subsistemnya. Kalau 
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sistem akuntansi dipandang sebagai suatu sistem, maka perusahaan 

adalah supra sistem dan industri adalah supra dari supra sistem. 

b. Batas sistem  

Batas sistem (boundary) merupakan daerah yang membatasi 

antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan 

luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipasang sebagai 

suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) 

dari sistem tersebut.  

c. Lingkungan luar sistem  

Lingkungan luar (environment) dari suatu sistem adalah apapun 

diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan 

luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat bersifat merugikan 

sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi 

dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. 

Sedang lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, 

kalau tidak maka akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem.  

d. Penghubung sistem  

Penghubung (interface) merupakan media penghubung antara satu 

subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini 

memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke 

subsistem yang lain. Keluaran (output) dari satu subsistem akan menjadi 
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satu masukan (input) bagi subsistem yang lain dan akan melalui 

penghubung. Dengan penghubung satu subsistem dapat berintegrasi 

dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan. 

e. Masukan system 

Masukan (input) adalah energi yang dimasukkan kedalam sistem. 

Masukan dapat berupa masukan peralatan (maintenence input) dan 

masukan sinyal (signal input). Mantenance input adalah energi yang 

diproses agar didapatkan keluaran. Sebagai contoh didalam sistem 

komputer, program adalah maintenance input yang digunakan untuk 

mengoperasikan komputernya sedangkan data adalah signal input untuk 

diolah menjadi informasi. 

f. Keluaran sistem  

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan 

merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan 

mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain 

menjadi keluaran berupa barang jadi. Sistem akuntansi akan mengolah 

transaksi menjadi laporan keuangan dan laporan-laporan lain yang 

dibutuhkan oleh menejemen. 

g. Sasaran sistem  

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran 

(objektif). Kalau sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem 
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tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali, 

masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan 

sistem. 

2.1.2.  Klasifikasi sistem  

Menurut Taufik Irawan (http://kamii_yogyakarta.tripod.com/SI.htm), 

Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, diantaranya 

sebagai berikut ini : 

a. Sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang 

berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. 

Misalnya sistem teologia, yaitu sistem yang berupa pemikiran-

pemikiran hubungan antara manusia dengan tuhan. Sistem fisik 

merupan sistem yang ada secara fisik misalnya sistem komputer, 

sistem akuntansi dan sistem produksi. 

b. Sistem alamiah (natural system) dan sistem buatan manusia (human 

made system). Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui 

proses alam, misalnya sistem perputaran bumi. Sistem buatan manusia 

adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan manusia 

yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin disebut 

dengan human machine system atau ada yang menyebut dengan man 

machine system, karena menyangkut penggunaan komputer yang 

berinteraksi dengan manusia. 

c. Sistem tertentu (deterministic system) dan sistem tak tentu 

(probabilistic system). Sistem tertentu beroperasi tertentu dengan 
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tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Inteaksi diantara bagian-

bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, sehingga keluaran dari sistem 

dapat diramalkan. Sistem komputer adalah contoh dari sistem tertentu 

yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program 

yang dijalankan. Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa 

depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur 

probabilitas. 

d. Sistem tertutup (closed system) dan sistem terbuka (open system). 

Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak 

terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara 

otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak diluarnya. 

Secara teoritis sistem tertutup ada, tetapi kenyataan tidak ada sistem 

yang benar-benar tertutup yang ada hanyalah relatively closed system 

(secara relatif tertutup, tidak benar-benar tertutup), sedang sistem 

terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh oleh 

lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan 

keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya, karena 

sistem sifatnya terbuka dan tepengaruh oleh lingkungan luarnya, maka 

suatu sistem harus mempunyai sistem pengendalian yang baik. Sistem-

sistem yang baik harus dirancang sedemikian rupa, sehingga secara 

relatif tertutup karena sistem tertutup akan bekerja secara otomatis dan 

terbuka untuk pengaruh yang baik saja. 
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2.2  Sistem pengendalian Intern  

Menurut Mulyadi (2001:163) sistem pengendalian intern meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan 

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong 

efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Menurut Bodnar (2000,180),Pengertian Struktur Pengendalian Intern adalah  

”Struktur Pengendalian Intern Perusahaan terdiri dari kebijakan dan 

prosedur-prosedur untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa 

tujuan-tujuan perusahaan dapat dicapai.” 

Sedangkan Wikinson (2000,218) mendefinisikan  sebagai : 

”Kerangka kerja yang terdiri atas beragam tindakan-tindakan 

pengendalian dan pengamanan, yang meliputi semua transaksi serta praktek-

praktek organisasi, operasi, dan bahkan manajemen perusahaan.” 

Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang 

hendak dicapai dan bukan pada unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan 

demikian pengertian pengendalian intern tersebut di atas berlaku baik dalam 

perusahaan yang mengolah informasinya secara manual dengan mesin pembukuan 

maupun computer.  

Pada buku internal auditng Sawyer’s (2005:58), American Institute of 

Certified Public-AICPA telah merevisi pernyataannya tentang pengendalian 

internal. 
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”Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh 

aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai lainnya yang dirancang 

untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan pada 

hal-hal : 

a. Keandalan pelaporan keuangan 

b. Efektifitas dan efesiensi operasi 

c. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.” 

2.2.1  Tujuan Sistem Pengendalian Intern  

Mulyadi (2001:163) memaparkan tujuan sistem pengendalian intern 

adalah sebagai berikut :  

1. Menjaga catatan dan kekayaan organisasi Kekayaan fisik suatu 

perusahaan dapat dicuri, disalahkan atau hancur karena kecelakaan 

kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang 

memadai. 

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

3. Manajemen memerlukan informasi keuangan yang teliti dan andal untuk 

menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi yang digunakan oleh 

manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian 

intern dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data 

akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal.  

4. Mendorong efisiensi.  

5. Pengendalian intern ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang 

tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan 

dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak 
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efisien. 

6. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Untuk mencapai tujuan 

perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Struktur 

pengendalian intern ditujukan untuk memberikan jaminan yang 

memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan. 

Sedangkan Sawyer’s (2005:60) menjelaskan bahwa tujuan 

pengendalian internal terdiri dari : 

1. Informasi financial dan operasi yang relevan, dapat diandalkan, dan 

dapat dipercaya.] 

2. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. 

3. Pengamanan aktivitas organisasi. 

4. Ketaatan terhadap hokum, regulasi, norma, etika bisnis, dan kontak. 

5. Identifikasi resiko dan penggunaan strategi yang efektif untuk 

mengendalikannya. 

6. menetapkan tujuan dan sasaran operasi atau program. 

2.2.2  Unsur-Unsur Pengendalian Intern  

Mulyadi (2001:164) juga menjelaskan bahwa unsur –unsur pokok 

pengendalian intern adalah sebagai berikut:  

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. Pembagian ini didasarkan pada prinsip-prinsip beriut ini. 

a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari 

fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki 
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wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan (misalnya 

pembelian). Fungsi penyimpanan adalah fungsi yagn memiliki 

wewenang utuk menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi 

adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa 

keuangan perusahaan. 

b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu transaksi..  

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan dan biaya. Dalam 

organisasi, transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang 

memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. 

Oleh karena itu, harus dibuat sistem yang mengatur pembagian 

wewenang untuk otorisasi terlaksananya setiap transaksi.  

3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Pembagian 

tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur 

pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika 

tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktek yang sehat dalam 

pelaksanaannya.  

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan 

prosedur pencatatan serta berbagai cara yang diciptakan untuk 

mendorong praktek yang sehat semuanya sangat tergantung pada 

manusia yang melaksanakannya. 
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Sedangkan Sawyer’s (2005:61) menjelaskan unsur-unsur 

pengendalian internal berdasarkan model COSO (Committee of Sponsoring 

organization) terdiri atas :  

1. Lingkungan pengendalian, Komponen ini meliputi sikap manajemen 

disemua tingkatan terhadap operasi secara umum dan konsep 

pengendalian secara khusus. Hal ini mencakup : etika, kompetesi serta 

integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi. Juga 

mencakup struktur organisasi serta kebijakan dan filosofi manajemen.  

2. Penentuan resiko, Komponen ini telah menjadi bagian dari aktivitas 

audit internal yang terus berkembang. Penentuan risiko mencakup 

penentuan risiko disemua aspek organisasi dan penentuan kekuatan 

oganisasi melalui evaluasi resiko. COSO juga menambahkan 

pertimbangan tujuan disemua bidang operasi untuk memastikanbahwa 

semua bagian organisasi bekerja secara harmonis. 

3. Aktifitas pengendalian, komponen ini mencakup aktivitas-aktivitas 

yang dulunya dikaitkan dengan konsep pengendalian internal. Aktivitas-

aktivitas ini meliputi persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, 

pemisahan tugas, pendokumentasian, rekonsiliasi, karyawan yang 

kompeten dan jujur, pemeriksaan inernal dan audit internal. Aktivitas 

ini harus dievaluasi risikonya untuk organisasi secara keseluruhan. 

4. Informasi dan komunikasi, komponen ini merupakan bagian penting 

dari proses manajemen. Manajemen tidakdapat befungsi tanpa 

informasi. Komunikasi informasi tentang operasi pengendalian internal 

memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen untuk 
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mengevaluasi efektivitas kontrol dan untuk mengelola operasinya. 

5. Pengawasan, Pengawasan merupakan evaluasi rasional yang dinamis 

atas informasi yang diberikan pada komunikasi informasi untuk tujuan 

pengendalian manajemen. 

2.2.3.  Sarana untuk mencapai pengendalian 

Sawyer’s (2005:77), menjelaskan beberapa sasaran yang dapat 

digunakan manajer untuk mengendalikan fungsi dalam perusahaan yaitu : 

1. Organisasi 

2. Kebijakan 

3. Prosedur 

4. Personalia 

5. Akuntansi 

6. Penganggaran 

7. Pelaporan. 

1. Organisasi  

Sebagai sarana pengendalian, merupakan struktur peran yang disetujui 

untuk orang-orang didalam perusahaan sehingga perusahaan dapat 

mencapai tujuannya secara efisien dan ekonomis. 

• Tanggung jawab harus dipisahkan sehingga tidak ada satu orang 

yang mengendalikan semua tahap transaksi. 

• Manajer harus memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan 
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yang diperlukan dalam pelaksanaan tanggung jawab. 

• Tanggung jawab seseorang harus didefinisikan dengan jelas 

sehingga tidak kekurangan atau kelebihan. 

• Pegawai yang menyerahkan tanggung jawab dan mendelegasikan 

wewenang kebawahan harus memiliki sisterm tinda lanjut yang 

efektif sehingga untuk memastikan bahwa tugas telah dilaksanakan 

dengan baik. 

• Orang yang didelegasikan tugas harus disyaratkan untuk 

melaksanakan kewenangan tersebut dengan pengawasan yang 

ketat. Tetapi mereka bisa memeiksa bersama atasan bila terjadi 

kesalahan. 

• Karyawan harus mempertanggung jawabkan tugasnya kepada 

atasan 

• Organisasi harus cukup fleksibel untuk memungkinka terjadinya 

perubahan dalam stuktur jika rencana operasi, kebijakan, dan 

tujuan berubah 

• Struktur organisasi haruslah sesederhana mungkin. 

• Bagian dan manual organisasi harus disiapkan untuk membantu 

perubahan rencana dan kontrol dalam, juga memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang organisasi, rantai wewenang, 

dan pemberian tanggung jawab. 
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2. Kebijakan 

Adalah pernyataan prinsip yang membutuhkan, menjadi pedoman, atau 

membatasi tindakan. Kebijakan harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu : 

• Kebijakan harus dinyatakan dengan jelas secara tertulis, disusun 

secara sistematis dalam bentuk buku pegangan, manual atau jenis 

publikasi lainya dan disetujui dengan semestinya. 

• Kebijakan haruslah dikomunikasikan secara sistematis ke semua 

pegawai dan pegawai yang berwenang di organisasi. 

• Kebijakan haruslah sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku, 

dan harus konsisten dengan tujuan dan kebijakan umum yang 

ditetapkan di tingkat yang lebih tinggi. 

• Kebijakan harus dirancang untuk meningkatkan pelaksanaan 

aktivitas secara efektif, efisien dan ekonomis dan memberikan 

tingkat keyakinan yang memuaskan bahwa sumber daya 

perusahaan telah dijaga dengan semestinya. 

• Kebijakan harus ditelaah secara periodik dan harus direvisi jika 

kondisi berubah. 

3. Prosedur - prosedur 

Adalah sarana yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas sesuai 

dengan kebijakan yang telah ditetapka. Prinsip yang telah ditetapkan 

pada kebijakan juga bisa diterapkan untuk prosedur. Sebagai tambahan 

diuraikan sebagai berikut: 
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• Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dan 

kesalahan, prosedur harus dikoordinasikan sedemikian rupa 

sehingga pekerjaan seorang karyawan secara otomatis diperiksa 

oleh karyawan lain yang melaksanakan tugas lain secara terpisah 

dan independen. Dalam menentukan luas pemeriksaan internal 

secara otomatis yang harus diterapkan dalam sistem pengendalian, 

faktor-faktor seperti tingkat resiko, biaya prosedur preventif, 

ketersediaan karyawan, dampak operasional, dan kemungkinan 

untuk dikerjakan harus dipertimbangkan. 

• Untuk opersi-operasi yang bersifat non mekanik, prosedur yang 

diterapkan jangan terlalu rinci sehingga mengurangi pertimbangan 

yang seharusnya digunakan. 

• Untuk meningkatkan efesiensi dan keekonomisan sampai tingkat 

maksimum, prosedur yang ditetapkan haruslah ssederhana dan 

semurah mungkin. 

• Prosedur-prosedur yang ada tidak boleh saling tumpang tindih, 

bertentangan satu sama lain, atau bersifat duplikatif. 

• Prosedur harus ditelaah secara periodik dan ditingkatkan bila 

dipelukan. 

4. Personalia 

Orang-orang yang dipekerjakan atau ditugaskan harus memiliki 

kualifikasi untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Bentuk 

pengendalian terbaik disamping kinerja masing-masing individu adalah 
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supervisi. Jadi, satandar supervisi yang tinggi harus ditetapkan. Prakti-

praktik berikut ini bisa membantu meningkatkan kontrol : 

• Karyawan baru harus dilihat kejujuran dan keandalannya dalam 

melakukan pekerjaan. 

• Karyawan harus diberi pelatihan dan kursus-kursus yang 

memberikan kesempatan meningkatkan kemampuan diri dan 

membuat mereka tetap mengetahui kebijakan dan prosedur yang 

baru. 

• Karyawan harus diberi informasi tentang tugas dan tanggungjawab 

mengenai segmen lain dari organisasi sehingga mereka bisa lebih 

memahami kesesuaian pekerjaan mereka dengan organisasi secara 

keseluruhan. 

• Kinerja semua karyawan harus ditelaah secara periodik untuk 

melihat apakah hal-hal penting dari tugas mereka telah ditunaikan. 

Kinerja yang bagus harus diberikan penghargaan yang layak. 

Kekurangan yang ada harus dibahas dengan karyawan sehingga 

mereka diberi kesempatan meningkatkan kinerjanya atau 

meningkatkan keahliannya. 

5. Akuntansi 

Akuntansi (accounting) merupakan sarana yang sangat penting untuk 

kontrol keuangan pada dan sumber daya. Akuntansi membentuk 

kerangka kerja yang bisa disesuaikan dengan pemberian tanggung jawab. 

Lebih lanjut, akuntansi merupakan “penjaga gawang” keuangan dalam 
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organisasi. Masalahnya terletak pada hal-hal apa saja yang harus dijaga. 

Berikut ini beberapa prinsip-prinsip untuk sistem akuntansi: 

• Akuntansi harus sesuai dengan kebutuhan manajer guna 

pengambilan keputusan yang bukan sesuai dengan apa yang ditulis 

di buku-buku teks atau daftar periksa. 

• Akuntansi harus didasarkan pada lini tanggung jawab. 

• Laporan keuangan dari hasil-hasil operasi harus sejajar dengan unit 

organisasi yang bertanggung jawab dalam operasional organisasi. 

• Akuntansi harus bisa menentukan biaya-biaya yang bisa 

dikendalikan. 

6. Penganggaran 

Anggaran (budget) adalah sebuah pernyataan hasil-hasil yang diharapkan 

yang dinyatak; bentuk numerik. Sebagai sebuah kontrol, anggaran 

menetapkan standar masukan sumber daya dan hal yang harus dicapai 

sebagai keluaran dan hasil. 

• Orang-orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi target 

anggaran haruslah berpartisipasi dalam penyiapannya. 

• Orang-orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi target 

anggaran harus dilengkap informasi yang memadai yang 

membandingkan anggaran dengan kejadian-kejadian aktual dan 

memberikan alasan-alasan untuk penyimpangan yang signifikan. 

• Semua anggaran khusus harus cocok dengan keseluruhan anggaran 
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organisasi. 

• Anggaran harus menetapkan tujuan yang dapat diukur: anggaran 

akan menjadi tidak bermakna kecuali bila manajer tahu apa 

tujuannya. 

• Anggaran harus membantu mempertajam struktur organisasi 

karena standar anggaran yang objektif sulit untuk ditetapkan dalam 

gabungan subsistem yang membingungkan. Oleh karena itu, 

penganggaran merupakan bentuk disiplin dan koordinasi. 

7. Pelaporan 

Pada kebanyakan organisasi, manajemen berfungsi dan membuat 

keputusan berdasarkan laporan yang diterima. Oleh karena itu, laporan 

haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Berikut ini 

beberapa prinsip untuk menetapkan sistem pelaporan (reporting) internal 

yang memuaskan : 

• Laporan harus dibuat sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan. 

• Individu-individu atau unit-unit harus diminta melaporkan hal-hal 

yang menjadi tanggung jawabnya. 

• Biaya imengakumulasi data dan menyiapkan laporan harus 

dibandingkan dengan manfaat yang akan didapat. 

• Laporan harus sesederhana mungkin, dan konsisten dengan sifat 

subjek yang menjadi masalah. Laporan harus berisi informasi yang 

melayani kebutuhan pengguna. Klasifikasi dan terminology umum 
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harus digunakan sebanyak mungkin untuk menghindari 

kebingungan. 

• Sedapat mungkin laporan kinerja memperlihatkan perbandingan 

dengan standar biaya, kualitas, dan kuantitas yang ditetapkan. 

Biaya-biaya yang bisa dikendalikan harus dipisahkan. 

• Jika kinerja tidak bisa dilaporkan secara kuantitatif, laporan harus 

dirancang untuk menekankan pengecualian atau hal-hal lain yang 

membutuhkan perhatian manajemen. 

• Agar bisa bermanfaat maksimal, laporan haruslah tepat waktu. 

Laporan yang tepat waktu yang sebagian didasarkan pada estimasi 

bisa jadi lebih berguna dibandingkan laporan yang lebih tepat 

tetapi terlambat. 

• Penerima laporan harus ditanyakan secara periodik untuk 

mengetahui apakah mereka masih membutuhkan laporan yang 

diterima, atau apakah ada yang bisa diperbaiki dari laporan 

tersebut. 

2.2.4  Standar-standar Sistem pengendalian internal berkaitan 

dengan Fraud examination [Sawyer’s (2005 : 73)] 

1. Standar-standar umum 

• Keyakinan yang Wajar -Kontrol harus memberikan keyakinan 

yang wajar bahwa tujuan kontrol internal akan dicapai. 

• Perilaku yang Mendukung-Manajer dan karyawan harus 

memiliki perilaku yang mendukung control internal. 
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• Integritas dan Koompetensi-Orang-orang yang terlibat dalam 

pengoperasian kontrol internal harus memiliki tingkat 

profesionalitas, integritas pribadi dan kompetensi yang memadai 

untuk melaksanakan kontrol guna mencapai tujuan kontrol 

internal.  

• Tujuan Kontrol -Tujuan kontrol yang spesifik, komprehensif, 

dan wajar harus ditetapkan untuk setiap aktivitas organisasi. 

• Pengawasan Kontrol-Manajer harus terus-menerus mengawasi 

keluaran yang dihasilkan oleh sistem kontrol dan mengambil 

langkah-langkah tepat terhadap penyimpangan yang memerlukan 

tindakan tersebut. 

2. Standar-Standar Rinci 

• Dokumentasi-Struktur, semua transaksi, dan kejadian signifikan 

harus didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi tersebut harus 

siap tersedia. 

• Pencatatan transaksi dan kejadian dengan layak dan tepat 

waktu 

• Otorisasi dan pelaksanaan transaksi dan kejadian-Transaksi 

dan kejadian harus diotorisasi dan dilaksanakan oleh orang yang 

bertugas untuk itu 

• Pembagian tugas-Otorisasi, pemrosesan, pemncatatan, dan 

pemeriksaan transaksi harus dipisahkan ke masing-masing 

individu (dan unit) 
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• Pengawasan-Pengawasan harus dilakukan dengan baik dan 

berkelanjutan untuk memastikan pencapaian tujuan control 

internal 

• Akses dan Akuntabilitas ke Sumber Daya/dan Catatan-Akses 

harus dibatasi ke individu yang memang berwenang, seseorang 

yang bertanggung jawab untuk pengamanan dan penggunaan 

sumberdaya dan orang lain yang mencatat. Aspek ini harus 

diperiksa secara periodik dengan membandingkan jumlah yang 

tercatat dengan jumlah fisik. 

2.2.5 Kontrol Preventif, Detektif, dan Korektif [Sawyer’s  (2005:67)] 

Kontrol dapat dirancang untuk memiliki berbagai fungsi. Beberapa 

kontrol diterapkan untuk mencegah hasil-hasil yang tidak diharapkan 

sebelum terjadi (kontrol preventif). Kontrol lain dirancang untuk menemukan 

hasil-hasil yang tidak diharapkan pada saat terjadinya (kontrol detektif). 

Masih ada kontrol lain yang dirancang untuk memastikan bahwa tindakan 

korektif diambil untuk memperbaiki hal-hal yang tidak diharapkan atau 

untuk memastikan bahwa hal-hal tersebut tidak terulang (kontrol korektif). 

Semua kontrol, secara bersama-sama, berfungsi untuk memastikan bahwa 

tujuan atau sasaran manajemen akan tercapai. 

Kontrol preventif lebih efektif dari segi biaya dibandingkan kontrol 

detektif. Ketika diterapkan ke dalam sebuah sistem, kontrol preventif dapat 

mencegah kekeliruan dan oleh karena itu mencegah biaya perbaikan. Kontrol 

preventif bisa mencakup, misalnya: karyawan yang kompeten dan dapat 
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dipercaya; pemisahan tugas untuk mencegah pelanggaran yang disengaja, 

otorisasi yang layak untuk mencegah penggunaan sumber daya organisasi 

dengan tidak semestinya; perbaikan menggunakan komputer untuk 

mendeteksi dan mencegah transaksi yang tidak semestinya; dokumentasi dan 

catatan yang memadai serta prosedur pencatatan yang layak untuk mencegah 

transaksi yang tidak semestinya; dan kontrol fisik atas aktiva untuk 

mencegah penyalahgunaan atau pencurian. 

Kontrol detektif biasanya lebih mahal dibandingkan kontrol preventif, 

tetapi tetap saja diperlukan. Pertama, kontrol detektif mengukur efektivitas 

kontrol preventif. Kedua, beberapa kekeliruan tidak bisa secara efektif 

dikendalikan oleh sistem pencegahan; kekeliruan tersebut harus dideteksi 

saat terjadi. Kontrol detektif mencakup pemeriksaan dan perbandingan, 

seperti catatan kinerja dan pemeriksaan independen atas kinerja. Kontrol 

detektif juga mencakup sarana kontrol seperti rekonsiliasi bank, konfirmasi 

saldo bank, perhitungan kas, rekonsiliasi rincian piutang usaha ke akun 

pengendali piutang usaha, pemeriksaan fisik persediaan dan analisis varians, 

konfirmasi dengan pemasok utang usaha, penggunaan teknik-teknik 

komputer seperti limit transaksi, kata kunci, pengeditan, dan system 

pemeriksaan seperti audit internal. 

