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ABSTRAK 
 
 

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PENGELOLAAN 
PERSEDIAAN DI TOKO TANABANG JILBAB MALANG 

 
Oleh: 

Gita Apriyandhani 
 

Dosen Pembimbing: 
Dra. Grace Widijoko, MSA., Ak. 

 
 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sistem pengendalian internal pada 
pengelolaan persediaan yang berjalan di Toko Tanabang Jilbab Malang. Metode 
penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Dengan metode ini, penulis 
memaparkan fakta-fakta mengenai penerapan sistem pengendalian internal pada 
pengelolaan persediaan yang berhubungan dengan siklus pembelian dan penjualan 
barang, kemudian menganalisis dan menginterpretasi data yang diperoleh dengan 
menggunakan kerangka COSO yang penggunaanya disesuaikan dengan 
pengendalian internal untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi. Peneliti 
menganalisis hasil observasi dan wawancara dengan melakukan coding dan 
memoing. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang 
dilakukan pada pengelolaan persediaan Toko Tanabang Jilbab Malang masih 
memiliki kelemahan, oleh karena itu peneliti menyarankan perbaikan prosedur 
siklus pembelian dan penjualan. Selain itu beberapa kelemahan lainnya antara lain 
pemilik tidak selalu memeriksa setiap laporan dan catatan yang dibuat oleh 
pegawai, dokumen (catatan dan laporan) yang digunakan dan dihasilkan masih 
belum sesuai dengan pengendalian internal yang baik, serta masih terdapat 
perangkapan wewenang dan tanggung jawab yang dilakukan pegawai. Saran yang 
diberikan untuk Toko Tanabang Jilbab Malang antara lain menegaskan kembali 
wewenang dan tanggung jawab masing-masing pegawai, melengkapi dokumen 
untuk memudahkan penelusuran bukti transaksi, dan penggunaan software untuk 
mempermudah pengelolaan persediaan barang dagang. 
 
 
Kata kunci: sistem pengendalian internal, pengelolaan persediaan, siklus 
pembelian, siklus penjualan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah.  
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ABSTRACT 
 
 

INTERNAL CONTROL SYSTEM IN MERCHANDISE INVENTORY 
MANAGEMENT AT TOKO TANABANG JILBAB MALANG 

 
By: Gita Apriyandhani 

 
Advisor Lecturer: 

Dra. Grace Widijoko, MSA., Ak. 
 
 

The objective of this research is to know how internal control system in 
merchandise inventory management at Toko Tanabang Jilbab Malang has been 
implemented. Research method applied is case study. by using this method, 
researcher present facts about the implementation of internal control system at 
merchandise inventory management which related with purchasing and selling 
(revenue) cycle, then analyzing and interpreting data that collected by using 
COSO Framework which adapted with internal control for micro-small-medium 
enterprise. Researcher uses observation, interview, and documentation as data 
collecting technic.  Meanwhile content analysis such as coding and memoing used 
to analyze data.  
The implication of this research shows that internal control system applied in 
managing the merchandise inventory of Toko tanabang Jilbab Malang still have 
some weaknesses, so the researcher suggests them to fix the procedures of 
purchasing and revenue cycle. Beside, some of the weaknesses are the owners are 
not checking every documents made by employeers, documents (reports and 
notes) used and issued still have less accordance with internal control, and 
segregation of duties is less applied. Recommendations given to Toko Tanabang 
Jilbab Malang are reaffirmation of duties for every employee, completing 
documents used to facilitate the proof of transactions, and the use of software to 
help the merchandise inventory management. 
 

Keywords : internal control system, merchandise inventory management, 
purchasing cycle, revenue cycle, and micro-small-medium enterprise. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem Pengendalian Internal berupa serangkaian proses untuk menjamin 

bahwa kegiatan yang dilakukan di dalam perusahaan berjalan dengan efektif dan 

efisien dan tidak ada prosedur yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan 

sehingga merugikan perusahaan dan menyebabkan tujuan jangka panjang 

perusahaan tidak dapat tercapai. Menurut Committee of Sponsoring Organizations 

(COSO) dalam Gelinas dan Sutton (2002 : 217) salah satu tujuan dari sistem 

pengendalian internal adalah untuk menjamin efektivitas dan efisiensi operasi. 