Kontrol korektif dilakukan bila terjadi hal-hal yang tidak semestinya 

dan telah dideteksi. Semua kontrol detektif tidak ada gunanya bila kelemahan 

yang telah diidentifikasi tidak diperbaiki atau dianggap tidak masalah bila 

terulang. Oleh karena itu, manajemen harus mengembangkan sistem yang 
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tetap menyoroti kondisi-kondisi yang tidak diinginkan sampai diperbaiki, 

dan jika layak, harus menetapkan prosedur-prosedur untuk mencegah 

terulangnya kondisi tersebut. Pendokumentasian dan sistem pelaporan 

membuat masalah-masalah tetap berada di bawah pengawasan manajemen 

sampai diselesaikan atau kerusakan diperbaiki. Jadi kontrol korektif menutup 

lingkaran yang dimulai dari pencegahan kemudian deteksi hingga koreksi. 

2.3 Pengertian Produksi 

 Menurut Sofyan Assuari (1993 : 15) produksi secara luas adalah suatu 

kegiatan atau proses yang mentransformasikan masukan atau input menjadi hasil 

keluaran atau output mencakup semua aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan 

barang atau jasa serta kegiatan yang menghasilkan produk tersebut. Jadi produksi 

berhubungan dengan usaha untuk menciptakan dan menambah kegunaan atau 

utilitas suatu barang atau jasa. Sedangkan yang tekait dengan dalam pengertian 

diatas adalah penambahan atau penciptaan kegunaan karena bentuk dan tempat 

sehingga membutuhkan ketrampilan faktor produksi.  

2.3.1 Pengendalian Produksi   

Tujuan dari perencanaan dan pengendalian produksi menurut kusuma 

(2004:1) adalah merencanakan dan mengendalikan aliran material ke dalam, 

di dalam, dan keluar pabrik sehingga posisi keuntungan optimal yang 

merupakan tujuan perusahaan dapat tercapai 

 Pengendalian produksi dilakukan secara terus menerus meliputi 

kegiatan antara lain: 1) Pengendalian bahan dan kemampuan telusur, dengan 
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inti kegiatan adalah inventory system, dengan tujuan  pengendalian 

kerusakan bahan, 2) Pengendalian dan pemeliharaan alat, 3) Proses khusus, 

yaitu proses produksi yang kegiatan pengendaliannya merupakan hal yang 

sangat penting terhadap mutu produk, dan 4) pengendalian dan perubahan 

proses. 

Sedangkan menurut Sawyer’s (2005: 71),semua sistem operasi 

memiliki bagian-bagian dasar yang terdiri atas masukan (input), pemrosesan 

(processing), keluaran (out put). 

 

Untuk mengendalikan proses sehingga keluaran tetap memenuhi 

standar yang diinginkan, ada dua elemen yang harus ditambahkan-kontrol 

dan umpan balik : 
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 Jadi, dalam sistem produksi :   

• Masukan terdiri atas karyawan, mesin, dan bahan mentah. 

• Pemrosesan  mengubah bahan mentah menjadi produk. 

• Keluaran adalah produk jadi. 

• Sistem kontrol mencakup kontrol produksi, yang mengatur arus 

bahan baku dan jasa, serta inspeksi keluaran. 

• Kontrol membandingkan keluaran dengan standar, melalui inspeksi 

atau pengamatan terkomputerisasi. 

• Umpan balik mengkomunikasikan varians (penyimpangan) ke elemen 

pemrosesan. 

• Tindakan korektif membuat pemrosesan menjadi lebih baik untuk 

mencapai standar yang diinginkan. 

Dengan konsep sistem pengendalian diatas, salah satu fokus sistem 

pengendalian yang sangat berpengaruh pada perkembangan suatu perusahaan 

adalah sistem pengendalian terhadap proses produksi, pada sistem 

pengendalian produksi seorang manajer dituntut untuk dapat menciptakan 

suatu sistem pengendalian yang baik karena seluruh kegiatan produksi dapat 

berpengaruh pada pengeluaran biaya perusahaan dan mutu produk. Oleh 

karena itu pengendalian dan proses produksi yang baik dapat menghasilkan 

mutu produk yang baik dengan biaya dan waktu seminimal mungkin. Mutu 

produk yang baik juga dapat meningkatkan pelaksanaan prosedur penjualan 

menjadi lebih baik. 
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2.3.2  Sistem Produksi Berdasarkan Peramalan dan konsep MRP        

( material Requirements planning ),  

Menurut Handoko (1999:260), Peramalan adalah suatu usaha untuk 

meramalkan keadaan di masa mendatang melalui pengujian keadaan dimasa 

lalu. Esensi peramalan adalah perkiraan peristiwa-peristiwa diwaktu yng 

akan datang atas asar pola-pola diwaktu yang lalu dan penggunaan kebijakan 

terhadap poyeksi-proyeksi dengan pola-pola di waktu yang lalu.  

Sedangkan Kusuma (2004:171) lebih menjelaskan peramalan dengan 

teknik yang biasa disebut konsep MRP ( material Requirements planning ). 

Pada konsep ini menggabungkan pengendalian pekerjaan dengan 

pengendalian produksi. Pada konsep MRP pemesanan dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan bahan yang disyaratkan jadwal induk produksi. 

Adapun keterkaitan MRP dapat dilhat pada gambar 2.1 

Pada dasarnya konsep MRP ini memerlukan perhatian lebih pada 

sistem pengendalian bahan baku, karena konsep MRP menitik beratkan 

bagaimana perencanaan terhadap pengendalian bahan baku dan pengendalian 

kapasitas. Salah satu sistem perencanaan dan pengendalian bahan baku serta 

keseluruhan konsep MRP menurut Kusuma (2004 :9) dijelaskan sebagai 

berikut: 

 “ Perencanaan dan pengendalian bahan baku sangat berkaitan dengan 

bagaimana pengendalian terhadap produksi direncanakan. Oleh karena 

itu pengendalian bahan baku atau produksi berkaitan dengan fungsi-
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fungsi diluarnya sehingga komponen-komponen didalamnya memiliki 

aliran yang harus saling terkait. Dapat dilihat pada gambar 2.2.” 

Gambar 2.1 : Posisi alur MRP dengan  Pengendalian Produksi 

 

(Gambar 2.1) Sumber: Hendra kusuma, 2004, Manajemen Poduksi, Andi, 
yogyakarta 

 Gambar 2.2 : Proses pengambilan keputusan Pengendalian Produksi 

 

(Gambar 2.2) Sumber: Hendra kusuma, 2004, Manajemen Poduksi, Andi, 
yogyakarta 
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 Keseluruhan dalam pengendalian produksi harus diperhatikan, hal 

ini dapat dilihat dengan menekan waktu menganggur tenaga keja dan mesin, 

menekan persediaan bahan baku, atau menekan kelambatan pengiriman dan 

pembelian bahan baku. Tujuan dari pengendalian itu sendiri menyangkut 

tujuan keseluruhan organisasi seperti keputusan yang harus diperhitungkan 

tingkat optimalnya serperti terhadap kegiatan penjualan, produksi, 

persediaan, dan keuangan. Dalam hal ini dapat kita lihat gambar 2.3, sebagai 

alur perencanaan kegiatan produksi. 

Gambar 2.3 : sistem operasi pengendalian produksi. 

  

(Gambar 2.3) Sumber: Hendra kusuma, 2004, Manajemen Poduksi, Andi, 

yogyakarta 
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Pada diagram ditunjukkan bahwa konsumen melakukan pemesanan 

produk, namun bagaimana suatu perusahaan dapat mengetahui kapan 

konsumen akan melakukan pemesanan?, Oleh karena itu perusahaan harus 

dapat melakukan peramalan permintaan sebagai langkah awal perencanaan 

produksi. Peramalan produksi  dilakukan dengan melihat keinginan pangsa 

pasar, kapan kira-kira konsumen akan membutuhkan produk. Tanpa 

peramalan permintaan yang baik, kita tidak dapat menentukan perencanaan 

kapasitas yang baik. 

Perencanaan kapasitas jangka panjang adalah lanjutan dari peramalan 

permintaan. Pada perencanaan kapasitas, terkait perencanaan jumlah tenaga 

kerja dan mesin yang digunakan, perencanaan dan pemantauan persediaan 

bahan baku yang digunakan, penjadwalan dan pemantauan kegiatan produksi 

dan lain-lain. Sehingga ketika peramalan permintaan terjadi konsumen 

melihat kinerja perusahaan dengan baik dan persediaan produk maupun 

bahan baku untuk pemesanan konsumen tersedia. 

Pemesanan produk dilakukan jika perencanaan kebutuhan telah 

dilakukan, sedangkan perencanaan kebutuhan itu sendiri berkaitan langsung 

dengan bagaimana perencanaan dan pemantauan persediaan dilaksanakan. 

Oleh karena itu persediaan dan produk selalu saling bergantung peda 

kegiatan perencanaan dan pengendalian secara keseluruhan. 

Menurut Kusuma (2004:134) perencanaan dan pengendalian juga 

harus dilakukan pada biaya dan ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan dari 

proses pemesanan sampai kegiatan produksi. selesai. Yang perlu 
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dipertimbangkan dalam masalah ini adalah sebisa mungkin total ongkos yang 

berkaitan dengan persediaan menjadi sekecil mungkin. Hal-hal yang perlu 

dipertimbangkan dan dilakukan  pengendalian adalah : 

1. Total kebutuhan bahan tersebut selama satu periode.  

2. Data ongkos-ongkos, dalam hal ini data-data yang dimaksud terkait 

dengan ongkos pengadaan bahan baku antara lain : 

a. Harga (P), yang dimaksud ini adalah berapa haga yang ditentukan 

pada suatu produk dan berapa harga yang harus dikeluarkan untuk 

membeli persediaan atau bahan baku dari perusahaan lain. Harga 

suatu produk dihitung dengan memperhitungkan bahan baku yang 

digunakan, Overhead, biaya tenaga kerja langsung dan tak 

langsung, serta komponen-kompenen yang mempengaruhi tingkat 

harga. 

b. Biaya modal (iP), adalah jumlah yang diinvestasikan untuk 

penggunaan bahan, dalam hal ini jumlah yang tersebut tidak dapat 

diuangkan sebelumbahan menjadi suatu produk dan terjual. 

c. Ongkos simpan (H = Holding cost), ongkos yang tibul karena 

penyimpanan suatu persediaan bahan baku atau persediaan produk. 

Yang terkait dengan ongkos simpan antara lain : 

• Ongkos fasilitas penyimpanan 

• Pemindahan 

• Depresiasi 

• Asuransi 
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• Pajak  

d. Ongkos pesan(O = Order cost). Ongkos pesan timbul jika 

pembelian atau pengadaan terhadap bahan baku harus dipesan 

terlebih dahulu dan membutuhkan biaya. Sehingga ongkos 

pemesanan ini dibebankan terlebih dahulu pada konsumen. Untuk 

ongkos ini biasanya juga melibatkan ongko administrasi 

pemesanan, pengiriman, dan tergantung padapenjadwalan 

pemesanan. 

e. Biaya kesempatan ( Opportunity cost ), biaya ini timbul pada 

kondisi ketiadaan persedian, seperti biaya yang timbul terhadap 

tambahan spesifikasi pemesanan produk secara mendadak 

sedangkan persediaan dalam kondisi kosong. 

2.3.3 Sistem Produksi Just In Time 

M.Syarwani (http://www.mail-archive.com /itb@itb.ac.id/msg16943.html) 

Menjelaskan sebuah sistem produksi yang digunakan oleh negara Jepang biasa 

dikenal  dengan  nama  Sistem  Produksi Tepat-Waktu  (Just  In Time). Konsep 

just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk 

aktifitas produksi didatangkan dari pemasok atau suplier tepat pada waktu bahan 

itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan 

meniadakan biaya persediaan barang / penyimpanan barang / stocking cost. 

Perhitungan serta kerja sama antara penyalur, pemasok dan bagian 

produksi haruslah baik. Keterlambatan akibat salah perhitungan atau kejadian 
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lainnya dapat menghambat proses produksi sehingga dapat menimbulkan kerugian 

bagi perusahaan. 

Filosofi dasar dari sistem produksi JIT  adalah  memperkecil  

kemubadziran  (Eliminate  of Waste). Bentuk kemubadziran antara lain adalah :  

• Kemubadziran dalam waktu  misalnya  :  ada  pekerja  yang 

menganggur  (idle  time),  mesin yang menganggur, waktu transport 

dalam pabrik tidak efisien, jadwal produksi yang tidak  ditepati, 

keterlambatan  material,  lintasan  produksi  yang tidak seimbang 

sehingga terjadi  bottle-neck,  terlambatnya  pengiriman  barang, 

banyak-nya karyawan yang absen, dsb. 

• Kemubadziran dalam material  misalnya  :  terlalu  banyak buangan  

(scraps,  chips)  akibat proses produksi, banyak terjadi kerusakan 

material atau material dalam proses, banyaknya material yang  hilang,  

material  yang  usang, nilai material yang menurun akibat terlalu lama 

disimpan, dll. 

• Kemubadziran dalam manajemen misalnya  :  terlalu  banyak 

karyawan  kantor,  banyak terjadi mis-informasi antar departemen, 

banyaknya overlapping dalam  penugasan,  pelaksanaan  tugas  yang 

tidak  efektif,  sulit  dalam  koordinasi,  dll. Jepang melakukan 

eliminate of waste  karena  jepang  tidak  punya  resources  yang 

cukup. Jadi dalam setiap melakukan pengambilan keputusan terutama 

untuk masalah produksi selalu menganut kepada prinsip  efisiensi, 

efektifitas dan produktivitas. 
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Untuk  dapat  melaksanakan  eliminate of waste   Jepang   melakukan 

strategi sebagai berikut : 

• Hanya memproduksi jenis produk yang diperlukan 

• Hanya memproduksi produk sejumlah yang dibutuhkan 

• Hanya memproduksi produk pada saat diperlukan. 

Tujuan  utama  dari  sistem  produksi  JIT  adalah  untuk   dapat 

memproduksi  produk  dengan  Kualitas  (quality)  terbaik, Ongkos (cost) 

termurah, dan Pengiriman (delivery) pada saat yang  tepat, disingkat  QCD.  

Tujuan  utama ini bisa dicapai jika ketiga unsur berikut dapat dilaksanakan secara 

terpadu, yaitu: 

• Melakukan pengendalian kuantitas  dengan  baik.  Untuk  dapat 

menentukan  kuantitas yang tepat maka diperlukan sistem informasi 

yang baik. Sistem informasi untuk memproses  produk  tersebut  di 

Jepang   dikenal   dengan   istilah   Kanban   (kartu  berjalan). 

Pelaksanakan pengendalian kuantitas  akan  berjalan  dengan  baik  

jika  didukung  oleh  suplier  dan  consumer yang pasti dan tepat 

waktu.  Jika  hal  ini  dapat  dilakukan  maka  kita  akan  dapat 

mengeliminir waste dalam material sehingga konsep Zerro Inventory 

dapat dilaksanakan. 

• Melakukan pengendalian kualitas dengan baik. Dalam  melakukan 

pengendalian kualitas di Jepang dikenal dengan istilah TQC (total 

quality circle).  Tujuannya adalah untuk  dapat  memenuhi  konsep  

Zerro  Defect.  Didalam  sistem  produksi  di  jepang  tidak  ada 
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departemen pengendalian kualitas, tetapi yang ada adalah  Quality 

Assurance  (jaminan  kualitas). Konsep zerro defect tersebut akan 

dapat berjalan dengan baik jika para  pekerja  diberi  Kewenangan 

(otonomi),  agar tidak memberikan hasil produk yang tidak baik ke 

rekan  kerja  berikutnya  sehingga  tidak   menyusahkan   pekerja 

lainnya 

• Menjunjung tinggi harkat kemanusiaan karyawan. Didalam sistem 

produksi  dikenal  5  faktor  produksi yang penting agar produksi dapat 

berjalan dengan baik yang dikenal dengan  istilah  Lima  M,  yaitu  :  

Man,  Machine,  Material,  Money, dan Method. JIT tidak ingin 

menganggap Man hanya sebagai  salah  satu  faktor  produksi saja, 

lebih  dari  itu  yakni  ingin  mengangkat  harkat karyawan sehingga 

karyawan  tersebut  merasa  memiliki  sebagian dari perusahaan. Untuk 

dapat melakukannya yaitu : 

a. Otonomi (kewenangan). 

Karena  karyawan  sebagai  pelaku  dan  penentu  dalam  

proses produksi   maka   perlu   kewenangan   sehingga  dapat  

mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan  batasan  tugas  dan  

tanggung jawabnya. 

 b.  Flexibility 

 Karyawan  perlu  mengetahui  dan  bisa  melakukan   

pekerjaan - pekerjaan  lain diluar pekerjaannya. Hal ini dilakukan agar 
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dapat mengurangi kebosanan (boredom) atau kejenuhan dan dapat 

melakukan subtitusi  kerja  lainnya jika karyawan yang ber-sangkutan 

absent, 

Ditinjau dari segi manajemen adalah menguntungkan dalam 

segi pengkoordinasian karena setiap karyawan mengerti akan 

keterkaitan-nya dan tugas-tugas rekan kerjanya yang lain. Dengan cara 

tersebut akan didapat karyawan yang multifungsi. Jika karyawan 

diarahkan kepada pekerjaan yang bersifat  Spesialisasi saja maka akan 

muncul hal-hal negatif antara lain adalah susah dalam mengkoordinasi 

karena timbulnya blok-blok atau pengkotakan, antar job-nya masing-

masing, tidak ada sifat gotong-royong dalam bekerja, antara karyawan 

tidak ada sifat kepedulian, dll. 

c. Creative 

Jika wewenang,  tanggung-jawab,  job,  dan  flexibility  sudah 

dimiliki  setiap  karyawan  tetapi  kreativitas belum tersalurkan maka  

akan  muncul  kejengkelan  atau  unek-unek  dari   karyawan tersebut.  

Untuk  itu  perlu  adanya penyaluran kretivitas apakah dalam bentuk  

Urun  rembug,  brainstorming,  atau  yang  lainnya. Dengan  demikian  

akan  terbentuk  suatu  Demokrasi  dalam sistem produksi 

 JIT sebenarnya berakar pada ilmu-ilmu barat. JIT  dapat  berjalan    dan  

berhasil  di  Jepang karena didukung oleh budaya jepang yang sesuai. Jadi secara  
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tidak  langsung  Jepang  dapat  memilih  dan membudidayakan  budaya  asing  

yang  baik  untuk  disesuaikan dan dikembangkan menjadi budayanya. 

 2.3.4    Sistem Produksi berdasarkan pesanan (Job-Order)  

Pada dasarnya setiap perusahaan yang berkembang menggunakan produksi 

berdasarkan pesanan, karena proses produksi berdasrkan pesanan lebih 

meminimalkan biaya yang dikeluarkan dan proses terhadap produk yang yang 

dikerjakan lebih spesifik sesuai dengan pesanan. Selain itu produksi berdasarkan 

pesanan selalu memperhitungkan karakteristik yang sesuai dengan perusahaan itu 

sendiri. 

 a.  Karakterisik dan Dampak produksi berdasarkan pesanan 

 Menurut Mulyadi (2003: 293) Sebelum membahas job order 

method perlu diperhatikan terlebih dahulu uraian karakteristik kegiatan 

perusahaan yang opersainya berdasrkan pesanan dan dampak karakeristik 

tersebut.  

Karakteristik usaha perusahaan adalah sebagai berikut :  

1. Proses Pengolahan produk atau penyerahan jasa terjadi secara 

terputus-putus. Jika pesanan yang satu selesai dikerjakan, proses 

produksi dihentikan dan memulai dengan pesanan berikutnya. 

2. Produksi dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh 

pemesan. Dengan demikian pesanan yang satu dapat berbeda 
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dengan pesanan yang lain, sehingga cost produk pesanan yang satu 

berbeda dengan yang lain. 

3. Dalam perusahaan manufaktur, produksi produk ditujukan untuk 

memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan gudang. 

Dampak Karakteristik 

Karakteristik usaha berdasarkan job order method tersebut 

diatas berpengaruh terhadap pengumpulan biaya untuk penentuan cost 

produk. Pada dasarnya pengumpulan data  dapat dilakukan dengan dua 

tahap yaitu : (1) Activity-based process costing (ABPC) dan (2) 

Activity-Based object costing (ABOC). Namun sesuai dengan 

karakteristik Job order method diatas pengumpulan data sangat 

signifikan dengan ABOC. Adapun model ABOC dapat dilihat pada 

gambar 2.4. 

 

Gambar (2.4) Sumber: Mulyadi, 2003, Activity-Based cost system, 
Edisi6, Yogyakarta : UPP AMPYKPN 
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2.4 Prosedur Penjualan dan Siklus Pendapatan 

 Sebelum pembahasan tentang prosedur penjualan ada baiknya kita 

mengetahui terlebih dahulu tentang Siklus transaksi. Menurut Hall (2007:65) 

siklus Transaksi merupakan suatu siklus yang memproses sebagian besar aktivitas 

ekonomi perusahaan, yaitu terdiri atas :  

1. Siklus pengeluaran, memunculkan pengeluaran sebagai ganti dari sumber daya. 

2. Siklus konversi, menyediakan nilai tambah melalui produk atau jasanya, dan 

3. Siklus pendapatan. Menerima pendapatan dari sumber luar. 

Adapun hubungan antara siklus – siklus transaksi adalah sebagai berikut : 

 

Gambar (2.5), Sumber Hall, James A. Accounting Information system, , Edisi 
Keempat, Salemba Empat, Jakarta, 2007 
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 Pada pembahasan kali ini fokus tertuju pada siklus pendapatan, dimana 

pada siklus ini terdapat penjelasan tentang prosedur penjualan yang efektif. 

2.4.1   Siklus Pendapatan 

2.4.1.1 Definisi Siklus Pendapatan 

Pada dasarnya pendapatan sangat diutamakan dalam suatu 

perusahaan. Suatu perusahaan biasanya mencantumkan pendapatan pada 

tiap perencanaan, anggaran bahkan tujuan dari perusahaan itu sendiri. 

Pada proses pendapatan biasanya perusahaan menentukan suatu siklus 

pendapatan. Adapun menurut Hall (2007:222) siklus pendapatan secara 

sederhana dapat dijelaskan sebagai pertukaran langsung dari produk akhir 

dan jasa menjadi kas dalam satu kali transaksi antara penjual dan 

pembeli. 

Pada gambar 2.5, dapat dilihat bahwa siklus pendapatan memiliki 

2 subsistem dalam pelaksanaannya yaitu: 

1. Pemrosesan pesanan penjualan. Mayoritas penjualan bisnis 

dilakukan secara kredit dan melibatkan tugas-tugas seperti 

penyiapan pesanan penjualan, pemberian kredit, pengiriman produk 

( atau pemberian jasa ) kepada pelanggan,penagihan pelanggan, dan 

pencatatan transaksi dalam akunakun (piutang, persediaan, 

pengeluaran, dan penjualan). 

2.  Penerimaan kas. Untuk penjualan kredit, ada periode waktu (haari 

atau minggu)atara penjualan dan penerimaan kas. Pemrosesan 
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penerimaan kas meliputi penagihan kas, penyimpanan kas di bank, 

dan pencatatan peristiwa-peristiwa ini dalam akun (piutang dan kas). 

Jadi siklus pendapatan menurut Hall (2007:70) dapat digambarkan 

secara sederhana perputaran dokumennya sebagai berikut : 

 

 

Gambar (2.6) Hall, James A. Accounting Information system, , Edisi 
Keempat, Salemba Empat, Jakarta, 2007 

 

Menurut PSAK No 23, Paragraf 1-4 pernyataan yang harus 

diterapkan dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi 

dan peristiwa ekonomi berikut ini: 

a. Penjualan barang 

b. Penjualan jasa. 

c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang 

menghasilkan bunga, royalti dan deviden. 
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Menurut PSAK No 23 : 

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 

timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus 

masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari 

kontribusi penanaman modal. 

Siklus pendapatan terdiri dari berbagai sistem dan prosedur yang 

berkaitan dengan pendapatan yaitu sistem dan prosedur penjualan dan 

prosedur piutang serta sistem dan prosedur penerimaan kas. Siklus 

pendapatan adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan 

pendistribusian barang atau jasa ke entitas-entitas lain dan pengumpulan 

pembayaran yang terkaitan dan menyediakan masukan-masukan bagi 

sistem buku besar umum dan pelaporan keuangan, Bodnar dan Hopwood 

(2000,265) 

2.4.1.2.   Tujuan Siklus Pendapatan 

Tujuan umum siklus pendapatan adalah memudahkan pertukaran 

produk atau jasa dengan pelanggan untuk mcmperoleh uang tunai. 

Sasaran-sasaran yang lazim ada dalam tujuan umum ini adalah 

(Wilkinson, 2000): 

a. Membuktikan bahwa produk atau jasa pada tanggal yang 

disepakati. 

b. Menyampaikan produk atau jasa pada tanggal yang disepakati. 
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c. Mengirimkan tagihan produk atau jasa yang diberikan secara tepat 

waktu. 

d. Mencatat dan mengklasifikasikan pcnerimaan tunai dengan segera 

dan akurat. 

e. Membukukan penjualan dan penerimaan tunai kepada rekening 

pelanggan yang bersangkutan dalam bentuk buku besar piutang. 

f. Mengamankan produk dan uang tunai sampai saat pengiriman atau 

penyetoran ke bank. 

g. Menyiapkan semua dokumen yang disahkan serta laporan-laporan 

manajerial yang berkaitan dengan penjualan produk atau jasa. 

Siklus pendapatan juga mencakup Fungi-fungsi yang digunakan 

dalam proses produksi, menghasilkan produk atau jasa menjadi perolehan 

pendapatan dari  pelanggan. Fungsi-fungsi yang umu meliputi Pemberian 

kredit, penerimaan dan pemrosesan order, pengiriman barang dan piutang 

dagang. 

Fungsi-fungsi ini merupakan rangkaian fungsi yang melingkupi 

sistem penjualan, sistem piutang dan sistem penerimaan kas seperti, 

mendapat pesanan dari pelanggan, memeriksa kredit, memasukan 

pesanan penjualan, merakit barang pesanan, mengirimkan barang 

pesanan, menagih pelanggan, menerima dan menyetor pembayaran tunai 

dan masih banyak yang lain dan akan dijelaskan pada masing-masing 

sistem 
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2.4.2 Sistem dan Prosedur Penjualan 

Sistem dan prosedur penjualan barang dan jasa adalah salah satu 

sistem yang termasuk dalam siklus pendapatan. Sistem ini dapat diartikan 

kegiatan pengalihan kepemilikan barang dan jasa dari perusahaan yang 

berproduksi ke pelanggan. Pada dasarnya sistem dan prosedur penjualan 

yang dibuat pada peusahaan manufaktur memiliki tujuan yang sama, ketika 

perusahaan melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa maka perusaaahan 

tersebut menjalankan sistem dan prosedur penjualan yang telah 

direncanakan. Pada akhirnya, jika pelaksanaaan sistem  dan prosedur 

dilakukan dengan baik maka pendapatan pada perusahaan tersebut juga 

mengalami peningkatan.  

Prosedur Penjualan dapat berjalan dengan lancar jika suatu 

perusahaan memiliki prosedur penjualan baik secara kredit maupun tunai 

yang terencana. Karena pada dasarnya prosedur penjualan adalah langkah 

awal yang harus direncanakan jika perusahaan ingin mendapatkan 

pendapatan. Dari prosedur penjualan inilah suatu perusahaan dapat dilihat 

tingkat perkembangannya. 

Hal-hal yang terkait pada prosedur penjualan biasanya mengalami 

kesulitan jika transaksi penjualan tersebut secara kredit. Adapun jaringan 

prosedur yang membentuk penjualan kredit : 
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1. Prosedur order penjualan. 

Dalam prosedur ini fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan 

menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. 

2. Prosedur persetujuan kredit 

Dalam prosedur ini fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan 

kredit kepada pelanggan tertentu dari fungsi kredit 

3. Prosedur penagihan 

Dalam prosedur ini fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan 

mengirimkannya. 

4. Prosedur pengiriman 

Dalam prosedur ini fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada 

pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order 

pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. 

5. Prosedur pencatatan piutang. 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur 

penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan 

tertentu mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang 

berfungsi sebagai catatan piutang. 

6. Prosedur distribusi penjualan. 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan 

menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. 
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 Informasi yang diperlukan oleh manajemen pada umumnya dari 

kegiatan penjualan kredit adalah ; 

a. Jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk dan kelompok 

produk atau jenis jasa selama jangka waktu tertentu. 

b. Jumlah piutang kepada setiap debitur dari transaksi penjualan kredit. 

c. Nama dan alamat pembeli. 

d. Kuantitas produk yang dijual. 

e. Nama wiraniaga yang melakukan penjualan. 

f. Otorisasi pejabat yang berwenang 

Prosedur penjualan umumya selalu dikaitkan dengan siklus 

penerimaan kas. Dimana siklus penerimaan kas ini memiliki dua prosedur 

yaitu prosedur penerimaan kas tunai dan prosedur penerimaan kas secara 

Hutang. 

1. Prosedur Penerimaan Kas 

Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas adalah 

sebagai berikut : 

a. Prosedur penjualan. 

Dalam prosedur ini fungsi penjualan menerima order dari 

pembeli dan membuat faktur penjualan. 
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b. Prosedur penerimaan kas 

Dalam prosedur ini fungsi kas menerima pembayaran dan 

memberikan tanda pembayaran (berupa pita register kas dan cap 

lunas pada faktur penjualan). 

c. Prosedur pencatatan penjualan 

Dalam prosedur ini fungsi akun melakukan pencatatan 

transaksi penjualan dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan 

kas. 

d. Prosedur penyetoran kas ke bank 

Sistem pengendalian intern terhadap kas mengharuskan 

penyetoran dengan segera ke bank semua kas yang terima pada suatu 

hari. 

e. Prosedur pencatatan penerimaan kas 

Fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal 

penerimaan kas berdasar bukti setor bank yang .diterima dari bank 

melalui fungsi kas. 

2.  Prosedur Piutang 

 Sistem akuntansi piutang mencakup prosedur pencatatan 

piutang, prosedur pembuatan pernyataan piutang dan prosedur distribusi 

penjualan. 
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a. Prosedur pencatatan piutang 

Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi 

piutang perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi piutang adalah 

disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari 

debitur, retur penjualan dan penghapusan piutang. Pencatatan piutang 

dilakukan oleh bagian akuntansi. 

b. Prosedur pernyataan piutang 

Pernyataan piutang adalah formulir yang menyajikan jumlah 

kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan dalam penyataan piutang 

bentuk tertentu 

c. Distribusi penjualan 

Distribusi adalah peringkasan rincian yang tercantum dalam 

media (faktur penjualan misalnya) dan pengumpulan total ringkasan 

tersebut untuk keperluan pembuatan laporan. Dengan demikian 

prosedur distribusi sangat di pengaruhi oleh isi laporan yang akan 

dihasilkan. 
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2.4.3    Flowchart Prosedur penjualan dan siklus pendapatan 

Nugroho (2001:321), menjelaskan prosedur penjualan pada gambar 

2.7, namun pada dasarnya setiap perusahaan dapat memiliki prosedur 

penjualan yang bervariasi berdasarkan karakteristik perusahaan dan tingkat 

keefektifan prosedur tersebut digunakan. 

Sedangkan Hall (2007:89) menjelaskan lebih rinci alur prosedur 

penjualan yang efektif untuk digunakan oleh perusahaan. Adapun alur-alur 

yang dijelaskan terdiri dari : 

1. aliran aktivitas pada gambar 2.8  

2. sistem pemrosesan pesanan penjualan manual pada gambar 2.9 

3. sistem pemrosesan pesanan penjualan manual (lanjutan) pada 

gambar 2.10 

4. Retur penjualan pada gambar pada Gambar 2.11 

5. aliran aktivitas penerimaan  kas pada gambar 2.12 

6. siklus penerimaan kas pada gambar 2.13 



 
 

Gambar (2.7), Sumber: Nugroho Widjajanto. Sistem Informasi Akuntansi, Erlangga, Jakarta, 2001 
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Gambar (2.8), Sumber: Hall, James A. Accounting Information system, Edisi 

Keempat, Salemba Empat, Jakarta, 2007 



 

Gambar (2.9), Sumber: Hall, James A. Accounting Information system, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta, 2007 



 

  

 

Gambar (2.10), Sumber: Hall, James A. Accounting Information system, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta, 2007 



 

  

 

Gambar (2.11), Sumber: Hall, James A. Accounting Information system, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta, 2007
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Gambar (2.12), Sumber: Hall, James A. Accounting Information system, Edisi 

Keempat, Salemba Empat, Jakarta, 2007 



 

Gambar (2.13), Sumber: Hall, James A. Accounting Information system, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta, 2007
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  BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan 

penelitian studi kasus. penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif 

deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah 

berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi (Indriantoro dan Supomo, 1999:26). 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus (case 

study). Menurut Indriantoro dan Supomo (1999:26) studi kasus bertujuan untuk 

melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subyek tertentu untuk 

memberikan gambaran yang lengkap mengenai subyek tertentu. Penelitian ini 

hanya mengungkap dan mendiskripsikan fakta-fakta yang ditemui dilapangan 

tanpa melakukan pengujian hipotesis. 

3.2 Obyek Penelitian 

 Penelitian mengenai Sistem pengendalian kegiatan produksi dan prosedur 

penjualan ini dilaksanakan pada PT. INHUTANI I cabang industri Gresik, yang 

berlokasi  Jl. Kapten Darmo Sugondo XXII, Tenggulungan – Gresik.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Studi Pustaka (Literature Study) 

Data diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaitkan literatur yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Langkah ini dipakai 

sebagai landasan teoritis serta pedoman dalam menganalisa masalah. 

2. Studi Lapangan (Field Study) 

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari 

obyek yang akan diteliti guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dan 

gambaran permasalahan yang sesungguhnya terjadi di dalam perusahaan. 

Terdapat empat teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang terdiri 

dari : 

a. Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab 

yang akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan obyek 

penelitian agar data yang diperoleh dapat relevan dengan 

permasalahan yang ada dalam perusahaan. Pada penelitian ini 

wawancara dilakukan dengan para personal pada bagian Gudang dan 

Produksi 

b. Observasi 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian. 
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Observasi dilakukan untuk mengamati dan mengetahui kegiatan 

Produksi serta penjualan yang dilakukan oleh personal bagian 

Produksi dan Pemasaran kepada Pembeli.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

melihat dan menggunakan laporan-laporan dan catatan yang ada di 

perusahaan. Data yang dikumpulkan meliputi data tentang struktur 

organisasi perusahaan, deskripsi jabatan, laporan keuangan, produk 

dari PT Eksploitasi dan Industri Hutan I  (PT.INHUTANI I)  UMI 

Cabang Gresik . 
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BAB IV 

EVALUASI DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Sebagai Badan Usaha Milik Negara di sektor Kehutanan, PT INHUTANI I 

senantiasa berkomitmen untuk menghasilkan produk-produk yang bermutu dari 

sumber-sumber bahan baku yang berasal dari hutan yang dikelola dengan prinsip-

prinsip kelestarian dan ramah lingkungan. PT INHUTANI I juga mengelola hutan 

dengan menaruh perhatian yang cukup besar bagi kesejahteraan masyakat sekitar, 

dengan tetap mengelola perusahaan dengan prinsip ’good corporate governance’ 

bagi peningkatan pendapatan dan kontribusi kepada negara.  

Untuk Sejarah Pendirian PT INHUTANI I yang merupakan singkatan dari 

’PT Eksploitasi dan Industri Hutan I, berdiri akhir tahun 1973 berdasarkan PP No 

21 Tahun 1972, dan merupakan lanjutan dari PN. PERHUTANI Kalimantan 

Timur.  

Sedangkan untuk PT. INHUTANI I Unit Manajemen Industri cabang 

Gresik didirikan  berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. INHUTANI I Jakarta 

No. 228/ VI / Inhutani / 1991 tanggal 16 juni 1991 dengan lokasi di desa 

Tenggulungan Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik - Jawa Timur. 
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A.   Adapun Visi & Misi dari PT INHUTANI I  adalah :  

� Visi:  

” Menjadi perusahaan model dalam pengelolaan hutan lestari “ 

� Misi:  

� Mengelola hutan secara lestari dan mengoptimalkan kontribusi sektor 

kehutanan dalam pendapatan nasional (Pusat dan Daerah).  

� Mempertahankan fungsi sumber daya hutan dan ekosistem.  

� Meningkatkan peran sektor kehutanan dalam mendukung peningkatan 

pendapatan masyarakat, khususnya yang tinggal disekitar kawasan 

hutan melalui penyediaan lapangan kerja dan program perhutanan 

sosial.  

� Sebagai agen Pembangunan 

B.  Tujuan Perusahaan 

 Tujuan perusahaan adalah untuk memenuhi anjuran pemerintah 

dalam rangka Industrialisasi di bidang perkayuan, mencitakanlapangan 

kerja dan untuk meningkatkan ekspor non migas maupun konsumsi dalam 

negeri dibidang kehutanan dengan menaikkan nilai tambah (added Value) 

dari bahan baku kayu bulat menjadi hasil industri. 
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C.   Budaya Perusahaan 

 Perusahaan Juga memiliki budaya perusahaan guna 

mengimplementasikan visi dan misi. Adapun budaya perusahaan terdiri 

dari : 

� Nilai profesionalisme, yaitu sumber daya manusia (SDM) yang 

memiliki kompetensi tinggi sesuai dengan bidangnya, memiliki 

wawasan yang luas dan berjangka panjang serta menjunjung tinggi 

kualitas dan etika yangselalu mengutamakan mutu dan kepuasan 

pelanggan. 

� Nilai inofasi dan invensi, Yaitu SDM yang berusaha melakukan 

inofasi disegala bidang, memilikiinisiatif tinggi dalam bidangnya 

serta dapat melakukan invensi yang menguntungkan untuk 

perusahaan. 

� Nilai Fleksibilitas, yaitu Organisasi yang ada dapat menyesuaikan 

diri sesuai dengan lingkungan yang berkembang dan sering beubah 

serta SDM yang mempunyai kepekaan terhadap situasi yang 

dinamis, baik disebabkan oleh kondisi sosial politik, keamanan dan 

tuntutan daerah (Masyarakat) 

4.1.1  Lokasi Perusahaan  

Penentuan lokasi kantor  adalah masalah yang sangat penting . 

Penentuan lokasi akan mempunyai efek yang cukup vital bagi kelangsungan 

kegiatan yang dilakukan oleh PT INHUTANI I. Sebelum mambahas masalah 
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penentuan lokasi  terlebih dahulu perlu diketahui pengertian tentang tempat 

kedudukan dan tempat kediaman perusahaan. Tempat kedudukan adalah 

tempat perusahaan melakukan segala urusan administrasinya, sedangkan 

tempat kediaman perusahaan adalah tempat perusahaan melakukan aktivitas 

produksinya.  Dalam hal ini tempat kedudukan dan tempat kediaman PT 

INHUTANI I terbagi menjadi beberapa bagian tempat yaitu : 

1. Kantor Direksi Jl. KH A. Dahlan No. 69, Mayestik Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan. 

Tel. (021) 7243788; 7200402; 7200677  Fax. (021) 72795106 

Email: inhgis@cbn.net.id 

2. Industri Bekasi Alamat: Jl. Raya Bekasi Km 28, Pondok Ungu - Bekasi 

17132 

Telp : (021) 889 57684     Fax : (021) 884 2670 

Email : inhbekasi@inhutani.co.id 

3. Industri Gresik Alamat: Jl. Kapten Darmo Sugondo XXII, Tenggulungan – 

Gresik  

Telp : (031) 3983596     Fax : (031) 3983673 

Email : inhgresik@inhutani.co.id 

4. Industri Juata Tarakan Alamat : Kampung Juata Laut, Juata Tarakan 

Telp : (0551) 889 57684     Fax : (0551) 884 2670 

Email : inhjuata@inhutani.co.id  
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4.1.2  Struktur Organisasi 

Struktur organisasi  sangatlah penting karena dengan adanya struktur 

organisasi tersebut maka para pegawai akan dapat mengetahui dengan pasti 

kepada siapa mereka harus bertanggung-jawab serta untuk mencapai tujuan 

akan berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kesimpang-siuran dalam tugas 

dan wewenang.  

Struktur organisasi dapat juga diartikan sebagai pembagian kerja di 

antara orang-orang yang harus dikoordinasi untuk mencapai sasaran. 

Sedangkan untuk Struktur organisasi di lingkup PT. Inhutani I dibuat simple 

namun mampu mengakomodir dinamika perusahaan sehingga manajemen 

dapat mengelola perusahaan secara optimal. 

Kantor Direksi dibagi menjadi 3 Direktorat dan masing-masing 

dikepalai oleh Direktur. Masing-masing Direktorat membawahi 2 Biro, 

dimana setiap Biro membawahi Staf khusus (I, Ib, II, dan III) sesuai dengan 

bidang fungsional pekerjaan. Direktur Utama bersama jajaran direksi 

bertanggungjawab atas jalannya perusahaan. Sedangkan Kepala Satuan 

Pengawas Interen (SPI) bertanggungjawab kepada Direktur Utama. 
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Adapun urutan dan pembagian Direktorat adalah sebagai berikut: 

Direktur Produksi membawahi:  

Kepala Biro Produksi 

Kepala Biro Pembinaan Hutan 

 

Direktur Pengembangan membawahi: 

Kepala Biro Perencanaan 

Kepala Biro Usaha Patungan 

 

Direktur Keuangan membawahi: 

Kepala Biro Umum dan SDM 

Kepala Biro Keuangan 

 

Kantor Pusat PT Inhutani I terletak di Jakarta, sementara itu di 

Samarinda, sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur terdapat 

Kantor perwakilan Direksi. 

Wilayah kerja dibagi dalam 3 Unit Manajemen yang masing-masing 

dikepalai oleh Kepala Unit, yang berada di tingkat Provinsi, dan Manajemen 

Operasional di tingkat Kabupaten. Sedangkan Manajer mengepalai Unit Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 
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Gambar 4.1                 Struktur Organisasi  

PT INHUTANI I UMI Gresik 

 

Sumber: Company Profile PT.INHUTANI I UNIT MANAJEMEN INDUSTRI 

GRESIK 
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Manajer Unit Manajemen Industri  

Manajer UMI bertanggung jawab laangsung kepada Direksi atau Kepala 

Unit dan membawahkan Wakil manajer bidang Umum dan Keuangan, Wakil 

Manajer bidang Persediaan, Wakil Manajer bidang produksi, Asisten Kontrol 

Kualitas, Asisten pemasaran dan Asisten Pengendalian Data dan Dokumen.  

Tugas, Wewenang dan tanggungjawab Manajer Unit Manajemen 

Industri (UMI) adalah: 

1. Membantu Direksi atau Kepala Unit dalam hal : 

a. Membuat rencana dan program kerja 

b. Membuat kalkulasi harga jual atas produk Industri 

dilingkungannya 

c. Merncanakan pengembangan usaha dengan mempertimbangkan 

keinginan pasar 

d. Melaksanakan penjualan, sesuai dengan pedoman yang diberikan 

oleh Direksi atau Kepala Unit 

2. Mengusahakan efisensi dan peningkatan Kualitas serta kuantitas produksi 

3. Menyelenggarakan ketatalaksanaan perusahaan sesuai dengan rencana dan 

kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Direksi atau Kepala Unit, 

meliputi : 

a. Melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab staf 

dibawahnya 
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b. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kegiatan 

dalam lingkupnya 

4. Bertindak sebagai Bendahara Sub Cabang 

5. Menyusun data Statistik dan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan 

pedoman pelaporan yang berlaku. 

6. Menyusun laporan periodic pelaksanaan pekerjaan 

7. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi atau Kepala Unit 

I.      Wakil Manajer UMI bidang Umum dan Keuangan 

Wakil manajer UMI bidang Umum dan Keuangan bertanggungjawab 

langsung kepada manajer UMI dan membawahkan Asisten Keuangan, Asisten 

Sumber Daya Manusia, asisten Umum Dan Humas Dan Perundang-undangan, 

asisten Pembinaan Sosial dan Usaha Lain-lain Serta Asisten Gudang Material. 

Tugas, Wewenang an Tanggungjawab Wakil MAnajer UMI 

bidang Umum dan Keuangan adalah : 

1. Membantu Manajer UMI dalam Hal : 

a. Menyelenggarakan ketatalaksanaan administrai yang menyangkut 

tata usaha Unun, kepegawaian, tata laksana keuangan dan lain-lain 

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kegiatan 

dakam lingkupnya 

c. Melaksanakan pengurusan, pengadaan, pengelolaan dan 

ketatausahaan barang inventaris termasuk pemeliharaan rumah-

rumah dinas 
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d. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran UMI 

e. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan sosial 

2. Menyimpan dan memelihara arsip dokumentasi serta perpustakaan 

3. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas dalam negeri 

4. Melaksanakan penyelenggaraan rapat-rapat dinas dilingkungan UMI 

5. Menyusun laporan periodic pelaksanaan pekerjaan termasuk data statistic 

sesuai dengan pedoman pelaporan yang berlaku 

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh manajer UMI 

A. Asisten Keuangan 

Asisten Keuangan bertanggungjawab langsung kepada wakil 

manajer UMI bidang Umum dan Keuangan 

Tugas, Wewenang dan tanggungjawab Asisten Keuangan adalah: 

1. Membantu tata usaha dalam hal : 

a. Memberikan Bimbingan dalam tugas sehari-hari khususnya 

dibidang administrasi keuangan 

b. Melakukan pengewasan dan pengendalian anggaran atas seluruh 

kegiatan dilingkupnya seperti verifikasi, kelengkapan bukti 

pendukung pengeluaran atau penerimaaan uang kas atau bank 

c. Menentukan posting anggaran atas setiap penerimaan atau 

pengeluaran uang atau barang 

2. Menyusun laporan Periodik pelaksanaan pekerjaan termasuk data 

statistik sesuai pedoman pelaporan yang berlaku. 
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3. Bersama-sama manajer bidang umum dan keuangan menyusun 

rencana pendapatan dan belanja Dilingkungan UMI yang biasanya 

dibuat sekali dalam setahun ( tiap Akhir triwulan) 

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh wakil manajer 

UMI bidang Umum dan Keuangan 

B. Asisten Sumber Daya Manusia 

Asisten Sumber Daya Manusia bertanggungjawab kepada Wakil 

Manajer UMI bidang Umum dan Keuangan 

Tugas, Wewenang dan tanggungjawab Asisten Sumber Daya Manusia 

adalah: 

1. Membantu wakil manajer UMI bidang Umum dan Keuangan dalam hal : 

a. Melaksanakan tugas pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan 

sumber daya manusia yang penempatannya diatur oleh manajer 

UMI 

b. Membuat daftar gaji secara periodik atau bulanan 

c. Membuat daftar perhitungan PPh pasal 21 serta SPT Tahunan PPh 

pasal 21 

d. Membuat daftar pengusulan kenaikan pangkat atau golongan, upah 

berkala atau pensiunan dan sebagainya 

e. Membuat daftar taspen, iuran dana pensiunan dan sebagainya 

2. Menyusun program pendidikan dan latihan untuk peningkatan 

keterampilan pegawai 
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3. Menyusun laporan periodic pelaksanaan pekerjaan termasuk data 

statistic sesuai pedoman pelaporan yanh berlaku 

4. Menyimpan dan memelihara arsip kepegawaian 

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh manajer atau wakil 

manajer UMI bidang Umum dan Keuangan 

C. Asisten umum, Humas dan Perundang-undangan 

Asisten Umum, Humas dan Perundang-undangan 

bertanggungjawab langsung kepada Wakil Manajer UMI bidang Umum 

dan Keuangan 

Tugas, Wewenang dan tanggungjawab Asisten Umum Humas dan 

Perundang-undangan adalah: 

1. Membantu kepala wakil UMI bidang Umum dan Keuangan dalam hal : 

a. Mengatur akomodasi yang berkaitan dengan kegiatan kehumasan 

diwilayahnya. 

b. Menjaga kebersihan Lingkungan dan Keamanan komplek termasuk 

perumahan, kantor dan pabrik 

c. Memelihara instalasi listrik, air dan komunikasi sehingga 

penerangan komplek, kebutuhan air dan kounikasi intern dan 

ekstern berfungsi dengan baik. 

d. Mengurus tamu-tamu dinas 

e. Meenjaga/menjalankan arus dokumentasi dari satu baian kebagian 

lain secara teratur dan konsisten 
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f. Menerima atau mengirim dan mengarsipkan dokumentasi yang 

sifatnya umum 

2. Membuat kliping mengenai berita-berita yang berkaitan dengan 

kegiatan perusahaan 

3. Mengumpulkan data-data informasi yang perlu dan berhubungan 

dengan kegiatan pengolahan hutan 

4. Mempersiapkan data-data yang akan digunakan dalam pembuatan 

expose kegiatan perusahaan. 