Pentingnya organisasi memiliki sistem pengendalian internal menurut Foreign 

Corrupt Practices Act dalam Krismiaji (2002 : 221), lebih mudah merancang dan 

membuat sistem pengendalian sejak awal pembuatan sistem informasi akuntansi. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal dalam 

sistem informasi akuntansi diperlukan organisasi sejak didirikan. 

Scarborough, Wilson, & Zimmer (2009) menyatakan bahwa usaha kecil 

merupakan awal dari perusahaan besar. Diolah dari data yang dikeluarkan oleh 

Badan Pusat Statistik pada Februari 2011 mengenai komposisi pendapatan 

domestik bruto nasional, kontribusi UMKM sebesar 53,32 %. Apabila kita 

cermati fakta ini, usaha kecil yang menyumbang pendapatan domestik bruto dapat 

menjadi harapan baru bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Usaha 

kecil dapat menjadi awal bagi perusahaan besar apabila dikelola dengan baik, 
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memiliki sistem operasional, pengelolaan modal, serta perencanaan strategis baik 

jangka panjang maupun jangka pendek (Scarborough, et al. 2009 : 709).  

Pemerintah melalui Undang-undang No. 20 tahun 2008 menggolongkan 

usaha mikro kecil dan menengah ke dalam 3 kategori berdasarkan omzet tahunan 

dan aset yang dimiliki. Apabila omzet tahunan yang dimiliki maksimal Rp 300 

juta maka digolongkan sebagai usaha mikro, sedangkan apabila omzet yang 

dimiliki berkisar antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 Miliar maka dikategorikan 

usaha kecil, dan usaha menengah antara Rp 2,5 M hingga Rp 50 M.  

Salah satu usaha menengah yang sedang berkembang di kota Malang 

adalah Toko Tanabang Jilbab Malang. Walaupun pada awal dirintis, yaitu pada 

tahun 2007, omzet harian yang diperoleh maksimal hanya Rp 500.000, namun 

sekarang toko yang bergerak di bidang retail pakaian muslimah ini memiliki 

omzet harian rata-rata Rp 12 Juta per hari. Usaha ini berkembang seiring dengan 

berkembangnya trend busana muslimah modern di Kota Malang. Perkembangan 

usaha Toko Tanabang Jilbab Malang ini tentunya tidak terlepas dari peningkatan 

penjualan barang dagang. 

Mulyadi (2001 : 553) mendefinisikan persediaan pada perusahaan 

dagang merupakan persediaan yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali. 

Katz dan Green (2009 : 521) berpendapat bahwa persediaan adalah aset tetap 

terbesar yang dimiliki oleh perusahaan retail. Jacobs, Chase, & Aquilano (2009 : 

553) menyatakan bahwa persediaan barang dagang pada usaha retail pakaian 

memiliki karakteristik yang berbeda dikarenakan persediaan yang dimiliki 

beragam, jenis yang dimiliki banyak, serta memiliki limited life of merchandise.  

Namun ada dua alasan memiliki persediaan barang dagang penting bagi usaha 
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retail. Pertama karena penawaran dan permintaan dari pelanggan tidak bisa 

dengan tepat sesuai. Kedua, memiliki persediaan memerlukan investasi kas yang 

sedang tidak produktif (Katz dan Green, 2009 : 521).  

Namun persediaan rentan terhadap pencurian yang dilakukan oleh 

karyawan maupun pelanggan. Oleh karena itu diperlukan perlindungan terhadap 

persediaan barang dagang (Scarborough, et al., 2009 : 652). Perlindungan 

terhadap persediaan barang dagang ini berupa sistem pengendalian internal pada -

pengelolaan persediaan barang dagang yang dimiliki oleh Toko Tanabang Jilbab 

Malang. Sistem pengendalian internal berfungsi mengurangi risiko terjadinya 

moral hazard terhadap persediaan. Selain itu, fungsi sistem persediaan pada 

perusahaan dagang bertujuan untuk memastikan barang tersedia untuk dijual 

(Krismiaji, 2002 : 367).  