5. Mengelola perpustakaan yang berkaitan dengan data-data dan 

dokumen yang berkaitan dengan bidang kehumasan 

6. Melaksanakan bina lingkungan dan jalinan kerjasama dengan 

masyarakat disekitar kegiatan perusahaan dalam upaya menciptakan 

kemasyarakatan yang harmonis 

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil manajer 

UMI Bidang Umum dan Keuangan 

D. Asisten Pembinaan Sosial dan Lain-Lain 

Asisten Pembinaan Sosial dan Usaha Lain-Lain bertanggungjawab 

langsung kepada Wakil Manajer UMI bidang Umum dan Keuangan 

Tugas, Wewenang dan tanggungjawab Asisten Pembinaan Sosial dan 

Lain-Lain adalah: 

1. Membantu Wakil Manajer UMI bidang Umum dan Keuangan dalam 

hal : 
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a. Memberikan Pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada 

Masyarakat yang tinggal didaerah sekitar pabrik 

b. Melaksanakan pendatan kegiatan bantuan usaha ekonomi yang 

dilaksanakan oleh masyarakat disekitar pabrik 

c. Menampng usulan keinginan pengembangan usah ekonomi yang 

disampaikan oleh masyarakat yang tinggal disekitar pabrik 

d. Melaksanakan ketatalaksanaan kegiatan pengarahan dan 

pembinaan kepada masyarakat yang tinggal didaerah disekitar 

pabrik 

e. Menyusun atau membuat laporan data statistic data pengucuran 

bantuan pemberian kredit masyarakat yang tinggal didaerah sekitar 

pabrik sesuai ketentuan yang berlaku 

2. Membuat laporan bulanan atau tahunan mengenai kegiatan PKBL, bina 

desa hutan dan usaha lainnya 

3. Mewakili manajer atau wakil manajer bilamana Manajer atau Wakil 

Manajer UMI sedang tidak ada ditempat 

4. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Manajer UMI 

bidang Umum dn Keuangan 

E. Asisten Gudang Material 

Asisten Gudang Material bertanggungjawab langsung kepada 

Wakil Manajer UMI bidang Umum dan Keuangan. 
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Tugas, Wewenang dan tanggungjawab Asisten Gudang dan Material 

adalah: 

1. Membantu Wakil Manajer UMI bidang Umum dan Keauangan dalam 

hal : 

a. Mengkoordinasi kegiatan yang berkaitan dengan masalah 

perundangan 

b. Menerima dan menyimpan barang-barang hasil pengadaan atau 

pembelian baik dari Direksi, Unit maupun UMI 

c. Menyusun dan menata material dalam gudang 

d. Menjaga Kualitas dan Kuantitas yang disimpan dalam gudang 

e. Mngusulkan pembelian barang atau material yang persediaannya 

habis atau menipis  

f. Mengeluarkan Material yang dibutuhkan bagi kelancaran pkerjaan 

g. Melaksanakan administrasi pergudangan. 

2. Menyusun laporan Perodik pelaksanaan Pekerjaan 

3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Manajer atau 

Wakil Manajer UMI bidang Umum dan Keuangan 

II.       Wakil manajer UMI Bidang Persediaan 

Wakil Manajer UMI bidang persediaan bertanggungjawab langsung 

kepada Manajer UMI dan membawahkan dan Asisten Persediaan Hasil Jadi 

dan Asisten Persediaan Bahan Baku 
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Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Wakil Manajer UMI bidang 

Persediaan adalah : 

1. Membantu manajer UMI dalam Hal : 

a. Membuat rencana kerja di biadang Persediaan Bahan Baku dan 

Persedian Hasil Jadi 

b. Mengadakan Pengawasan dan Pengendalaian atas persediaan kayu 

mentah dan produk jadi 

c. Memberikan pengarahan dan bimbingan para staf di bawahnya 

2. Membuat laporan periodik atas pelaksanaan pekerjaan 

3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh manajer UMI 

A.        Asisten Persediaan Hasil Jadi 

Asisten persediaan Hasil jadi bertanggungjawab langsung kepada 

Wakil Manajer UMI bidang Persediaan. 

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Asisten Persediaan Hasil Jadi adalah 

: 

1. Membantu Wakil manajer UMI bidang persediaan dalam hal : 

a. Bertanggungjawab atas semua kegiatan di TPK hasil jadi sesuai 

dengan kualitas kayu 

b. Menerima, menyimpan dan menyusun (stacking) hasil Industri 

sesuai dengan kayu dan kualitas kayu 

c. Menjaga kelancaran flow of dokumen/cargo sehingga terjamin 

keperluan bidang pemasaran 
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d. Mengkoordinasi pelaksanaan pembuatan dokumen kayu hasil 

industri yang akan dipasarkan 

e. Mengadakan pencatatan mutasi hasil jadi serta pencatatan 

persediaannya 

f. Mengadakan pengawasan kegiatan kerja di TPK dan dermaga  

2. Membuat laporan periodic pelaksanaan pekerjaan 

3. Melasanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Manajer UMI 

bidang persediaan 

B.        Asisten Persediaan Bahan Baku 

Asisten Persediaan Bahan Baku bertanggung Jawab langsung kepada 

Wakil Manajer UMI bidang Persediaan 

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Asisten Persediaan bahan Baku 

adalah : 

1. Membantu Wakil Manajer UMI Bidang Persediaan Dalam Hal : 

a. Menerima, menyimpan dan menyusun logs atau kayu gergajian 

sesuai jenis, peruntukan dan kapling-kapling yang sudah 

ditentukan 

b. Menjaga kelancaran Flow of Logs atau Flow of document sehingga 

terjamin keperluan yang sudah digariskan 

c. Menyelenggarakan pencatatan mutasi logs serta pencatatan 

persediaan di logs pond 
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2.  Mengkoordinasikan pelaksanaan pembuatan dokumen kayu bulat 

(Berita Acara serah terima LAKB dan LPKB ) 

3. Menyediakan dan mencari penghara logs bagi keperluan industri 

4. Menyusun laporan periodic pelaksanaan hasil pekerjaan 

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Manajer UMI 

bidang persediaan 

III.      Wakil Manajer UMI bidang Produksi  

Wakil Manajer UMI bidang Produksi bertanggungjawab langsung 

kepada manajer UMI dan membawahkan Asisten Perencanaan, Asisten 

Penggergajian, Asisten Pengolahan. 

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Wakil Manajer UMI bidang 

Produksi adalah : 

1. Membantu Manajer UMI dalam hal : 

a. Membuat rencana dan program kerja di bidang Produksi 

b. Memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang produksi 

c. Menyusun petunjuk-petunjuk kerja untuk pengolahan produksi dan 

petunjul-petunjuk teknnik penggunaan dan pemeliharaan alat-alat 

produsi 

d. Mengawasi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pekerjaan-

pekerjaan di bidang produksi  

e. Mengadakan pengawasan dan pemeliharaan terhadap seluruh 

kegiatan produksi 
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f. Memberikan pengarahaan dan bimbingan dalam tugas sehari-hari  

2. Menyelenggarakan tata usaha produksi 

3. Membuat laporan periodic pelaksanaan pekerjaan 

4. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh manajer UMI 

A.        Asisten Perencanaan 

Asisten perencanaan bertanggungjawab langsung kepada wakil 

Manajer UMI bidang prouksi 

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Asisten perencanaan Produksi 

adalah : 

1. Membantu wakil Manajer UMI bidang produksi dalam hal ; 

a. Melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap bagian kualita 

control didalam oprasionalnya. 

b. Melakukan koordinasi dengan bagian produksi dalam membuat 

perencanaan produksi 

c. Berkoordinasi dengan bagian produksi dalam membuat 

perencanaan produksi 

d. Berkoordinasi dengan bagian pemasaran untuk membahas order 

yang diterima 

e. Berkoordinasi dengan bagian TPK dalam menentukan kebutuhan 

bahan bakuyang baik kayu bulat maupun kayu gergajian 

2. Menyusun pola atu rencana produksi yang dibuat bersama kepala pabrik 

dan hasilnya dituangkan dalam intruksi produksi. 
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3. Bertanggungjawab atas semua pelaksanaan kegiatan dalam bidang 

perencanaan produksi 

4. Mengevaluasi hasil produksi berperiode yang meliputi : 

a. Analisa BDP, produksi bersih dan kotor 

b. Rendemen hasil produksi (kayu gergajian maupun hasil jadi) 

c. Kemampuan produksi terhadap pemenuhan order 

d. Analisa biaya produksi pada masing-masing bidang 

produksi/produk 

5. Membuat analisa bahan baku, biaya produksi (HPP) untuk dasar 

penetapan harga jual pada setiap permintaan produksi 

6. Membuat laporan secara periodic pelaksanaan pekerjaan perencanaan 

7. Mengatur pembagian staf yang ada dibawah pengawasannya 

8. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya kegiatan perencanaan yang 

tepat sesuai dengan rencana atau jadwal yang telah dibuat 

9. Mempersiapkan tepat waktu laporan dan evaluasi perencanaan yang 

telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

10. Memberikan pertanggungjawaban dari semua keterangan tentang 

keadaan jalannya kegiatan dibidang perencanaan yang berda dibawah 

pengewasan Kepala Pabrik atau Manajer UMI 

11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Manajer UMI 

B.        Asisten Penggergajian 

Asisten Penggergjian bertanggungjawab langsung kepada Wakil 

Manajer UMI Bidang Produksi 
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Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Asisten Penggergajian Produksi 

adalah : 

1. Membantu wakil Manajer UMI bidang produksi dalam hal : 

a. Mengkoordinasi pelaksanaan kerja penggergajian serta 

pengawasan kualita kayu gergajian sehingga didapatkan rendemen 

yang ekonomis 

b. Bersama asisten perencanaan produksi membuat rencana produksi 

sesuai order yang diterima 

c. Meninegkatkan efsiensi dan efektifitas kerja penggergajian 

d. Mengawasi pemakaian dan peeliharaan unit mesin penggergajian 

e. Mengatur pembagian kerja dibawahnya 

2. Membuat laporan periodic pelaksanaan pekerjaan 

3. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh wakil manajer UMI 

bidang persediaan 

C.        Asisten Pengolahan 

Asisten Pengolahan bertanggungjawab langsung kepada Wakil 

Manajer UMI Bidang Produksi 

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Asisten Pengolahan Produksi 

adalah : 

1. Membantu Wakil Manajer UMI bidang produksi dalam hal : 

a. Betanggung jawab atas semua kegiatan yang menyangkut bidang 

kayu olahan yaitu prosessing 
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b. Bersama Asisten Persediaan Bahan Baku membuat rencana 

produksi dari Unit atau Direksi yang dituangkan dalam bentuk 

instruksi produksi 

c. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan produksi yang meliputi 

teknis prosessing dbidangnya dan pengawasan kualitas  

2. Membuat laporan Periodik pelaksanaan pekerjaan 

3. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Manajer UMI 

bidang produksi 

IV.        Asisten Kontrol Kualitas 

Asisten control kualitas bertanggungjawab langsung Kepada 

Manajer UMI dan membawahkan Staf Kontrol Kualitas 

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Asisten Kontrol Kualitas 

Produksi adalah : 

1. Membantu Manajer UMI dalam hal : 

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bagian kualitas 

control didalam operasionalnya 

b. Melakukan koordinasi dengan bagian produksi dalam hal 

menentukan criteria standar mutu produk 

c. Membuat dan menetapkan system dan metode prosedur kerja 

dalam seluruh kegiatan pengawasan hasil produksi 

d. Menetapkan standar pengujian kualitas atas barang dating dan 

barang hasil jadi 
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2. Melakukan pengawasan dan pengujian kualita terhadap hasil produk dan 

barang dating 

3. Mencatat seluruh hasil pengujian atas hasil industri dan barang dating 

4. Melakukan kalibrasi terhadap alat-alat ukur yang digunakan untuk 

proses produksi 

5. Melakukan verifikasi terhadap pedoman atau table yang menjadi acuan 

dalam pelaksanaan pengawasan dan pengujian 

6. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan laboratorium Kalibrasi 

7. Menjamin terlaksananya system dan prosedur yang terdokumentasi 

sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan 

8. Mempersiapkan tepat waktu laporan bidang Qualita Control (QC) dalam 

penyusunan laporan, sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku 

9. Memberikan pertanggungjawaban dari semua keterangan tentang 

keadaan jalannya kegiatan pelaksanaan administrasi Kualitas control 

yang berada dibawah pengawasannya kepada manajer UMI 

10. Menjaga dan memelihara dokumen-dokumen serta pedoman standar 

yang masih berlaku yang berkaitan dengan pengemdalian system mutu. 

11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh manajer 

V.        Asisten Pemasaran 

Asisten Pemasaran bertanggung jawab langsung kepada manajer 

UMI dan membawahkan Staf Pemasaran : 
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Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Asisten Pemasaran adalah : 

1. Membantu manajer dalam hal : 

a. Melaksanakan Penjualan produksi log atau hasil industri 

b. melakukanPengawasan atau pengendalian seluruh kegiatan 

pelaksanakan penjualan 

2. Melaporkan jumlah persediaan meliputi jenis dan kualita secara periodic 

3. Melaksanakan tata usaha bidang penjualan 

4. Menyusun laporan periodic pelaksanaan pekerjaan 

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Manajer UMI 

VI.        Asisten Pengendalian Data dan Dokumen (PDD) 

Asisten pengendalian Data dan dokumen (PDD) bertanggungjawab 

langsung kepada Manajer UMI dan membawahkan Staf PDD 

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Asisten Pengendalian Data dan 

Dokumen (PDD) adalah :  

1. Membantu Manajer UMI dalam Hal : 

a. Melakuakn pembinaan dan pengawasan terhadap bagian 

pengendalian data dan dokumen di dalam operasionalnya 

b. Melakukan Koordinasi dengan seluruh bagian dalam hal kegiatan 

yang berhubungan dengan prosedur kerja dan instruksi kerja 

c. Membuat dan menetapkan system prosedur kerja dalam 

pengendalian data dan dokumentasi 
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2. Melakukan penyususnan, pengesahan, penyimpanan seluruh dokumen 

dan data dari seluruh bagian 

3. Melakukan penerimaan dan permintaan revisi prosedur kerja dan 

instruksi kerja dan melakukan pengesahan 

4. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan kantor ISO 

5. Menjamin terlaksananya system dan prosedur yang terdokumentasi 

sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan 

6. Mempersiapkan tepat waktu laporan bidang PDD dalam penyusunan 

laporan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku. 

7. Memberikan pertanggungjawaban dari semua keterangan tentang 

keadaan jalannya kegiatan pelaksanaan administrasi PDD yang berada 

dibawah Pengawasannya kepada Manajer UMI 

8. Menjaga dan memelihara dokumen-dokumen yang masih berlaku yang 

berkaitan dengan pengendalian system mutu 

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Manajer UMI 
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4.1.3  Pengendalian terhadap kualitas dan kinerja karyawan  

Pada tahap penyeleksian karyawan baru, perusahaan memberikan test 

terlebih dahulu berupa : test tertulis, wawancara, dan pengerjaan tugas sesuai 

bidangnya. Setelah karyawan baru terseleksi, perusahaan memberikan kontrak 

pelatihan (karyawan masa percobaan) selama 3 bulan sebelum karyawan tersebut 

menjadi karyawan tetap perusahaan. Dalam tahap peningkatan kualitas karyawan, 

secara berkala perusahaan mengikutkan karyawan-karyawannya pelatihan atau 

seminar-seminar yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja dan sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. Melanjutkan pendidikan juga diberikan bagi karyawan 

yang ingin meningkatkatkan kemampuan kinerjanya. Sehingga jika perusahaan 

merasa karyawannya kurang baik dalam kualitas kinerjanya, perusahaan ini akan 

terus mengawasi dan terus memberikan peningkatan kuaitas pada karyawan. 

Bagi karyawan yang memiliki kemampuan cukup baik, seorang supervisi 

akan memberikan promosi berupa kenaikan jabatan pada karyawan yang 

berkualitas. Sehingga karyawan juga merasakan timbal balik dari usaha 

meningkatkan kualitas kinerja ini. Peningkatan kualitas kerja karyawan ini 

memberikan dampak yang baik bagi perkembangan kemampuan dan kualitas 

masyarakat indonesia, sehingga perusahaan tidak hanya menggunakan tenaga 

karyawan hanya untuk bekerja, namun memberikan kemampuan dan kualitas 

yang lebih baik serta pendidikakan dan peningkatan kinerja karyawan.     
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4.1.4   Produk yang didistribusikan PT INHUTANI I :  

Produk KAYU RST yang dapat Dijual adl : 

• Produk Kayu Bulat 

Sistem pengusahaan hutan alam didasarkan pada aturan pemerintah 

yaitu Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). PT. Inhutani I secara 

konsisten melaksanakan kegiatan pembinaan hutan pasca penebangan, 

meliputi: pembebasan, persemaian, pembibitan, penanaman, pengayaan, 

pemeliharaan tanaman, penjarangan, penelitian, dan perlindungan. Dari 

sistem inilah diproduksi kayu bulat dari jenis-jenis Meranti 

(Dipterocarpus spp)(Merah, Putih, Kuning), Nyatoh (palaquium sp), 

Agathis, Bangkirai, Keruing (Dipterocarpus spp), Kapur (Dryobalanops 

spp) dan Rimba Campuran.  

Setiap tahun, sesuai dengan Annual Allowable Cut/AAC, dapat 

diproduksi 300.000 - 400.000 m3 kayu bulat dari 8 kawasan yang 

memiliki Ijin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu Alam (IUPHHKA) 

lingkup PT Inhutani I (kawasan ini berupa  kawasan hutan industri yaitu 

kawasan hutan yang dibuat atau sengaja ditanami untuk lahan industri 

bukan karena tumbuh dengan sendirinya). Sementara kayu bulat dari 

hutan tanaman dapat berupa Sengon (Paraseriantes falcataria), Akasia 

(Acacia spp) dan Gmelina (Gmelina arborea) dengan rata-rata produksi 

60.000 m3 per tahun.  
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• Produk Kayu Olahan 

Unit Industri PT. Inhutani I memproduksi beberapa jenis kayu 

olahan berkualitas tinggi dan awet, dimana bahan baku kayu bulat berasal 

dari hutan yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian.  

• Pintu dan jendela: tersedia daun pintu dan kusen (juga jendela), 

sesuai ukuran standar PT inhutani I ataupun sesuai permintaan 

konsumen. (gambar)  

• Garden furniture: tersedia bermacam bentuk dan ukuran Garden 

Furnitur , dan juga mengerjakan sesuai dengan permintaan 

konsumen. (gambar)  

• Moulding: tersedia berbagai ukuran dan jenis bahan baku. 

(gambar)  

• Flooring/Parquets: PT Inhutani I mengejakan berbagai jenis 

flooring dari bahan baku kayu Meranti, Bangkirai, Kayu Kelapa, 

Kayu Sawit, Nyatoh dan berbagai jenis kayu lainnya. 

• Produk Getah Pinus 

PT Inhutani I memperoleh hak pengelolaan hutan pinus di 

Sulawesi Selatan. Getah pinus berkualitas bagus diperoleh dari 

penyadapan tanaman pinus di Tana Toraja, Goa, Maros, dan Saddang. 

Setiap tahunnya, PT. Inhutani I memproduksi 500 ton getah pinus untuk 

memenuhi permintaan dalam dan luar negeri. 
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• Produk Jasa Rehabilitasi 

Dengan berbagai pengalaman merehabilitasi hutan dan lahan sejak 

awal tahun 70-an, saat ini PT. Inhutani 1 juga menyediakan jasa 

rehabilitasi, dalam hal: 

� pembangunan dan pengelolaan persemaian  

� memproduksi berbagai jenis bibit Dipterocarpaceae, mangrove, 

dan tanaman serbaguna (Multi Purposes Tree Species) serta 

tanaman kehutanan lainnya.  

� Pembangunan hutan tanaman.  

4.1.5 Daerah proses produksi dan Pemasarannya 

1.  Daerah produksinya 

Pada proses Produksinya Areal kerja PT Inhutani I terletak di 

Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. 

Dengan total luas 727.676 Ha, manajemen pengelolaan hutan PT. Inhutani 

I, terbagi dalam tiga unit wilayah kerja yang membawahi 10 Unit 

Manajemen Hutan (UMH), yaitu:  

� Wilayah kerja Unit I Tarakan meliputi : UMH Kunyit - Simendurut, 

UMH Bengalun, UMH Pangean, UMH Segah Hulu, UMH Pimping, 

UMH Sebuku Muara  

� Wilayah kerja Unit II Balikpapan meliputi : UMH Sambarata, UMH 

Meraang, UMH Labanan  



97 

  

� Wilayah kerja Unit III Makasar meliputi : UMH Mamuju.  

Selain hutan alam, PT Inhutani I juga mengelola 2 Unit Hutan 

Tanaman di Kalimantan Timur sejak tahun 1980an. Species utama adalah 

jenis-jenis Meranti (Dipterocarpaceae) dan Kayu Karet untuk tujuan kayu 

konstruksi. PT Inhutani I juga mengelola 3 Unit Industri Pengolahan Kayu 

di Bekasi (Jawa Barat), Gresik (Jawa Timur) dan Juata, Tarakan 

(Kalimantan Timur). 

Sesuai core business, Unit Bisnis yang dikembangkan PT. Inhutani I 

meliputi usaha di bidang industri pengolahan kayu, pengelolaan hutan 

alam, dan pengelolaan hutan tanaman.  

Industri pengolahan kayu:  

� PT Inhutani I Bekasi, Jawa Barat, berdiri tahun 1978 Produk yang 

dihasilkan: pintu dan jendela, furniture taman, troly untuk barbeque, 

parket/flooring, dowel, S4S  

� PT Inhutani I Juata, Tarakan, Kalimantan Timur, berdiri tahun 1978 

Produk yang dihasilkan: S4S, finger joint laminanting, decking dan 

dowel  

� PT Inhutani I Gresik, Jawa Timur, berdiri tahun 1995 Produk yang 

dihasilkan: S4S, finger joint laminating dan moulding  

 

 



98 

  

2.   Daerah Pemasaran 

Pada PT INHUTANI  I daerah pemasaran terdapat pada masing masing 

cabang perusahaan yang telah disebutkan diatas sehingga untuk kawasan 

pemasaran masing-masing perusahan memegang peranan masing-masing dalam 

pemasarannya. 

4.2 Sistem Pengendalian produksi PT. INHUTANI I  

Berdasarkan sistem pemasaran pada PT.INHUTANI I yaitu job order 

atau berdasarkan pesanan, maka sistem produksi yang dimiliki 

PT.INHUTANI I juga berdasarkan Job Order. Pada sistem job order 

perusahaan akan memproduksi atau membuat produk sesuai dengan 

permintaan konsumen baik dari segi kuantitas, kualitas dan jenis produknya. 

Sedangkan kualitas produk yang dihasilkan oleh PT.INHUTANI I adalah 

kualitas Export dan kualitas lokal. PT.INHUTANI I juga melaksanakan kerja 

sama operasional dengan perusahaan sejenis lainya dalam membantu 

kegiatan proses produksi. Dalam upaya meningkatkan produktifitas atau 

meningkatkan penghasilan perusahaan, PT.INHUTANI I menerima Jasa 

Proses Produksi baik untuk Kiln Dry maupun proses produksi untuk 

perusahaan yang meminta jasa. 

Untuk mengurangi resiko perusahaan, PT.INHUTANI secara garis 

besar menerapkan sistem pengendalian pemasaran dan produksi sesuai 

dengan buku pedoman akuntansi antara lain pada saat pemasaran produk dari 

konsumen, PT.INHUTANI I akan menerbitkan Surat Perjanjian dengan 
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pihak konsumen atau pemesan yang pada umumnya berisi tentang : jenis 

produk yang dipesan, jumlah produk, harga produk, sistem pembayaran, 

jangka waktu penyelesaian, pengawasan, sanksi-sanksi, Force majeure, masa 

berlakunya perjanjian, penyelesaian perselisihan dan penutup. 

Dengan adanya Surat Perjanjian tersebut akan membantu perusahaan 

dalam mengendalikan pemasaran dan produksi seperti misalnya : 

1. Jenis, jumlah dan harga produk yang dipesan. 

Setiap penerimaan pesanan perusahaan yang dilakukan sesuai 

dengan prosedur, dari bidang pemasaran akan menerbitkan Delevery Order 

atau pesanan barang yang juga akan melapirkan keterangan Analisa Order 

kepada bidang produksi atau bagian perencanaan agar dapat menghitung 

atau dianalisa untuk membuat produk tersebut memerlukan biaya-biaya 

apa saja (bahan baku, upah langsung, biaya Overhead, biaya pemasaran), 

berapa jumlahnya dan untuk menyelesaiakan produk butuh waktu berapa 

lama. Dengan adanya analisa tersebut, perusahaan dapat mengetahui 

seberapa besar keuntungan dan atau resiko yang akan diperoleh 

perusahaan. Seperti pada umumnya, setiap perusahaan memiliki tujuan 

untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, begitu pula PT.INHUTANI 

I. Untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal tersebut perusahaan 

akan memproduksi secara efektif dan efisien. 
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2. Sistem pembayaran 

Didalam surat perjanjian yang berhubungan dengan sistem 

pembayaran, konsumen membayar uang muka sebesar 30% sampai 50% 

dan sisanya akan dilunasi pada saat barang selesai diproses dan siap untuk 

dikirim. 

3. Jangka waktu penyelesaian, pengawasan dan Sanksi 

Konsumen akan menerima barang pesanannya sesuai waktu yang 

dijanjikan oleh PT.INHUTANI I, namun apabila produk sudah siap untuk 

dikirim sedangkan pihak konsumen yang dalam perjanjiannya berupa 

barang loco pabrik, maka selisih waktu antara waktu pengambilan yang 

telah ditetapkan pada surat perjanjian dan waktu pengambilan sebenarnya 

akan dikenakan sanksi sewa gudang dengan harga yang sesuai dalam surat 

perjanjian. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu sistem untuk 

pengembalian persediaan produk yang ada dalam Gudang Hasil jadi. 

Sedangkan Pengawasan produksi baik lokal, Kerja Sama Operasional 

(KSO) maupun jasa proses produksi biasanya dilakukan oleh bagian 

pengawasan (QC) perusahaan dan dibantu oleh karyawan dari buyer atau 

konsumen yang bersangkutan untuk mengurangi tingkat kekeliruan dalam 

memproduksi barang pesanan atau penggunaan alat dalam pengendalian 

tingkat kesalahan produksi.  
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4.3   Prosedur-prosedur pada PT. INHUTANI I 

4.3.1 PROSEDUR PRODUKSI 

 Perusahaan yang menggunakan sistem produksi job order biasanya 

semua kegiatan produksi dimulai dari bagian pemasaran yang melakukan 

penawaran produk kepada konsumen. Sehingga perusahaan dengan sistem job 

order tidak akan melakukan kegiatan produksi jika tidak menerima order dari 

bagian pemasaran. Pada PT.INHUTANI I alur kegiatan produksi dapat lihat 

pada gambar 4.2 berikut ini :  

Gambar 4.2 : Alur pemesanan produksi PT.INHUTANI I. 
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Proses Produksi 

a. Moulding 

 Pada penulisan skripsi ini akan dicontohkan satu produk beserta alur 

produksinya yaitu Moulding yang merupakan barang setengah jadi namun siap 

untuk dijual. Moulding merupakan produk kayu yang berupa papan yang 

memanjang. Adapun proses produksinya adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber  :  Bagian Produksi PT. Inhutani I Gresik 

Double Planner 

Multi Rap Saw 

Cross-Cut 

Moulder Hydromat-22A No. 6c 

Fine Cross Cut No. 1L 

Hide Belt sander No.10 

Bundling 

Sortir Finish 

Gudang Hasil Jadi Pengiriman 

Cut Off Departemen 
lain 

Departemen 
Pembakuan 

Departemen 
Processing 
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I. Departemen Pembakuan  

Pada departemen ini, bahan baku berupa kayu mentah akan diproses 

melewati tahapan pertama yang terdiri dari tiga mesin pemrosesan yaitu: 

1) Mesin Double Planner 

• Untuk meratakan ketebalan bahan 

• Memisahkan bahan sesuai dengan grade kualitas 

2) Cross Cut 

• Memotong ukuran panjang bahan 

• Memisahkan bahan sesuai dengan grade kualitas 

3) Multi Rip Saw 

• Memotong ukuran lebar bahan 

• Memisahkan bahan sesuai dengan grade kualitas 

II. Departemen Processing 

Pada departemen ini, bahan yang telah selesai melewati proses di 

Departemen Pembakuan akan diproses lebih lanjut dalam departemen 

Processing yang juga terdiri dari tiga mesin pemrosesan yaitu :  

1) Moulder Hydromat 

a. Menyerut 2 atau 4 sisi sesuai dengan bagian yang akan dibentuk 

profile. 

b. Membuat profile produk 

c. Memisahkan produk sesuai dengan grade kualitas 
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2) Fine Cross Cut 

a. Membuat ukuran panjang produk 

3) Hide Belt sender 

a. Membuat tebal finishing produk 

b. Menghaluskan produk 

III. Cut Off Alur Produksi 

1) Sortir Finish 

a. Bagian ini merupakan cut off dari alur produksi untuk 

menyambung kepada proses selanjutnya di Departemen yang 

berbeda. Karena perusahaan tidak hanya memproduksi satu produk 

saja, maka semua alur produksi harus dilakukan sampai pada 

tahapan ini, untuk selanjutnya diproses pada departemen lain untuk 

memperoleh hasil produk yang berbeda. 

b. Menyortir hasil jadi 

c. Memperbaiki bagian cacat yang masih bisa memenuhi persyaratan. 

IV.  Gudang Hasil Jadi 

a. Sortir akhir hasil jadi. 

b. Membanding hasil jadi sesuai dengan ketentuan order. 

c. Membuat penyerahan hasil jadi yang dibundling kepada bagian 

gudang hasil jadi. 
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 Pada prosedur kegiatan produksi PT.INHUTANI I diatur dalam 

buku pedoman tersendiri. Prosedur produksi dalam pelaksanaannya memiliki 

prosedur-prosedur yang saling berkaitan : 

1. Prosedur pengadaan barang dan jasa (baik berupa bahan baku ataupun 

barang setengah jadi) 

2. Prosedur permintaan barang 

3. Prosedur pengelolaan persediaan 

Adapun pelaksanaan dari tiap-tiap prosedur ini telah diatur dalam 

buku pedoman tersendirir, pelaksanaan dapat dijabarkan sebagai berikut : 

4.3.1.1  PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA 

Prosedur pengadaan barang dan jasa PT. Inhutani I diatur dalam 

buku pedoman tersendiri. Pokok-pokok pelaksanaan pengadaan barang dan 

jasa meliputi: 

1. Ketentuan Umum 

Berdasarkan Pelaksanaan diatur tersendiri melalui Surat Keputusan 

Direksi. 

2. Sasaran 

a. Diperolehnya harga yang paling menguntungkan dan dapat 

dipertanggungjawabkan ( tidak selalu harga yang terendah ) 

b. Diperolehnya barang dan jasa menurut persyaratan teknis yang 

ditentukan 
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c. Kecepatan perolehan barang dan jasa sesuai waktu yang 

direncanakan 

d. Digunakannya barang dan jasa produksi dalam negeri 

e. Melibatkan perusahaankecil dan koperasi. 

3. Pembentukan Panitia Pengadaan 

Untuk pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa dibentuknya panitia 

Pengadaan Barang dan Jasa pada tiap Unit Organisasi, yang 

beranggotakan pejabat atau staff ( diutamakan pegawai tetap ) minimal 

dari 3 (tiga) unsure bagian/ direktorat, seperti umum, keuangan dan 

produksi. 

4. Keanggotaan Panitia Pengadaan 

a. Anggota tetap, berjumlah 5 (lima) orang dan ditunjukkan 

dengan SK, pejabat yang berwenang 

b. Anggota tidak tetap, maksimal berjumlah 2 (dua) orang dan 

ditunjuk dengan surat penunjukan dari Ketua Panitia 

Pengadaan. 

Panitia dipimpin oleh seorang ketua yang bukan merupakan 

Pimpinan Unit / organisasi ataupun Pejabat/ staf bagian keuangan. 

5. Fungsi Panitia Pengadaan 

a. Memberikan sasaran kepada Pimpinan dalam Pengadaan 

Barang/ Jasa terutama mengenai Harga, kualitas, jadwal 
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penyerahan barang/ jasa yang paling menguntungkan 

Perusahaan. 

b. Panitia berfungsi mulai jumlah nilai tertentu yang ditetapkan 

sesuai ketentuan Perusahaan 

6. Pelaksanaan Pengadaan 

Pelaksana Pengadaan adalah pejabat fungsional yaitu : 

• Kepala Biro Umum ditingkat Kantor Direksi 

• Kepala Bagian Umum ditingkat Kantor Unit 

• Kepala Tata Usaha (KTU) ditingkat Kantor Administratur 

• Asisten Tata Usaha (ASTU) ditingkat Kantor Satuan 

Pelaksana/ Satuan Wilayah. 

� KETENTUAN - KETENTUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  

1. Cara Pengadaan Barang dan Jasa 

Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan /jasa lainnya, 

pada rinsipnya dilakukan melalui metode pemilihan umum. 

a. Penunjukkan Langsung. 

b. Pemilihan Langsung. 

c. Pelelangan Terbatas. 

d. Pelelangan Umum. 

 

 



108 

  

a. Penunjukkan Langsung 

Penunjukan Langsung yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang 

dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia 

barang/jasa dengan membandingkan minimal 3 (tiga) penyedia 

barang/jasa dengan melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya 

sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis bisa 

dipertanggungjawabkan. Penunjukkan Langsung dilaksanakan untuk 

nilai pengadaan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d 

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Surat Perintah Kerja 

(SPK) tanpa jaminan pelaksanaan, untuk nilai pengadaan s/d 

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan melalui pengadaan 

langsung dan cukup dengan kwitansi pembayaran yang dibubuhi meterai 

secukupnya. Khusus untuk pengadaan langsung ini tidak ditangani oleh 

Panitia Pengadaan melainkan oleh Pejabat yang ditunjuk. 

b. Pemilihan Langsung 

Pemilihan Langsung yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang 

dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang 

telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun 

biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi 

untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet.  
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Pemilihan Langsung dilaksanakan untuk nilai pengadaan diatas 

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 

Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan Surat Perintah Kerja 

(SPK) dan jaminan pelaksanaan, kecuali untuk pekerjaan jasa konsultasi. 

c. Pelelangan Terbatas 

Pelelangan Terbatas dilakukan untuk pekerjaan kompleks dan 

jumlah penyedia barang/jasa yang melaksanakan diyakini terbatas dan 

diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman 

resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini 

mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya 

yang memenuhi kualifikasi, sekurang-kurangnya diikuti oleh rekanan 

yang telah memenuhi persyaratan, sebanyak 3 (tiga) rekanan. 

Pengumuman dari Pelelangan Terbatas cukup dengan mengirimkan surat 

pemberitahuan lewat surat kepada rekanan yang dipilih. 

Pelelangan Terbatas dilaksanakan untuk nilai pengadaan diatas 

Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan 

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Surat Perjanjian atau 

Kontrak. 

d. Pelelangan Umum. 

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa 

yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui 

media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum 
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sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi 

kualifikasi dapat mengikutinya. Pelelangan Umum dilaksanakan untuk 

nilai pengadaan diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan 

Surat Perjanjian atau Kontrak. Dan diikuti oleh rekanan yang telah 

memenuhi syarat kualifikasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta.  

2. Kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Nilai/Jumlah 

No. Tempat dan Nilai Pengadaan Kewenangan 

1. KANTOR DIREKSI  

 a. Sampai dengan Rp.50 juta Kepala Biro Umum 

 b. Di atas Rp.50 juta s/d Rp.200 juta Direktur Keuangan 

 c. Di atas Rp.200 juta Direktur Utama 

2. KANTOR UNIT  

 a. Sampai dengan Rp.10 juta Kepala Bagian Umum 

 b. Di atas Rp.10 juta s/d Rp.100 juta Kepala Unit 

3. KANTOR UNIT MANAJEMEN  

 Sampai dengan Rp.50 juta Manajer 

Yang dimaksud kewenangan disini adalah menandatangani Surat 

Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian/Kontrak, setelah penetapan 

pemenang oleh pimpinan unit organisasi. 
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3. Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan oleh Panitia pada Unit 

Organisasi. 

Kewenangan pelaksanaan pengadaan oleh panitia pada unit organisasi 

ditentukan sebagai berikut: 

√ Kantor Unit   :  Nilai pengadaan s/d Rp.100 juta 

√ Kantor Unit Manajemen :  Nilai pengadaan s/d Rp.50 juta 

Apabila nilai pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan pada 

tingkat organisasi diperkirakan melebihi batas wewenang yang ditentukan, 

maka unit organisasi yang bersangkutan wajib melaporkan ke unit organisasi 

yang lebih tinggi untuk memperoleh persetujuan dan petunjuk 

pelaksanaannya, yang yang berupa : 

a. Persetujuan pelimpahan wewenang untuk dilaksanakan oleh unit 

organisasi yang mengusulkan, atau 

b. Persetujuan untuk dilaksanakan oleh unit organisasi yang lebih tinggi/ 

berwenang. 

Adapun pelimpahan wewenang dapat berupa : 

a. Pelaksanaan pengadaan secara keseluruhan, mulai dari tingkat 

persiapan pengadaan sampai dengan penetapan pemenang, atau 

b. Khususnya penetapan OE/HPS, klasifikasi/negosiasi dan penetapan 

pemenang oleh unit organisasi yang lebih tinggi. 
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4. Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa 

   Penyelenggara Pengadaan 

No Nilai/Harga 

(Jutaan Rupiah) 

Cara Kantor 

Dieksi 

Kantor 

Unit 

Kantor 

Unit 

Manajemen 

1 s/d 10 Pengadaan 

Langsung 

Pejabat 

Pengadaan 

Pejabat 

Pengadaan 

Pejabat 

Pengadaan 

2 Di atas 10 s/d 50 Penunjukkan 

Langsung 

Panitia 

Pengadaan 

Panitia 

Pengadaan 

Panitia 

Pengadaan 

3 Di atas 50 s/d 200 Pemilihan 

Langsung 

Panitia 

Pengadaan 

Panitia 

Pengadaan 

Panitia 

Pengadaan 

4 > 200 ke atas Pelelangan 

Langsung 

Panitia 

Pengadaan 

Panitia 

Pengadaan 

Panitia 

Pengadaan 

Keterangan : 

� Peng. La = Pengadaan Langsung 

� Pemil. La = Pemilihan Langsung 

� PU/PT = Pelelangan Umum / Pelelangan terbatas 

� Pn. La = penunjukan Langsung 

5. Permintaan Pengadaan Antar Unit Organisasi 

Apabila terdapat permintaan pengadaan barang/jasa dari unit 

organisasi lainnya, maka unit organisasi yang diminta tetap memproses 

sesuai prosedur yang berlaku. Misalnya barang/jasa yang diminta 

diperkirakan bernilai diatas Rp. 100 juta, maka harus diproses dengan sistim 
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pemilihan langsung dan yang menetapkan pemenang serta yang menanda-

tangani SPK atau Surat perjanjian sesuai tabel butir 2 terdahulu. 

6. Nilai Barang/Jasa dan Kualifikasi Rekanan 

No Nilai Barang/Jasa Kualifikasi Rekanan 

1. Rp.10 juta S/d Rp.50 juta Penunjukan Langsung. 

2. Diatas Rp.50 juta s/d Rp.200 juta Pemilihan Langsung Minimal 3 Usaha Kecil 

dengan Kualifikasi K3 

3. Rp.200 juta s/d Rp.400 juta Lelang diantara Usaha Kecil dengan 

kualifikasi K2 minimal 3 penawar. 

4. Rp.400 juta s/d Rp.l milyar Lelang diantara usaha kecil dengan 

 kualifikasi Kl minimal 3 penawar. 

5. Rp.l milyar s/d Rp.3 milyar Lelang diantara usaha menengah dengan 

kualifikasi M2. minimal 3 penawar 

6. Di atas Rp.3 milyar Lelang diantara usaha besar dengan 

kualifikasi Ml untuk nilai 3 s/d 10 milyar dan 

B untuk nilai > 10 milyar. 

 

7. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Sesuai dengan azas pemerataan dan dalam rangka usaha menumbuhkan 

kesempatan berusaha di daerah khususnya bagi Usaha Kecil, koperasi kecil 

dan masyarakat maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa diatur sebagai 

berikut:  
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a. Untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan dan Lainnya 

1. Pekerjaan yang bernilai di atas Rp.10 juta sampai dengan Rp.100 

juta untuk usaha kecil dengan kualifikasi K3 dari seluruh wilayah 

Indonesia.  

2. Pekerjaan yang bernilai di atas Rp.100 juta sampai dengan Rp.400 

juta untuk usaha kecil dengan kualifikasi K2 dari seluruh wilayah 

Indonesia.  

3. Pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 400 juta sampai dengan Rp. 

1.000 juta untuk usaha kecil dengan kualifikasi Kl dari seluruh 

wilayah Indonesia.  

4. Pekerjaan yang bernilai di atas Rp.1.000 juta s/d Rp.3.000 juta untuk 

usaha menengah dengan kualifikasi M2 dari seluruh wilayah 

Indonesia.  

5. Pekerjaan yang bernilai di atas Rp.3.000 juta s/d Rp.10.000 juta 

untuk Usaha Besar dengan kualifikasi Ml dan nilai diatas Rp.10.000 

juta dengan kualifikasi B dari seluruh wilayah Indonesia. 

b. Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi 

Untuk pengadaan jasa konsultasi pelaksana pemilihan penyedia barang 

dan jasa sebagai berikut: 

1. s/d. Rp.50 juta oleh panitia  pengadaan barang dan jasa dengan 

sistim penunjukan langsung 

2. s/d. Rp.200 juta oleh panitia pengadaan barang dan jasa dengan 



115 

  

sistim pemilihan langsung 

3. diatas Rp.200 juta oleh panitia pengadaan dengan sistim pelelangan 

terbatas 

8.   Alur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 

a. Bagan Pelaksanaan Prosedur Penunjukan Langsung tanpa melalui 

panitia pengadaan barang dan jasa 

Gambar 4.5 : 
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b.  Bagan Pelaksanaan Prosedur Pemilihan Langsung 

Gambar 4.6 : 
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c. Bagan Pelaksanaan Prosedur Pelelangan 

Gambar 4.7 : 
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Flowcchart pengadaan barang (Gambar 4.8)  

 (Gambar 4.2) Sumber: Company Profile PT.INHUTANI I UNIT 

MANAJEMEN INDUSTRI BEKASI 
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4.3.1.2  PROSEDUR PERMINTAAN BARANG 

Prosedur ini meliputi permintaan yang langsung dibiayakan dan yang 

melalui persediaan seperti : BBM, olie, Solar, spare-part, bahan Bantu dan alat 

tulis kantor. 

Apabila barang yang diminta tidak tersedia, dilakukan pengadaan barang 

yang ketentuannya diatur tersendiri dalam Buku Pedoman Pengadaan Barang dan 

Jasa. 

1. Bagian Yang Meminta 

a. Membuat BPB rangkap 3 (tiga) sesuai dengan yang dibutuhkan 

mengajukan BPB 1-3 ke Pemimpin/Otorisator. 

b. Menerima kembali BPB-3 bila barang yang diminta dari gudang, 

tetapi apabila barang akan igunakan diluar lokasi kedudukan 

Kantor maka BPB-3 disertai dengan SJ-3 

c. Menerima barang yang langsung digunakan dari bagian Pembeli. 

2. Pimpinan / Otorisator 

a. Menerima BPB 1-3 dari Bagian yang meminta. 

b. Meneliti BPB 1-3 beserta lampiran pendukung (kalau ada). Bial 

setuu tanda tangani dokumen-dokumen tersebut, bila tidak setuju 

jelaskan sebab-sebabnya dan perbaikan yang diperlukan atau 

pembatalannya. 

c. Meneruskan BPB 1-3 kepada : 

i. Bagian Gudang jika barang tersedia di gudang 
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ii.  Meneruskan ke Bagian pembelian atau Tim Pengadaan 

Barang sesuai jumlah kewenangan.   

3. Bagian Gudang 

a. Menerima BPB 1-3 dari Pimpinan / Otorisator, teliti BPB apakah 

barang yang diminta tersedia atau tidak dan kemudian laporkan ke 

Pimpinan/ Otorisator. 

b. Menerima kembali BPB 1-3 yang telah disetujui Pimpinan/ 

Otorisator 

4. Bagian Pembelian/Tim Pengadaan barang atau Jasa 

a.  Menerima BPB 1-3 dari Pimpinan/ otorisator sebagai perintah 

melakukan pembelian 

b. Memproses pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa sesuai ketentuan 

yang berlaku 

5. Bagian Keuangan/Akuntansi 

a. Menerima BPB-2 dan SJ-2 dari Bagian Gudang atau BPB-2 dan 

SP/SPK/K dari Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang 

b. Menggunakan BPB-2 dan SJ-2 atau SP/SPK/K dan Berita Acara 

Penerimaan Barang untuk dasar pembukuan. 

c. Menerima LM-1 dari bagian Keamanan, cocokan dengan SJ-2 

yang bersangkutan. Arsipkan LM-2 

6. Bagian Keamanan 

a. Menerima SJ-4 dari Bagian Gudang sebagai pemberitahuan akan 

adanya barang yang dikeluarkan dari lokasi kantor. 



121 

  

b. Memeriksa barang-barang yang keluar dari lokasi kantor disertai 

SJ-3 pembawa barang dengan SJ-2 yang bersangkutan. Arsipkan 

SJ-2 

c. Setiap minggu membuat LM rangkap 3 (tiga), distribusikan LM-1 

ke Bagian keuangan / Akuntansi, LM-2 ke Bagian Gudang dan 

arsipkan LM-3 
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Flowchart permintaan bahan untuk persediaan (Gambar 4.9)    

 

(Gambar 4.3) Sumber: Company Profile PT.INHUTANI I UNIT 

MANAJEMEN INDUSTRI BEKASI 
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4.3.1.3  PROSEDUR PENGELOLAAN PERSEDIAAN 

Prosedur pengelolaan Persediaan terdiri dari : 

1. Penerimaan Persediaan 

2. Penyimpanan Persediaan 

3. Pengeluaran Persediaan 

1. Penerimaan Persediaan 

Penerimaan barang persediaan digudang berasal dari Perusahaan 

sendiri ( Bagiaan Produksi ) atau dari luar ( rekanan) 

2 Barang yang berasal dari Bagian Produksi, sudah disertai bon 

peenyerahan barang, Bagian Gudang Menandatangani dan 

Menyimpan 1 ( satu ) arsipnya. 

3 Barang yang berasal dari rekanan, Bagian Gudang membuat BA 

(Berita Acara Penerimaan Barang) sesuai dengan Prosedur 

Pengadaan Barang. 

Pada Waktu penerimaan barang, Bagian Gudang harus memeriksa 

kebenaran jumlah, jenis, kualitas, merk, dan dokumen-dokumen yang 

bersangkutan atas barang yang diterima. Pembukuan ke dalam Kartu 

Indeks/Administrasi Persediaan Gudang (APG/MVA) harus segera 

dilakukan. 
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2. Penyimpanan Persediaan 

Persediaan digudang harus disimpan dengan cara yang 

memudahkan pencariaannya bila diperlukan maupun untuk pemeriksaan. 

Pengawasan dilakukan secara fisik maupun administrasi 

Pengawasan Fisik 

a. Persediaan sedapat mungkin disusun sesuai dengan sistem struktur 

kode rekening yang ada 

b. Setiap barang yang diberi label sesuai kode rekeningnya 

c. Barang-barang yangg lebih lama dikeluarkan terlebih dahulu 

d. Pemeriksaan fisik ( stock opname ) dilakukan  secara periodik dan 

dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Persediaan. 

Pemeriksaan Fisik Persediaan 

4 Pemeriksaan fisik dilakukan oleh tim ysng terdiri dari unsur 

Bagian Gudang, Bagian Keuangan, Bagian Pemasaran dan Bagian 

Teknis Lainnya. 

5 Pemeriksaan fisik dilakukan minimal satu tahun sekali pada waktu 

tahun buku. 

6 Pemeriksaan fisik interim (steeckproof) dilakukan sewaktu-waktu 

7 Hasil Pemeriksaan fisik dituangkan dalam Berita Acara 

Pemeriksaan Barang. Untuk kayu dibuat klasifikasinya. 
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Berita Pemeriksaan Barang dibuat rangkap 4 (empat) : 

1. Lembar-1 untuk Direksi, sebagai lampiran usulan penghapusan 

(jika diusullkan untuk dihapus) 

2. Lembar-2 Untuk Bagian Keuangan, sebagai dasar pencatatan 

dalam APK 

3. Lembar-3 Untuk Bagian Gudang, Mencatat dalam APG 

4. Lembar-4 untuk arsip 

8 selisih hasil pemeriksaan dengan APG dan APK harus diteliti dan 

dijelaskan sebab-sebabnya 

9 APG dan APK harus segera disesuaikan dengan hasil pemeriksaan 

fisik. 

Penghapusan Persediaan 

Atas persediaan yang rusak atau turun kualitasnya, Berita Acara-1 

diajukan oleh Pimpinsn/Otorisator setempat kedireksi sebagai usulan 

penghapusan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Persediaan tersebut 

untuk sementara dibukukan dengan nilai terendah antara harga pokok dan 

harga jual, dihapuskan bila telah diperoleh persetujuan. 

Sesuai dengan SK Menteri Keuangan No.741/KMK.00/1989 

tanggal 28 juni 1989, Dewan Komisaris menetapkan keputusan tentang 

pelepasan dan penghapusan piutang macet, persediaan mati dan aktiva 

bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri 

sampai dengan 5 (lima) tahun. 
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Pengawasan Administrasi 

Pengawasan administrasi dilakukan dengan mengadakan 

pencatatan persediaan dalam Kartu Index/Administrasi Persediaan Gudang 

(APG/MVA). 

1. Pencatatan diklasifikasikan menurut golongan, kelompok, jenis, 

kualitas, ukuran, sortimen dan standar, spesifikasi barang yang 

telah ditentukan lainnya serta mengikuti kode rekening yang 

ditetapkan. 

2. Tiap Kode nomor  barang adalah untuk satu Kartu Index dan 

barang yang sama. 

3. Pencatatan mutasi harus segera dilakukan pada saat terjadinya. 

4. Setiap bulan APG dicocokkan dengan Administrasi Persediaan 

Kantor (APK) 

3. Pengeluaran Persediaan 

Pengeluaran barang persediaan terdiri dari pengeluaran untuk 

dipakai sendiri dan pengeluaran untuk dijual. 

a. Pengeluaran barang persediaan untuk dipakai sendiri dilakukan 

dengan mengikuti Prosedur Permintaan Barang 

b. Pengeluaran barang persediaan untuk dijual, dilakukan sesuai 

dengan Prosedur Penjualan. 
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Prosedur pengelolaan persediaan kayu bulat dan kayu olahan 

diatur dalam Pedoman tersendiri. 

4.3.2 PROSEDUR PENJUALAN  

Pada prinsipnya penjualan sepenuhnya menjadi wewenang dan 

dilaksanakan oleh Direksi. Jika dipandang perlu, wewenang tersebut dapat 

dilampahkan kepada Unit / Administratur. 

Prosedur penjualan local dan penjualan ekspor pada dasarnya sama. 

Penjualan ekspor menggunakan system Letter of Credit (L / C), sedangkan 

penjualan lokal dapat dilakukan tunai, L / C atau dijamin dengan bank Garansi. 

Proses penunjukan pembeli akan diatur oleh Direksi. Untuk penjualan ekspor 

kayu olahan, perusahaan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah antara lain mempunyai Sertifikat selaku Eksportir 

Terdaftar Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (ETKGKO). 

4.3.2.1.  PROSEDUR PENJUALAN KAYU BULAT  

1. Umum. 

a. Prosedur penjualan kayu bulat meliputi kegiatan sejak ditanda-tanganinya 

kontrak penjualan, pengirimaa, penerimaan pembayaran dan pencatatan 

hasil penjualan. 

b. Proses penawaran penjualan sebagai berikut : 

1) Perusahaan menawarkan kayu bulat yang telah di LHP kan kepada 

calon pembeli secara partai (satu paket), dengan informasi : 

a) Jenis Kayu / Komposisinya. 
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b) Kualitas Kayu (P, F, S, T). 

c) Volume tiap jenis dan total volume. 

d) Diameter dsb. 

2) Calon pembeli mengirimkan gradernya untuk memeriksa kayu yang 

ditawarkan. 

3) Proses negosiasi harga. 

c. Pembayaran kayu bulat dapat dilaksanakan sebagai berikut :  

1) Tunai sebelum dikapalkan. 

2) Dibayar dengan L / C atau dicover dengan bank garansi.  

3) Dibayar sebagian sebelum pengapalan, dan sisanya ditagih setelah 

pengapalan.  

2. Prosedur Penjualan 

a. Bagian Pemasaran 

1) Berdasarkan kesepakatan dengan pembeli, dibuat kontrak penjualan 

(K) 3 rangkap, dan setelah ditanda-tangani oleh pembeli, diajukan 

kepada Pimpinan / Otorisator untuk mempetroleh pengesahan. 

2) Menerima kembali K 1 – 3 yang sudah ditanda-tangani pimpinan, 

memberikan K -1 kepada Pembeli dan K -2 kepada Bagian Keuangan. 

3) Menerima dari pembeli dan meneruskannya ke Bagian Keuangan dan 

membuat tanda terima sementara untuk pembeli. 

a) Harga kayu ± 100 % dari pembeli dengan cek / giro. 

b) L / C  atau bank garansi sesuai perjanjian. 

c) Sebagian dari harga kayu. 
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4) Memerintahkan penanggung jawab TPK untuk menyiapkan kayu yang 

dijual. 

5) Menerima Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat dengan pembeli dari 

TPK rangkap 3. BAST – 1 untuk pembeli dan BAST  - 2 untuk Bagian 

Keuangan. 

6) Menertibkan SKAB (Surat Angkutan Kayu Bulat), yang 

penandatangannya adalah pejabat yang ditunjuk Dinas Kehutanan 

(yang mungkin bukan pejabat pemasaran) sebanyak kayu yang 

diserahkan sesuai BAST. Jika terjadi shut out karena space kapal tidak 

cukup atau karena berbagai alasan, maka  SAKb yang dibuat 

merupakan sebagian dari BAST. SAKB ini berfungsi sebagai : 

a) Dokumen sah untuk pengiriman. 

b) Berfungsi sebagai DO. 

c) Sebagai dasar pengurangan bersama-sama BAST persediaan 

dalam LMKB (Laporan Mutasi). 

7) Menertibkan invoice rangkap – 3 didasarkan kepada BAST. 

8) Menyelesaikan perhitungan penjualan dengan pembeli (bila tunai dan 

dengan bank garansi) dan dengan bank untuk pembayaran dengan L/C. 

b. Pimpinan / Otorisator 

1) Menerima kontrak (K) 1 – 3 dari Bagian Pemasaran, teliti dengan 

peraturan yang berlakui dan kesepakatan dengan pembeli. Bila setuju, 

tanda-tangani K 1 – 3 dan kembalikan ke Bagian Pemasaran. Bila 
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tidak setuju jelaskan sebab-sebabnya, dan kembalikan ke Bagian 

Pemasaran untuk diperbaiki. 

2) Mengamati perkembangan harga jual, dan persediaan yang ada. 

c. Bagian Keuangan  

1) Menerima K – 2 dari Bagian Pemasaran sebagai pemberitahuan bahwa 

ada pelaksanaan penjualan. Arsipkan K – 2. 

2) Menerima ± 100% dari harga penjualan atau sebagian uang muka, 

copy L / C atau asli bank garansi yang diperoleh Bagian Pemasaran 

dari pembeli. Meneruskannya uang hasil penjualan tunai dan cek /giro 

ke kasir, menyimpan copy L / C atau bank garansi. 

3) Menerima BAST – 2 dari Bagian Pemasaran untuk dipakai sebagai 

dasar pembukuan pengurangan persediaan. 

4) Menerima invoice – 2 dari Bagian Pemasaran dan meneruskannya ke 

Bagian Akuntansi bersama-sama K – 2 dan BAST – 2. 

5) Menyerahkan kembali bank garansi asli kepada pembeli setelah 

pembayaran selesai dilaksanakan. 

d. Bagian TPK 

1) Menerima instruksi dari Bagian Pemasaran untuk menyiapkan kayu 

yang akan dijual. 

2) Menyiapkan BAST rangkap – 4, setelah ditanda-tangani oleh wakil 

pembeli diteruskan ke Bagian Pemasaran rangkap – 3 untuk ditanda-

tangani dan didistribusikan. 
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3) Melaksanakan pengapalan sesuai dengan SAKB yang dikeluarkan 

oleh Bagian Pemasaran. 

e. Kasir  

1) Meneriam hasil penjualan berupa tunai dan cek / giro dari Kepala 

Bagian Keuangan. 

2) Membuat bukti penerimaan uang rangkap – 3 untuk penerimaan uang 

tunai dan menyetorkannya ke bank. Jika pembayaran dilakukan 

dengan cek /giro ataupun L / C, membuat bukti penerimaan uang 

setelah diterima nota kredit bank. 

3) Menyerahkan bukti penerimaan uang lembar – 1 ke Bagian Pemasaran 

untuk diserahkan kepada Pembeli dan lembar – 3 ke Bagian Akutansi. 

f. Bagian Akutansi   

1) Menerima bukti penerimaan uang lembar – 3 dari kasir, dan BAST – 2 

invoice dan K – 2 dari Kepala Bagian Keuangan. 

2) Mencatat penerimaan sebagai berikut : 

a) Jika dengan cek / giro ± 100 %, membukunya sebagai 

penerimaan kas dengan kontra pos penghasilan usaha. 

b) Jika menerima sebagian pembayaran misalnya 20 %, piutang 

(20%) dan kontra pos penghasilan usaha. 
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4.3.2.2   PROSEDUR PENJUALAN LOKAL KAYU OLAHAN  

1. Bagian Pemasaran 

a Berdasarkan kesepakatan dengan pembeli, dibuat kontrak (K) 3 

rangkap, diajukan K 1 – 3 kepada pimpinan  / Otorisator untuk 

mendapatkan pengesahan. 

b Menerima kembali K 1 – 3 yang telah disahkan, memberikan K – 1 

kepada pembeli dan K – 2 ke Bagian Keuangan. 

c Penyerahan barang kepada pembeli dapat dilakukan setelah diterima 

pelunasan / terima Bank Garansi, atau telah ada L / C dan 

persyaratan L / C dipenuhi. Siapkan pengiriman, buat faktur rangkap 

3 (tiga) dan Delivery Order (DO) rangkap 3 (tiga). Ajukan faktur  1 

– 3 dan DO 1 – 3 kepada Pimpinan  / Otorisator untuk mendapatkan 

persetujuan. 

d Menerima kembali faktur 1 – 3 dan DO 1 – 3 yang telah disetujui, 

memberikan DO – 1 ke Bagian Gudang / TPK, faktur – 1 untuk 

Pembeli, faktur – 2 dan DO – 2 untuk Bagian Keuangan, faktur – 3 

dan DO – 3 untuk arsip. 

e Menerima surat jalan (SJ) -2 dari Bagian Gudang / TPK sebagai 

pemberitahuan bahwa barang telah diserahkan ke pembeli. 

Bandingkan kesesuaian SJ – 2 dengan faktur – 3 dan DO – 3 yang 

bersangkutan, arsipkan SJ -2. 

2. Pimpinan / Otorisator 

a. Menerima K 1 – 3 dari Bagian Pemasaran, teliti kesesuaiannya 

dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk memberikan 
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persetujuan. Bila tidak setuju, tanda tangani K 1 – 3 dan 

kembalikan ke Bagian Pemasaran sebab-sebabnya dan perbaikan-

perbaikan yang diperlukan. 

b. Menerima Faktur 1 – 3 dan DO 1 – 3 dari Bagian Pemasaran dan 

teliti untuk memberikan persetujuan. Bila setuju, tanda tangani 

Faktur dan DO, kembalikan ke Bagian Pemasaran. Bila tidak 

setuju, jelaskan ke Bagian Pemasaran sebab-sebabnya dan 

perbaikan-perbaikan yang diperlukan. 

Catatan : Penandatanganan faktur dan DO dapat dilimpahkan 

pada bawahannya yang ditunjuk.   

3. Bagian Keuangan  

a Menerima K – 2 dari Bagian Pemasaran sebagai pemberitahuan 

bahwa telah dilakukan penjualan. Arsipkan K – 2. 

b Menerima pembayaran tunai dari pembeli, teliti dan buat kuitansi 

rangkap 4 (empat) sesuai prosedur penerimaan uang, memberikan 

kuitansi – 3 ke Bagian Pemasaran sebagai pemberitahuan, kuitansi 

asli diserahkan kepada Pembeli. 

c Menerima L / C dari pembeli, bersama-sama Bagian Pemasaran 

mengecek di Bank Penerima untuk tentang persyaratan L / C 

jumlah, jangka waktu dan lain-lain. 

d Menerima Bank Garansi, teliti jumlah dan masa berlakunya. Copy 

Bank Garansi diserahkan kepada Bagian Pemasaran. 
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e Meneriam faktur – 2 dan DO – 2 dari Bagian Pemasaran, 

bandingkan kesesuaiannya K – 2, Faktur – 2 dan DO – 2 untuk 

dasar pembukuan ke Buku Besar (BB), Sub. Buku Besar dan 

Administrasi Persediaan Kantor (APK / KVA). 

f Menerima SJ – 1 dari Bagian Gudang / TPK, bandingkan 

kesesuaiannya dengan K – 2, Faktur – 2 dan DO – 2. 

g Meneriam Laporan Mingguan (LM) – 1 dari Bagian Keamanan, 

bandingkan kesesuaiannya dengan SJ – 3, Arsipkan LM – 1. 

4. Bagian Gudang / TPK  

a Menerima DO – 1 dari Bagian Pemasaran sebagai pemberitahuan 

untuk pengeluaran barang. Menyiapkan SJ rangkap 5 (lima) untuk 

barang yang dikeluarkan dan minta pengesahannya pada Pimpinan 

/ Otorisator. 

b Menyerahkan barang kepada pembeli, minta tanda tangan SJ 1 – 5 

berikan SJ – 4 kepada pEmbeli. 

c Mendistribusikan SJ – 11 bagain Keuangan, SJ – 2 ke bagian 

Pemasaran, SJ – 3 ke Bagian keamanan. 

d Berdasarkan DO – 1 dan SJ – 5 melakukan pencatatan pengeluaran 

barang dalam Administrasi Persediaan Gudang (APG). Arsipkan 

DO – 1, SJ – 5 dan APG. 

e Menerima LM – 2 dari Bagian Keamanan, bandingkan 

kesesuaiannya dengan SJ – 5, arsipkan LM – 2. 

 



135 

  

5. Bagian Keamanan  

a Menerima SJ – 3 dari Bagian Gudang / TPK sebagai 

pemberitahuan adanya barang yang keluar. 

b Memeriksa kesesuaian barang yang dikeluarkan dengan SJ yang 

bersangkutan. Arsipkan SJ – 3. 

c Setiap minggu berdasarkan SJ membuat Lm rangap 3 (tiga), 

memberikan LM rangkap 3 (tiga), memberikan LM – 1 ke Bagian 

Keuangan, LM – 1 ke Bagian Keuangan, Lm – 2 ke Bagian 

Gudang / TPK dan arsipkan LM – 3. 

 

 

 

 

 



 

  

 

(Gambar 4.10) Sumber: Company Profile PT.INHUTANI I UNIT MANAJEMEN INDUSTRI BEKASI
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4.3.3 PROSEDUR PENGELOLAAN PIUTANG DAN UANG 

MUKA KERJA 

1. Pengelolaan Piutang 

a. Setiap piutang harus diadministrasikan dengan baik, dimana harus 

tampak : 

1) Saldo piutang dan perubahan-perubahannya. 

2) Semua dokumen yang menunjukan saldo piutang dan perubahan-

perubahannya yang diarsipkan secara baik. 

b. Jika terjadi pemindahan piutang ke unit organisasi lain, semua 

dokumen yang mendukung piutang tersebut harus turut dipindahkan. 

c. Setiap periodik dilakukan penilaian terhadap piutang yang ada 

dengan cara : 

1) Memonitor tanggal jatuh temponya. 

2) Melakukan penagihan pada tanggal jatuh tempo. 

3) Membuat daftar umur piutang ( Aging Schedule ). 

d. Pengelola piutang tidak boleh merangkap selaku kasir 

2. Pengelolaan Uang Muka Kerja 

Uang Muka Kerja adalah pemberian uang/modal kerja kepada Pejabat 

tertentu sesuai ketentuan Perusahaan, sedangkan yang menyetujui 

pemberian uang muka kerja tersebut ditentukan sebagai berikut: 
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• Kantor Direksi oleh Direksi. 

• Kantor Unit oleh Kepala Kantor Unit. 

• Kantor Administratur oleh Administratur. 

• Kantor Satuan Wilayah oleh Kepala Satuan Wilayah. 

Prosedur Permintaan Uang Muka Kerja 

a. Pemegang UMK mengajukan permintaan UMK kepada atasan bagian 

yang bersangkutan. 

b. Bagian yang bersangkutan meneruskan ke Bendaharawan. 

Bendaharawan meneliti dan mempertimbangkan kepentingan, prioritas 

dan keadaan keuangan yang ada. Bila setuju permohonan permintaan 

UMK diteruskan ke Kasir. 

c. Kasir menyiapkan Bukti Pengeluaran Kas/Bank rangkap 5 (lima), dan 

melakukan pembayaran serta membubuhkan cap lunas pada Bukti 

Pengeluaran Kas/Bank. 

d. Uang Muka Kerja hanya diberikan kepada pejabat tertentu setingkat 

asisten keatas. 

e. Besarnya Uang Muka Kerja sebaiknya dibatasi tidak terlalu besar. 

f. Jika untuk suatu kegiatan diperlukan biaya yang besar maka sebaiknya 

ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Uang Muka Kerja diberikan hanya untuk kegiatan yang benar-

benar memerlukan uang tunai selama kegiatan berlangsung. 
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2) Pengeluaran-pengeluaran yang bisa langsung dipertanggung-

jawabkan agar langsung dipertanggung-jawabkan tanpa harus 

menunggu selesainya kegiatan. 

g. Jangka waktu pertanggung-jawaban uang muka kerja diatur sbb : 

1. Untuk keperluan rutin kantor/pabrik paling lama 1 (satu) bulan. 

2. Untuk keperluan kegiatan pembinaan hutan paling lama 2 (dua) 

bulan. 

h. Terhadap Uang Muka Kerja agar dilakukan monitoring secara baik.  

4.3.3.1    PROSEDUR PENGELOLAAN UANG 

Pengelolaan uang dilaksanakan oleh Bendaharawan Keuangan. 

Bendaharawan Umum dijabat oleh Direktur Keuangan dibantu oleh 

Kepala Biro Keuangan selaku pembantu bendaharawan umum, Para 

Kepala Unit sebagai Bendaharawan cabang dan Para Administratur / 

Satuan Pembangunan / Satuan Rehabilitasi sebagai Bendaharawan Sub 

cabang. 

Pengelolaan Uang terdiri dari: 

1. Pengamanan Uang Kas. 

2. Prosedur Penerimaan Uang. 

3. Prosedur Pengeluaran Uang. 

4. Prosedur Droping Uang Kerja (DUK). 

5. Prosedur Uang Muka Kerja (UMK). 
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1. Pengamanan Uang Kas 

Pengamanan uang kas dengan mengadakan sebagai berikut: 

a. Ditetapkan batasan maksimum uang kas yang boleh disimpan dalam 

brankas, kecuali dalam keadaan tertentu. 

b. Diadakan pemisahan fungsi - fungsi Otorisator, penyimpanan dan 

pencatatan. 

c. Dilakukan pemeriksaan kas (kas opname) oleh 

pimpinan/bendaharawan atasannya, secara terus menerus, paling 

.sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila dianggap perlu, 

hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas. 

d. Rekonsiliasi ( pencocokan ) antara Buku Besar dengan Buku Kasir 

(kleker) dilakukan setiap bulan. 

2. Prosedur Penerimaan Uang Kasir/Pemegang Kas 

a. Menerima uang / cek / bilyet / giro dari Bendaharawan, teliti dan 

lengkapi dokumen pendukungnya, bila sudah telah sesuai siapkan 

kuitansi rangkap 4 (empat). 

b. Serahkan kuitansi 1-4 dan Dokumen Pendukung (DP) kepada 

Bendaharawan. 

c. Menerima kembali kuitansi 1-4 dan DP yang telah disetujui oleh 

Bendaharawan. Bila belum disetujui, lakukan perbaikan yang 

dibutuhkan terlebih dahulu. 
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d. Menyerahkan kuitansi-1 kepada Pembayar, kuitansi-3 untuk arsip 

Bagian Pemasaran/Bagian yang bersangkutan. 

e. Bila pembayaran menggunakan Bilyet Giro (BG) catat ke Register 

Bilyet Giro (RBG), bila uang tunai/cek catat ke Buku Kas/Bank 

(BK/B),siapkan Slip Setoran (SS) rangkap 3 (tiga) dan lakukan 

penyetoran uang/cek atau Bilyet Giro. 

f. Setiap hari, serahkan Kuintasi 2-3 disertai DP dan SS ke Bagian 

Akuntansi. 

Bendaharawan 

a. Bendaharawan menerima uang / cek / bilyet / giro dari pembayar dan 

teruskan ke Kasir/Pemegang Kas. 

b. Menerima kuitansi 1-4 dan DP dari Kasir/Pemegang Kas. Meneliti 

kesesuaian dokumen-dokumen tersebut untuk memberikan 

persetujuan. 

c. Bila setuju tanda tangani kuitansi 1-4, bila tidak setuju, jelaskan 

sebab sebabnya pada Kasir/Pemegang Kas agar segera diperbaiki. 

Memberikan kembali kuitansi 1-4 dan DP kepada Kasir/Pemegang 

Kas. 

Bagian Akuntansi 

a. Menerima kuitansi 2-3, DP dan SS dari Kasir/Pemegang Kas, teliti 

dokumen-dokumen tersebut. Bila ada kekurangan/kekeliruan, 



 

 

142 

 

informasikan kepada Kasir/ Pemegang Kas agar segera diperbaiki dan 

dilengkapi. 

b. Mencatat penerimaan uang/cek/bilyet giro kedalam Buku Besar (BB) 

dan Buku Tambahan (BT) yang bersangkutan. Arsipkan dokumen-

dokumen tersebut. 
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(Gambar 4.11) Sumber: Company Profile PT.INHUTANI I UNIT 

MANAJEMEN INDUSTRI BEKASI 
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3. Prosedur Pengeluaran Uang 

Kasir/Pemegang Kas 

a. Menerima faktur minimal rangkap 2 (dua) disertai Dokumen 

Pendukung (DP) dari pihak penagih. Teliti kebenaran dan 

kelengkapan dokumen-dokumen tersebut. Bila sesuai, siapkan 

kuitansi rangkap 4 (empat), bila tidak sesuai kembalikan kepada 

Penagih agar diperbaiki lebih dahulu. 

b. Dokumen-dokumen tagihan tersebut mintakan persetujuan kepada 

Bendaharawan. 

c. Siapkan kuitansi 4 rangkap (empat). 

d. Kuintasi 1-4, Faktur 1-2 dan DP teruskan kepada Bendaharawan 

untuk memperoleh pengesahan. 

e. Menerima kembali Kuitansi 1-4, Faktur 1-2 dan DP dari 

Bendaharawan. Bila telah disetujui siapkan uang/cek/bilyet giro dan 

lakukan pembayaran, bila belum disetujui, lakukan perbaikan yang 

diperlukan terlebih dahulu. 

f. Memberikan kuitansi-4 kepada Penagih. 

g. Bila pembayaran dengan Bilyet Giro (BG) atau Cek catat kedalam 

Register Bilyet Giro (RBG), atau Cek, bila dengan BG atau cek, 

catat kedalam buku Bank. 

h. Memberikan kuitansi-4, faktur-1 dan DP kepada Bagian Akuntansi 

setiap hari, arsipkan kuitansi-1 dan RBG/C atau BB. 
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Bendaharawan 

a. Menerima dokumen dari Pemegang Kas, untuk persetujuan 

pembayaran. 

b. Menerima kuitansi 1-4, faktur 1-2 dan DP dari Kasir/Pemegang Kas. 

Meneliti kesesuaian dokumen-dokumen tersebut untuk memberikan 

pengesahan. 

c. Memberikan kembali kuitansi 1-4, faktur 1-2 dan DP kepada Kasir/ 

Pemegang Kas. 

Bagian Akuntansi 

a. Menerima kuitansi 1-3, faktur-1 dan DP dari Kasir/Pemegang Kas, 

teliti keabsahan dokumen-dokumen tersebut. Bila ada kekurangan 

informasikan Kasir/ Pemegang Kas agar segera dilengkapi. 

b. Mencatat pengeluaran uang/cek/bilyet giro kedalam Buku Besar 

(BB) dan Buku Tambahan (BT) yang bersangkutan. Arsipkan 

dokumen-dokumen tersebut. 

4. Prosedur Droping Uang Kerja (DUK) 

Droping Uang Kerja adalah pemberian uang/modal kerja dari 

Direksi kepada Kantor Unit dan Administratur / Satuan Pembangunan / 

Satuan Rehabilitasi lingkup Direksi, dari Kantor Unit kepada 

Administratur/ Satuan Pembangunan/Satuan Rehabilitasi berdasarkan 

Rencana Anggaran Kas yang tercantum dalam RKAP yang telah disahkan 

oleh yang berwenang. 
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Droping Uang Kerja yang diberikan kepada Kantor Unit dan 

Administratur/ Satuan Pembangunan/Satuan Rehabilitasi harus 

dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Keuangan yaitu Neraca, 

Perhitungan Rugi-Laba, Realisasi Anggaran dan Laporan lainnya sesuai 

ketentuan pelaporan. 

Prosedur Permintaan Droping Uang Kerja 

a. Tiap bulan Administratur mengajukan Perrnintaan Droping Uang 

Kerja kepada Kantor Unit dalam bentuk Cash Budget bulanan yang 

dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan dan prioritas 

kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan tersebut serta 

berdasarkan RKAP yang telah disahkan. 

b. Permintaan dari Administratur tersebut oleh Kantor Unit diperiksa 

dan disetujui, untuk digabung dengan Kantor Unit. Kantor Unit 

mengajukan permintaan tertulis kepada Direksi. 

c. Permintaan Droping Uang Kerja dari Kantor Unit dan Administratur 

lingkup Direksi, pengaturan dropingnya dilakukan oleh Direksi 

sesuai kemampuan dana yang ada. 

Pertanggung Jawaban Droping Uang Kerja 

Pertanggung jawaban atas realisasi Droping Uang Kerja 

dilaksanakan dengan cara mengirimkan Realisasi Anggaran Kas Bulanan 

kepada Direksi dan sudah dikirim selambat-lambatnya tanggal 10 

(sepuluh) bulan bulan berikutnya. 
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(Gambar 4.12) Sumber: Company Profile PT.INHUTANI I UNIT 

MANAJEMEN INDUSTRI BEKASI 
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4.3.4 PROSEDUR PENGUPAHAN 

Prosedur ini berlaku untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kantor dan 

lapangan (industri, pembalakan, pembinaan hutan dan industri). 

1. Jenis Upah 

a. Upah berdasarkan waktu (Jam, harian, bulanan). 

Upah diberikan berdasarkan waktu yang digunakan untuk bekerja. 

b. Upah Satuan, upah yang dibayarkan berdasarkan jumlah satuan 

(potong, m3, Ha) yang dapat dikerjakan. 

c. Upah Borongan, upah yang dibayarkan berdasarkan borongan 

pekerjaan. 

2. Prosedur Perhitungan 

a. Upah Bedasarkan Waktu 

1) Bagian personalia menyiapkan Kartu Waktu (Time Clock 

Card).Setiap masuk bekerja, pegawai diharuskan memasukkan 

kartu absenya pada mesin pencatat waktu yang tersedia. 

2) Bagian Personalia di kantor, bagian produksi di pabrik dan 

petuugas yang ditunjuk pada kegiatan pembalakan pembinaan 

dan HTI, mencatat jumlah efektif kerja dari setiiap pekerja dan 

menyerahkan ke Bagian Personalia untuk dihitung haknya 

masing-masing serta menyerahkannya ke Bagian Keuangan. 
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3) Bagian Keuangan memeriksa kembali dan menghitung 

potongan-potongan yang peru dilakukan (PPh dan sebagainya), 

kemudian membuat daftar pembayaran dan melaksanakan 

pembayaran. 

b. Upah Satuan 

1) Petugas yang ditunjuk, memeriksa jumlah satuan pekerjaan yang 

dapat diselesaikan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil 

Pekerjaan. 

2) Berita acara Pemeriksaan ini dipergunakan untuk pelaksanaan 

pembayaran upah satuan. 

c. Upah Borongan 

1) Petugas yang ditunjuk, memeriksa hasil pekerjaan borongan dan 

membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. 

2) Berita Acara Pemeriksaan dipergunakan untuk pelaksanaan 

pembayaran upah borongan. 
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4.2    Analisis dan Evaluasi  

PT. INHUTANI I cabang Gresik melakukan kegiatan produksi 

berdasarkan pesanan pelanggan atau biasa dikenal Job-Order Method. Dalam hal 

ini, berkaitan dengan evaluasi terhadap sistem pengendalian kegiatan produksi, 

penulis akan terlebih dahulu melakukan evaluasi pada sistem pengendalian 

internal perusahaan, dimana akan dibahas mengenai beberapa sarana dalam 

pencapaian pengendalian internal yang telah dijelaskan pada landasan teori. Maka 

dengan memahami sistem pengendalian internal perusahaan, tentunya dapat 

dilakukan evaluasi sistem pengendalian kegiatan produksi secara lebih spesifik.   

Dalam bukunya, Sawyer’s membagi sarana pencapian pengendalian internal 

dalam beberapa hal yaitu :  

1. Organisasi 

2. Kebijakan 

3. Prosedur 

4. Personalia 

5. Akuntansi 

6. Penganggaran 

7. Pelaporan. 

Namun sesuai dengan batasan masalah yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya, maka penulis hanya melakukan evaluasi terhadap sarana pencapaian 

pengendalian hanya pada Organisasi sampai dengan penganggaran.. Adapun 

evalusai yang dilakukan penulis yaitu : 
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1. Evaluasi terhadap struktur Organisasi  

Struktur organisasi yang telah dimiliki oleh perusahaan sudah 

sangat baik karena susunan kepemimpinan dan pembagian tugas pada tiap-

tiap departemen dapat dilihat dengan jelas. Pada setiap kepemimpinan 

suatu departemen juga memiliki bawahan yang dapat membantu pekerjaan 

pimpinan. Pembagian tugas dan wewenang juga sudah dijelaskan dengan 

baik sehingga tidak akan terjadi kemungkinan bahwa seseorang 

mengendalikan tahap transaksi yang tidak sesuai dengan job description-

nya. Pengambilan keputusan dan tanggung jawab masing-masing bagian 

pun telah dijelaskan dengan rinci sehinga tidak menimbulkan kerancuan 

pertanggung jawaban seseorang terhadap pimpinan.  

Sebenarnya dalam pemberian tugas telah dijelaskan dengan baik 

bagaiaman seseorang menerima tugas dan menjalankannya dengan 

pengawasan dari pimpinan dan pemberian wewenang, namun pada bagian 

asisten kontrol kualitas seharusnya lebih diperhatikan pembagian 

tugasnya. Pada bagian kontrol kulitas ini harus dideskripsikan semua tugas 

yang berkaitan dengan kontrol kualitas dan pembagian tugas kontrol 

kualitas tersebut dikerjakan oleh satu orang untuk dilaporkan ke bagian 

yang bersangkutan dengan mengetahui pimpinan asisten kontrol kualitas. 

Tugas pada bagian asisten kontrol kualitas harus mencakup keseluruhan 

pengendalian dan pengecekan kualitas perusahaan, mulai kontrol kualitas 

bahan baku masuk, kualitas bahan baku keluar, menganalisis kualitas 

persediaan bahan baku dalam gudang, menjaga kualitas kegiatan produksi, 
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menganalisis kualitas barang selama kegiatan produksi, kontrol kualitas 

terhadap barang jadi hasil produksi, sampai kontrol kualitas terhadap 

gudang persediaan produksi. Sebagai contoh : 

 

Jika dilihat dari bentuk dan susunan struktur organisasi, perusahaan 

ini memiliki susunan yang sederhana dan mudah dipahami. Dan dengan 

bentuk yang sederhana tersebut perubahan terhadap struktur organisasi 

dapat dilakukan dengan mudah jika terjadi ketidak sesuaian dengan tujuan 

dan kebijakan yang baru. 

Dalam hal kebendaharawanan, perusahaan ini juga telah mengatur 

dan menyusun pembagian tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. 

Pembagain tugas dan kebendaharawanan dibuat dalam Surat Keputusan 

yang terpisah dari job description struktur organisasi dengan tujuan supaya 

tidak tercampurnya pemahaman tentang pembagian tugas pada tiap-tiap 

Kontor baik Unit maupun cabang. Pembagain tugas kebendaharawanan 

dapat dilihat pada lampiran kebendaharawanan dan dengan jelas masing-

masing jabatan yang bertanggung jawab terhadap penerimaan, 

pengeluaran dan penyimpanan uang perusahaan.  
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2. Evaluasi terhadap Kebijakan 

Dalam penentuan kebijakan perusahaan berkaitan dengan 

pengendalian, telah tercantum dengan jelas dan tertulis dalam buku 

pedoman sesuai dengan jenis kebijakannya. Dan kebijakan yang tertulis 

dalam buku pedoman  wajib dimiliki dan dimengerti oleh setiap karyawan. 

Sehingga setiap karyawan dalam menjalankan tugasnya selalu berpedoman 

pada kebijakan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya setiap kebijakan yang 

telah ditetapkan perusahaan selalu berdasarkan pada ketetapaan hukum 

dan telah dijalankan dengan baik oleh para karyawan. Hal ini terbukti dari 

kesesuaian antara kegiatan kerja yang dijalankan dengan kebijakan yang 

telah ditetapkan. Kebijakan yang dicantumkan dalam buku pedoman juga 

telah djelaskan selengkap mungkin sehingga jika terdapat kondisi dan 

tujuan yang berubah, kebijakan dapat dirubah sesuai dengan kondisi yan 

berubah tidak harus merombak secara keseluruhan.  

3. Evaluasi terhadap Prosedur-prosedur 

Untuk evaluasi terhadap prosedur-prosedur penulis hanya 

melakukan pada prosedur produksi, prosedur penjualan dan siklus 

pendapatan.  

1.  Prosedur produksi 

Pada dasarnya perusahaan ini dalam membuat alur atau 

prosedur produksi sudah baik, dapat dilihat dari alur yang dijelaskan 

sudah sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan dalam job 



 

 

154 

 

description struktur organisasi. Pada alur produksi, semua kegiatan yang 

dimulai dari bagian pemasaran menjelaskan bahwa perusaahan ini 

dalam melakukan kegiatan produksi selalu berdasarkan job order dari 

bagian pemasaran. Semua kegiatan produksi pada perusahaan slalu 

disesuaikan dengan bagian pemasaran sehingga tidak mungkin terjadi 

ketidak sesuaian antara barnag yang diproduksi dengan pesanan 

pelanggan.  

Jika kita lihat dari pengendalian produksi yang dimiliki 

PT.INHUTANI I cabang gresik, dengan sistem job order yang 

digunakan perusahaan, sistem pengendalian sudah dibuat sesederhana 

mungkin namun telah mencakup standar pengendalian yang cukup 

sesuai. Baik dalam pengendalian terhadap Jenis, jumlah dan harga 

produk yang dipesan, sistem pembayaran, jangka waktu penyelesaian, 

pengawasan dan juga sanksi, semua telah ditetapkan dan dijalankan oleh 

tiap-tiap departemen dengan baik. Namun dapat dilihat dalam kegiatan 

produksi terutama persiapan bahan baku produksi, perusahaan ini kurang 

mempertimbangkan konsep pengendalian terhadap peramalan produksi. 

Pada teori yang telah dijelaskan diatas, peramalan produksi merupakan 

hal yang sangat penting dalam meningkatkan efektif dan efisiensi 

kegiatan produksi dan peramalan produksi juga merupakan awal mula 

dari semua pengendalian kegiatan produksi. 

Pada wawancara yang telah dilakukan penulis, perusahaan 

menganggap peramalan pada produksi hanya berakibat pada 



 

 

155 

 

penumpukan bahan baku dan persediaan. Sehingga biaya yang 

dikeluarkan untuk ongkos simpan jadi lebih besar, persediaan yang 

menumpuk juga mengalami depresiasi dan menurunkan kualitas harga 

jual bahan baku. Perusahaan juga mengatakan bahwa peramalan 

produksi tidak sesuai jika dikaitkan dengan sistem kegiatan produksi 

perusahaan yaitu produksi berdasarkan job order. Karena perusahaan 

hanya akan melakukan dan memulai kegiatan produksinya ketika ada 

pesanan barang atau dikeluarkannya surat perintah produksi dari Kepala 

direksi dan pimpinan Manajer UMI (untuk keprluan pameran, promosi 

dan pengenalan produk baru). 

Namun pada dasarnya jika pengendalian terhadap peramalan 

produksi ini dilaksanakan dengan baik, penumpukan bahan baku dan 

persediaan dapat dihindari. Perusahaan hanya perlu melakukan 

pengendalian dan prediksi peramalan dengan baik, terhadap persediaan 

bahan baku yang benar-benar diperlukan untuk masa produksi. Sehingga 

persediaan bahan baku tidak akan menumpuk karena pesanan konsumen 

untuk produksi barang sesuai dengan peramalan yang telah dibuat. 

Beberapa keuntungan menggunakan pengendalian terhadap peramalan 

adalah 1). Dengan peramalan yang baik perusahaan dapat mengetahui 

kemungkinan barang yang akan dipesan oleh konsumen, sehingga 

perusahaan telah siap dengan persediaan bahan baku yang digunakan 

dan mengurangi keterlambatan dalam kegiatan produksi, 2) Dengan 

adanya pengendalian terhadap peramalan, perusahaan dapat 

memperkecil modal proses produksi sehingga pelaksanaan produksi 
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dapat dilakukan dengan maksimal tanpa memperhitungkan kurangnya 

biaya atau modal untuk kegiatan produksi. 3) Permalan dapat membantu 

perusahaan meningkatkan kualitas dan mutu produk, serta menciptakan 

produk baru yang sesuai dengan trend dan gaya hidup masyarakat 

(konsumen), 4) Peramlan juga memberikan peningkatan pada penjualan 

karena perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi terus mengikuti 

perkembangan bentuk, desain, dan trend yang diminati oleh masyarakat. 

Dengan pengendalian terhadap peramalan semua kegiatan 

poduksi pada perusahaan dapat lebih ditingkatkan dan berpengaruh pada 

tingkat penjualan serta kemampuan dan kinerja karyawan. 

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Produksi. 

Penurunan pada kinerja produksi PT. INHUTANI I cabang 

gresik dikarenakan adanya beberapa kebijakan pemerinta yang sangat 

berpengaruh, antara lain : 

a. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 

510 / MPP / Kep / 6 / 2002, tentang Penetapan Harga Patokan 

Untuk Provinsi sumber Daya Hutan (PSDH). Keputusan ini 

mengakibatkan terhambatnya pengadaan Persediaan bahan 

baku, baik pembelian atau bahan baku lahan pribadi. 

b. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri 

Kehutanan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.22 / 

KPTS-11 / 2003 dan No. 33 / MPP / kep / 1 / 2003, tentang 
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Pengawasan Pengangkutan Kayu melalui Perdagangan. 

Keputusan ini mengakibatkan pengangkutan persediaan bahan 

baku produksi terhambat karena harus melakukan prosedur 

permintaan surat izin melakukan pengangkutan sebelumnya. 

c. Adadnya perubahan Peraturan pemerintah terhadap Surat Izin 

JPT ( Jatah Penebangan Tahunan ).. Surat izin JPT sebelum ada 

perubahan peraturan dapat digunakan untuk satu provinsi 

kawasan hutan produksi. Namun setelah keluarnya perubahan 

peraturan Surat izin JPT harus dimiliki tiap-tiap area hutan 

produksi dalam satu provinsi. 

d. Adanya Surat RKL ( Rencana kerja/ Karya Lima Tahunan ), 

Surat izin ini harus dimiliki sebagai rencana selama 5 tahun 

dalam melakukan penebangan hutan, sehingga ketika rencana 

yang tercantum dalam RKL sebesar 500 unit, Selama 5 tahun 

PT. INHUTANI I hanya dapat melakukan penebangan sebesar 

yang tercantum dalam RKL. 

e. Selama masa RKL berjalan PT. INHUTANI I jg harus 

membuat RKT (Rencana Kerja Tahunan). RKT merupakan 

Laporan jumlah unit hutan yang ditebang selama 1 tahun, dan 

penjumlahan Unit dalam  5 tahun RKT harus sesuai dengan 

jumlah unit yang tercantum dalam RKL. 
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Selain hal-hal yang telah dijelaskan diatas, PT. INHUTANI I 

juga harus lebih memperhatikan pengendalian terhadap biaya-biaya yang 

dikeluarkan dari pemesanan, proses produksi sampai pengiriman produk. 

Perhitungan biaya ini dilakukan diawal dengan tujuan untuk menutupi 

kemungkinan-kemungkinan biaya yang harus dikeluarkan selama proses 

produksi sehingga keterlambatan terhadap terhadap kegiatan produksi 

dapat dihindari.Modal awal dan uang muka pesanan harus dihitung 

terlebih dahulu.Jika dilihat dari alur pemasaran dan pengendalian 

produksi terhadap biaya produksi pesanan, maka perhitungan biaya ini 

terjadi pada proses analisis order produksi bagian pemasaran. Pada 

analisis ini ketentuan uang muka tidak harus sebesar 50% atau setengah 

harga. Besar uang muka dihitung dan dianalisis sebaik-baiknya sehingga 

modal kerja produksi dapat dipenuhi.  

2.    Prosedur Penjualan 

Dari siklus Penjualan terdapat ketidaksesuaian antara penjelasan 

siklus dengan gambar flowchart. Pada buku pedoman yang dimiliki 

PT.INHUTANI I dan telah dibahas pada prosedur penjualan perusahaan. 

Perusahaan ini hanya menggambarkan 1 flowchart siklus penjualan yaitu 

flowchart dari prosedur penjualan kayu olahan, sedangkan untuk 

prosedur penjualan kayu bulat tidak digambarkan flowchartnya. Hal ini 

dapat mengakibatkan moral hazard karena flowchart tersebut 

menimbulkan kerancuan terhadap pelaksanaan prosedur penjualan pada 

perusahaan. Pelaksanaan prosedur penjualan lokal kayu bulat dapat 
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disalahgunakan oleh pegawai perusahaan karena penggambaran 

flowchart disamakan dengan prosedur penjualan kayu olahan. Padahal 

dapat kita lihat pada prosedur penjualan kayu bulat pelaksanaan dan 

alurnya sangat berbeda dengan pelaksanaan prosedur penjualan kayu 

olahan. Moral hazard yang dilakukan pegawai pada prosedur penjualan 

kayu bulat ini dapat mengakibatkan adanya perbedaan pencatatan pada 

laporan yang dimiliki bagian kasir dan bagian akuntansi. Pada prosedur 

penjualan kayu olahan bagian kasir dan akuntansi tidak terdapat pada 

siklus penjualan, sehingga jika pelaksanaan penjualan kayu bulat 

disamakan dengan penjualan kayu olahan, laporan terhadap penjualan 

kayu bulat tidak akan dimiliki oleh bagian akuntansi dan bagian kasir. 

Sehingga penulis mengusulkan sebaiknya perusahaan dapat 

menggambarkan secara terpisah antara flowchart prosedur penjualan 

kayu bulat dengan flowchart prosedur penjualan kayu olahan. 

Gambar4.13 merupakan gambar flowchart prosedur penjualan kayu bulat 

yang dibuat penulis berdasarkan penjelasan pada buku pedoman 

akuntansi yang dimiliki PT.INHUTANI I.   
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Gambar 4.13  Prosedur penjualan kayu bulat.(perbaikan) 
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3. Prosedur Penerimaan kas 

Moral hazard juga dapat terjadi pada prosedur penerimaan dan 

pengeluaran kas, memang pada dasarnya suatu sistem tidak dapat 

dikatakan salah, namun sitem dapat dilihat dari efektif atau tidaknya 

pelaksanaan sistem tersebut. PT.INHUTANI I pada pelaksanaan 

prosedur pendapatannya memiliki 4 tingkatan departemen dari yang 

terendah ke yang tertinggi yaitu bagian kasir, pemegang kas/ bagian 

keuangan, bagian akuntansi dan bendaharawan (Tugas dan tanggung 

jawab kebendaharawanan dapat dilihat pada lampiran 1-4). Pembagian 

tugas pada 4 departemen ini harus lebih diperjelas. Sehingga pada 

penggambaran flowchart tidak terjadi kesalahan penggambaran alur dan 

dapat mengakibatkan kerancuan dalam pelaksanaan dan pembagian 

tugas. Kesalahan pembagian tugas dapat berakibat fatal karena ke-4 

departemen tersebut memiliki pengaruh besar dalam pencatatan 

pendapatan dan laporan keuangan pada PT.INHUTANI I.  

Pada prosedur peneriman dan pengeluaran kas, penggambaran 

flowchart perusahaan ini tidak mengikutsertakan bagian keuangan atau 

pemegang kas dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas. Pada 

siklus tersebut semua tugas bagian keuangan atau pemegang kas 

dilakukan oleh kasir, dan pengambaran flowchart bagian keuangan atau 

pemegang kas disejajarkan dengan bagian kasir. Sehingga pada prosedur 

penerimaan kas ini dapat terjadi kerancuan dalam pembagian tugas. 

Kerancuan dalam pembagian tugas membuat prosedur penerimaan kas 
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jadi tidak efektif, dan kemungkinan timbulnya moral hazard dapat 

dilakukan oleh salah satu departemen. Akibat dari moral hazard ini 

adalah ketidaksesuaian antara kas yang diterima dengan laporan 

keuangan karena kemungkinan timbulnya double kuitansi dapat terjadi. 

Dan manipulasi terhadap pembuatan kuitansi dapat dilakukan karena 

bagian kasir dan bagian keuangan sama-sama mempunyai tugas dalam 

mengeluarkan kuitansi. Oleh karena itu ada baiknya suatu perusahaan 

tidak membuat posisi rangkap dalam menentukan job description. Jika 

dilihat pada lampiran 4 terlihat jelas bahwa tugas kasir hanya menerima, 

menyimpan sementara dan membayar kas atas perintah pemegang kas 

sehingga fungsional pemegang kas harus tetap dimasukkan dalam siklus 

penerimaan dan pengeluaran kas.  

Berikut ini usulan perbaikan pada prosedur penerimaan kas pada 

PT.INHUTANI I : 

PROSEDUR PENERIMAAN KAS 

Bagian Kasir 

a. Menerima uang / cek / Bilyet giro dari pembeli kemudian membuat 

bukti pembayaran sementara untuk pembeli. dan menyerahkan 

uang / cek/ bilyet giro langsung kepada bagian keuangan.  

b. Menerima kuitansi 1 dan diserahkan langsung ke pembeli, kitansi 3 

diserahkan kebagian pemasaran yang bersangkutan, DP digunakan 

untuk pelaporan pencatatan pembayaran. 
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c. Bila pembayaran menggunkana bilyet giro (BG) catat ke register 

bilyet giro (RBG), bila uang tunai / cek catat ke buku kas / bank 

(BK /B), siapkan slip setoran (SS) rangkap 3 (tiga) dan lakukan 

penyetoran uang / cek atau bilyet giro. 

d. Setiap hari serahkan DP dan SS kebagian keuangan untuk 

diserahkan dan dilaporkan kebagian akuntansi. 

Bagian Keuangan/ Pemegang kas 

a. Menerima uang / cek/ bilyet giro dari bagian kasir, teliti dan 

lengkapi dokumen pendukung, bila sesuai siapkan kuitansi 4 

rangkap.  

b. Serahkan kuitansi 4 rangkap dan dokumen pendukung (DP) kepada 

bendaharawan, untuk diteliti kesesuaiannya.  

c. Menerima kembali kuitansi 4 rangkap dan DP yang telah disetujui 

oleh bendaharawan, jika ditolak segera lakukan revisi. 

d. Menyerahkan kuitansi 1dan 3 kebagian kasir, kuitansi 1 langsung 

diserahkan kepembeli., kuitansi 3 untuk arsip bagian pemasaran 

yang bersangkutan Kuitansi 2 untuk arsip.  

e. Setiap hari menerima DP dan SS dari Bagian kasir, kemudian 

menyerahkan DP,SS dan kuitansi 4 kebagian akuntansi.  
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Bendaharawan 

a. bendaharawan menerima kuitansi 4 rangkap dan DP dari bagian 

keuangan. 

b. Meneliti kesesuaian hasil penjualan dengan dokumen-dokumen 

untuk memberikan persetujuan. 

c. Bila disetujui tandatangani kuitansi 4 rangkap, bila tidak setuju 

jelaskan alasannya untuk bagian keuangan melakukan revisi. 

Memberikan kembali Kuitansi 4 rangkap dan DP ke bagian 

keuangan. 

Bagian akuntansi  

a. Menerima kuitansi 4, DP dan SS dari bagian keuangani, teliti 

dokumen–dokumen tersebut. Bila ada kekurangan / kekeliruan, 

informasikan kepada bagian keuangan agar segera diperbaiki dan 

dilengkapi. 

b. Mencatat penerimaan uang / cek / bilyet / giro kedalam buku besar 

(BB) dan buku tambahan (BT) yang bersangkutan. Arsipkan 

dokumen – dokumen  tersebut 

Gambar 4.15 berikut adalah usulan perbaikan flowchart prosedur 

penerimaan kas yang dibuat oleh penulis berdasarkan usulan penjelasan 

prosedur penerimaan kas diatas. 
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Gambar 4.15   Prosedur Penerimaan Kas (Usulan Perbaikan) 
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5.  Prosedur  Pengeluaran kas 

Sedangkan berikut ini adalah usulan perbaikan pada prosedur 

Pengeluaran kas pada PT.INHUTANI  I : 

PROSEDUR PENGELUARAN KAS 

Pemegang Kas 

a. Menerima faktur minimal rangkap 2 (dua) disertai Dokumen 

Pendukung (DP) dari pihak penagih. Teliti kebenaran dan 

kelengkapan dokumen-dokumen tersebut. Bila sesuai, siapkan 

kuitansi rangkap 4 (empat), bila tidak sesuai kembalikan kepada 

Penagih agar diperbaiki lebih dahulu. 

b. Dokumen-dokumen tagihan tersebut mintakan persetujuan kepada 

Bendaharawan. 

c. Siapkan kuitansi 4 rangkap (empat). 

d. Kuintasi 1-4, Faktur 1-2 dan DP teruskan kepada Bendaharawan 

untuk memperoleh pengesahan. 

e. Menerima kembali Kuitansi 1-4, Faktur 1-2 dan DP dari 

Bendaharawan. Bila telah disetujui siapkan uang/cek/bilyet giro 

kemudian serahkan kebagian kasir, bila belum disetujui, lakukan 

perbaikan yang diperlukan terlebih dahulu. 

f. Menerima kuitansi-4, faktur-1 dan DP dari bagian kasir 
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g. Catat pembayaran, Bila pembayaran dengan Bilyet Giro (BG) atau 

Cek catat kedalam Register Bilyet Giro (RBG), atau Cek, bila 

dengan BG atau cek, catat kedalam buku Bank. 

h. Memberikan kuitansi-4, faktur-1 dan DP kepada Bagian Akuntansi 

setiap hari, arsipkan kuitansi-1 dan RBG/C atau BB. 

Kasir 

a. Menerima Kuitansi 1-4, Faktur 1-2 dan DP 

b. Memberikan kuitansi-4 kepada Penagih. Dan kuitansi-3 kebagian 

yang bersangkutan 

c. Kemudian serahkan kembali kuitansi 4 ke pemegang kas untuk 

membuat catatan pembayaran. 

Bendaharawan 

a. Menerima dokumen dari Pemegang Kas, untuk persetujuan 

pembayaran. 

b. Menerima kuitansi 1-4, faktur 1-2 dan DP dari Pemegang Kas. 

Meneliti kesesuaian dokumen-dokumen tersebut untuk 

memberikan pengesahan. 

c. Memberikan kembali kuitansi 1-4, faktur 1-2 dan DP kepada 

Pemegang Kas. 
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Bagian Akuntansi 

a. Menerima kuitansi 1-3, faktur-1 dan DP dari 

Kasir/Pemegang Kas, teliti keabsahan dokumen-dokumen 

tersebut. Bila ada kekurangan informasikan Kasir/ Pemegang 

Kas agar segera dilengkapi. 

b. Mencatat pengeluaran uang/cek/bilyet giro kedalam Buku 

Besar (BB) dan Buku Tambahan (BT) yang bersangkutan. 

Arsipkan dokumen-dokumen tersebut. 

Gambar 4. berikut adalah usulan perbaikan flowchart prosedur 

pengeluaran kas yang dibuat oleh penulis berdaasarkan usulan perbaikan 

penjelasan prosedur pengeluaran kas diatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

170 

 

Gambar 4.16   Prosedur pengeluaran kas (Usulan perbaikan)  
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4.    Evaluasi terhadap Personalia 

Jika dilihat dari hasil wawancara penulis dan yelah dijelaskan pada 

pengendalian kualitas dan kinerja karyawan diatas. Penulis menganggap 

pengendalian personalia ini sudah cukup baik. Dalam hal ini perusahaan 

memiliki pengawasan terhadap kualitas kinerja karyawan karena pelatihan 

kursus-kursus serta pendidikan selalu dilakukan sekala periodik. 

Penyeleksian terhadap karyawan baru juga dilakukan dengan baik oleh 

perusahaan, dengan adanya test-test yang diberikan, karyawan yang memiliki 

kualitas baik dapat dilihat dan diseleksi. Namun karyawan baru pada 

perusahaan ini juga diberikan pelatihan terlebih dahulu sehingga dapat lebih 

memahami tugas dan tanggung jawabnya pada perusahaan sesuai dengan 

bidangnya. Kinerja pada karyawan selalu dikembangkan dan karyawan 

memiliki hak meminta kepada perusahaan untuk mengikuti pelatihan atau 

kursus-kursus guna mengembangkan kualitas kinerja. Karyawan juga 

dibimbing dan diarahkan oleh perusahaan untuk melanjutkan pendidikn yang 

lebih tinggi sehingga kesempatan melanjutkan pendidikan benar-benar 

diawasi oleh perusahaan dan karyawan dapat lebih berkarya dalam 

meningkatkan keahliannya.  

5.     Evaluasi terhadap Akuntansi 

Jika dilihat dari pengendalian dan prosedur yang telah dijelaskan 

diatas, perusahaan sudah sangat baik dalam mengatur pengendalian terhadap 

akuntansi ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan berjalannya semua kegiatan 

akuntansi sesuai prosedur dan pengendalian yang telah tercantum dalam 

buku pedoman perusahaan. Semua kegiatan juga dapat dikatakan sesuai 
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karena bukti-bukti dan laporan yang berkaitan dengan pengendalian 

akuntansi dapat ditunjukkan kepada penulis dalam proses wawancara (dapat 

dilihat pada lampiran). Semua kegiatan akuntansi yang dijalankan oleh 

karyawan pada perusahaan diawasi oleh atasan yang memberikan perimtah. 

Sehingga kesalahan yang mungkin terjadi, adalah tanggun jawab yang 

dimiliki bersama antara atasan dan karyawan. Setiap bukti dan laporan yang 

dibuat harus mencantumkan tanda tangan atasan yang bersangkutan, 

sehingga kemungkinan terjadinya kesempatan moral hazard sangat kecil 

terjadi. Kesalahan pada bukti-bukti yang telah ditanda-tangani selalu dibuat 

bukti acara, dan segera diperbaiki secepat mungkin. Setiap pengeluaran dan 

pemasukan kas yang diterima dan dibayarkan kasir harus selalu ditandangani 

stidak-tidaknya 2 tanda tangan atasan yang bersangkutan. Berberapa hal 

diatas menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan semua 

pengendalian akuntansi dengan baik dan sesuai dengan pengendalian yang 

telah dibuat oleh perusahaan.  

6. Evaluasi terhadap anggaran 

Dalam kegiatan anggran perusahaan, PT.INHUTANI  I cabang gresik 

selalu membuat rencana anggaran tahunan (Cash budget) yagn dilaporkan 

pada kantor pusat tiap akhir tahun. Rencana Anggaran yang telah dilaporkan 

langsung menerima balasan dari kantor pusat dan telah tercatat dalam 

rencana anggaran kantor pusat. Dalam pengendalian anggaran ini perusahaan 

telah menjalankan prosedurnya dengan baik dapat dilihat semua bukti-bukti 

dan form anggaran (dapat dilihat pada lampiran) telah dilaksanakan sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan. sStiap bulannya perusahaan mengeluarkan 
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laporan anggaran bulanan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran 

tahunan. Dan dalam proses permintaan uang kepada kantor pusat, perusahaan 

mengeluarkan surat permohonan dropping ( Uang Muka kerja). Dengan 

adanya dropping menjadi kantor pusat dapat mengawasi kegiatan produksi 

kantor cabang dan keseluruhan jumlah droping pada dasarnya setara dengan 

laporan anggara bulanan yang telah dibuat. Dengan pengendalian anggaran 

seperti ini hubungan antara perusahaan pusat dan perusahaan cabang sangat 

terkait. Perusahaan pusat dan perusahaan cabang memiliki penyimpanan 

bank sendiri-sendiri. Semua dropping yang diminta perusahaan cabang 

adalah uang modal untuk kerja produksi. Sedangkan uang yang tersimpan 

dalam bank cabang adalah hasil pendapatan lain-lain atau pendapatan selain 

penjualan. Pendapatan penjualan pelaporan dan uang langsung diserahkan 

harian dan disimpan dalam bank umum. Pada akhir bulan perusahaan cabang 

juga mengeluarkan laporan cash flow kepada kantor pusat sebagai bukti 

pelaporan kesesuaian anggaran, pelaksanaan kegiatan,pengeluaran kas dan 

pemasukan kas. Sehingga untuk pengendalian anggaran ini perusahaan telah 

membuat prosedur dan kebijakan yang sangat baik.  
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BAB V 

PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Dari semua yang telah dijelaskan pada penulisan laporan skripsi 

tentang ” ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN KEGIATAN 

PRODUKSI SERTA PROSEDUR PENJUALAN BERKAITAN 

DENGAN SIKLUS PENDAPATAN” PT Eksploitasi dan Indust ri Hutan 

I  (PT.INHUTANI I) CABANG GRESIK seperti struktur Organisasi 

perusahaan, fungsi masing-masing struktur, kegiatan produksi, pemaparan 

masalah, sampai pembahasan yang menarik, maka penulisan laporan skripsi 

berakhir pada kesimpulan dan saran. 

 Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebagai Badan Usaha Milik Negara di sektor Kehutanan, PT 

INHUTANI I senantiasa berkomitmen untuk menghasilkan produk-

produk yang bermutu dari sumber-sumber bahan baku yang berasal dari 

hutan yang dikelola dengan prinsip-prinsip kelestarian dan ramah 

lingkungan. PT INHUTANI I juga mengelola hutan dengan menaruh 

perhatian yang cukup besar bagi kesejahteraan masyakat sekitar, dengan 

tetap mengelola perusahaan dengan prinsip ’good corporate governance’ 

bagi peningkatan pendapatan dan kontribusi kepada negara.
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2. Pada perusahaan masih terdapat kelemahan pada pengendalian Produksi. 

Pada pengendalian produksi, perusahaan tidak menggunakan 

pengendalian terhadap peramalan yang sebenarnya dapat membantu 

peningkatan kinerja produksi. Namun alasan mengapa perusahaan tidak 

melakukan kegiatan peramalan ini adalah mengurangi penumpukan 

persediaan dan penuysutan atau kerusakan pada persediaan. Namun pada 

dasarnya pengendalian peramalan yang dilakukan dengan baik juga 

memperkecil kemungkinan penumpukan dan kerusakan pada persediaan. 

3. Ketidak sesuaian pada penjelasan prosedur dan gambar flowchart 

perusahaan masih dapat dilihat Pada prosedur pengeluaran dan 

pemasukan kas pembagian fungsi, tugas dan tanggung jawab antara 

pemegang kas dan kasir masih belum dipisahkan, sedangkan pada job 

describtion kebendaharawanan telha menjelaskan dengan jelas tugas dan 

fungsi masing-masing bagian. 

4. Perusahaan telah menjalankan semua pengendalian dengan baik terbukti 

dari terlaksananya semua kegiatan perusahaan dengan baik dan sesuai 

dengan prosedur serta kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. 

Setiap kegiatan pada perusahaan selalu memiliki pengawasan dari tiap-

tiap atasan, serta bukti dan laporan kegiatan selalu mencantumkan tanda 

tangan atasan. 

5. Kemampuan dalam pengembangan kualitas karyawan perusahaan sangat 

baik. Sehingga seluruh karyawan yang bekerja pada perusahaan benar-

benar karyawan yang sesuai dengan bidang yang dikuasainya. Karyawan 

juga diberikan kesempatan mengikuti pelatihan, seminar-seminar, 
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bahkan melanjutkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan 

kreativitas karyawan. 

6. Perusahaan memiliki keterbatasan persediaan bahan baku dikarenakan 

adanya surat keputusan dan peraturan dari pemerintah yang membatasi 

penebangan lahan hutan, meskipun berupa hutan buatan yang ditanam 

oleh perusahaan sebagai kawasan produksi bahan baku kayu. Setiap 

tahun perusahaan mengeluarkan ijin melakukan penebangan dan 

realisasi penebangan dilaporkan tiap bulan. Jumlah pohon yang boleh 

ditebang untuk bahan baku produksi selama setahun harus sesuai dengan 

jumlah yang tercantum dalam surat ijin menebang.  
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b. Saran  

 Berdasarkan Proses evaluasi yang dilakukan selama penulisan laporan 

skripsi terhadap PT. INHUTANI I, maka sejumlah saran yang dapat 

diberikan sebagai bahan masukkan dan evaluasi bagi perusahaan adalah 

sebagai berikut : 

1. Harus memiliki kontrol dan kerjasama yang lebih kuat dan ketat dari 

tiap divisi yang ada di dalam perusahaan, sehingga tercipta tujuan 

bersama yang ingin dicapai. 

2. Perusahan harus lebih memperhatikan fungsi dan tujuan masing-masing 

sesuai struktur organisasi yang dirancang, sehingga penumpukan 

terhadap pekerjaan tidak terjadi,serta prosedur produksi yang telah 

direncanakan dapat berjalan dengan baik. Kerja sama untuk tiap –tiap 

divisi lebih ditingkatkan sehingga saling keterkaitan antar divisi dapat 

menunjang pencapaian produksi yang direncanakan  berkaitan dengan 

perkembangan perusahaan 

3. Saling koreksi antar divisi perlu lebih ditingkatkan sehingga kesalahan 

pada kegiatan dan prosedur produksi dapat dilihat dan langsung dapat 

diperbaiki. 

4. Orientasi kegiatan dan tujuan perusahaan berkaitan pada kegiatan 

produksi harus lebih jelas. Sehingga pelaksanaan dan siklus produksi 

dapat dijalankan dengan baik. 

5. Perusahaan harus lebih memperjelas penyusunan terhadap alur prosedur 

penjualan dan pembagian tugas untuk masing-masing departemen pada 



178 

  

posedur penjualan, karena berkembang atau tidaknya suatu perusahaan 

biasanya sangat terlihat dari bagaimana perusahaan tersebut merancang 

dan melaksanakan prosedur penjualannya. 

6. Perusahaan harus lebih peka dalam mendeteksi tanda-tanda munculnya 

moral hazard dan dengan cepat melihat celah yang memungkinkan 

terjadinya moral hazard tersebut. Sehingga  dapat dengan cepat merubah 

sistem ataupun prosedur yang memiliki celah untuk tindakan moral 

hazard tersebut.  
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Lampiran : 

PERSEDIAAN 

Pengakuan Pembukuan Persediaan 

1. Barang Jadi 

a. Kayu Bulat 

i. Persediaan kayu bulat eks swakelola dan pekerja jasa 

dibuku berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LPH) dan 

dinilai dengan tarif biaya produksi standar. 

ii.  Persediaan kayu bulat eks IPK/KSO yang dijual dengan 

Sistem penggantian Overhead dibuku berdasarkan LPH  

dan dinilai dengan tarip DR dan PSDH 

iii.  Persediaan kayu bulat yang dbeli dari pihak ke III dibuku 

berdasarkan BAST barang dan dnilai dengan harga 

perolehan 

b. Hasil Industri 

Persediaan hasil industri dibuku berdasarkan laporan penyerahan 

barang ke gudang dan dinilai dengan tarip biaya standar 

c. Hasil hutan lainnya seperti getah pinus dibuku berdasarkan laporan 

penyerahan barang kegudang dan dinilai dengan biaya standar 

d. Persediaan benih eks pembelian dibuku berdasarkan BAST barang 

dan dinilai dengan harga perolehan. 
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e. Barang dalam proses 

Persediaan barang dalam proses dibuku berdasarkan laporan 

produksi barang dalam proses pada akhir tahun buku dan dinilai 

dengan prosentase selesai x tarip standar. 

f. Barang Gudang 

Persediaan barang gudang dibuku berdasarkan BAST barang dan 

dinilai dengan harga perolehan. 

2. Biaya standar tersebut butir a, ditetapkan setiap tahun oleh Direksi PT. 

Inhutani I didalam RKAP tahun yang bersangkutan. Biaya standar 

dipergunakan untuk mencatat nilai hasil produksi. 

3. selisih Nilai persediaan terjadi karena perubahan standar, volume dan 

kondisi adalah sebagai berikut : 

a. Selisih antara biaya standar dengan biaya actual dibukukan 

kedalam perkiraan Beda Biaya pada setiap periode. Saldo 

perkiraan Beda ABiaya dialokasikan kedalam Harga Pokok 

Penjualan dan Persediaan akhir sebanding dengan kuantitasnya. 

Dengan demikian pada dasarnya pelaporan dilakukan berdasarkan 

Konsep Biaya Historis. 

b. Selisih antara biaya standar baru dengan standar lama dibuku pada 

perkiraan beda biaya, pengalokasian selanjutnya sesuai butir I. jika 

standar baru berlaku sejak tanggal 1 januari, maka selisihnya 

dialokasi sepenuhnya pada nilai persediaan 
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c. Selisih akibat perubahan volume dan nilai yang diperoleh dari hasil 

stock opname, berdasarkan ketentuan biaya standar yang berlaku 

dimasukkan sebagai pendapatan/biaya lain-lain. 

4. Nilai persediaan pada akhir tahun ditetapkan berdasarkan biaya atau nilai 

realisasi bersih, mana yang lebih rendah ( the lower of cost and Net 

Realizable value (NRV) ), disajikan tersendiri dalam akun aktiva lain-lain. 

5. Penghapusan persediaan rusak/turun kualita baik yang berasal dari 

turunnya kualitas maupun berkurangnya kuantitas, baru dapat 

dilaksanakan setelah ada persetujuan Dewan Komisaris. 

6. Bagian dari persediaan yang tidak habis dijual atau digunakan ( tidak 

bergerak ) selama kegiatan normal, jika nilainya material, disajikan secara 

tersendiri dalam kelompok Aktiva Lain-Lain (barang in courant) 
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