Berdasarkan preliminary research yang telah dilakukan Peneliti, Toko 

Tanabang Jilbab Malang belum melakukan pengendalian internal pada 

pengelolaan persediaan dengan baik. Beberapa permasalahan yang 

diidentifikasikan antara lain Toko Tanabang Jilbab tidak memiliki gudang untuk 

fungsi penyimpanan persediaan barang dagang sebelum di-display di toko, barang 

yang masuk maupun keluar tidak dicatat dengan baik,  dan  tidak ada catatan dan 

laporan persediaan barang dagang setiap periode yang disimpan oleh pemilik. 

Saat ini permasalahan yang ditemui diatas belum memberikan dampak 

buruk bagi kelangsungan toko seperti kerugian penjualan maupun persediaan 

barang dagang yang hilang. Toko yang dimiliki oleh Rocki Meivanto dan Belinda 

Rizky Amalia ini terus berkembang hingga berencana untuk menambah 2 tempat 

usaha lagi. Penelitian yang dilakukan berfokus pada pengelolaan persediaan yang 
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dilakukan pada dua dari Toko Tanabang Jilbab Malang, yaitu toko pusat dan toko 

cabang, dengan sistem penjualan offline.  

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui 

lebih dalam mengenai sistem pengendalian internal pada pengelolaan persediaan 

yang telah berjalan di Toko Tanabang Jilbab Malang. Penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang sistem pengendalian internal pada pengelolaan 

persediaan barang dagang dengan judul “Sistem Pengendalian Internal pada 

Pengelolaan Persediaan di Toko Tanabang Jilbab Malang”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis 

merumuskan masalah, yaitu :  

1. Bagaimana sistem pengendalian internal pada pengelolaan persediaan 

berjalan pada Toko Tanabang Jilbab Malang?  

2. Apa saja kelemahan-kelemahan pengelolaan persediaan yang ada saat 

ini?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui sistem pengendalian internal pada pengelolaan persediaan 

yang berjalan di Toko Tanabang Jilbab Malang. 

2. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pengelolaan persediaan di Toko 

Tanabang Jilbab Malang.  



5 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi Penulis : 

 Memperoleh gambaran secara langsung bagaimana teori-teori 

pengendalian internal pada pengelolaan persediaan diterapkan dalam 

praktek dunia usaha, sehingga menambah pengetahuan dan wawasan 

penulis mengenai sistem pengendalian internal pada pengelolaan 

persediaan. selain itu, penelitian ini juga dapat menambahkan referensi 

mengenai sistem pengendalian internal yang dapat diaplikasikan di unit 

usaha menengah seperti Toko Tanabang Jilbab Malang sehingga sistem 

pengendalian internal khususnya pada pengelolaan persediaan ini bersifat 

fleksibel.  

2. Bagi Toko Tanabang Jilbab Malang 

 Memberikan masukan kepada sebagai bahan evaluasi pemilik agar sistem 

pengendalian intern dapat diaplikasikan pada pengelolaan persediaan 

sehingga efisiensi dan efektivitas dalam operasional harian, khususnya 

kegiatan yang berhubungan dengan persediaan barang dagang 

perusahaan, dapat tercapai. 

3. Bagi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya 

 Langkah-langkah penulis dalam membuat pengelolaan persediaan pada 

bisnis kecil untuk menjadi lebih baik dapat diterapkan untuk usaha mikro 

kecil dan menengah lainnya. Serta penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai sistem 
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pengendalian internal dalam persediaan, serta digunakan sebagai bahan-

bahan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang pemilihan dan 

penulisan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori dan konsep yang terkait 

dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu 

sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal untuk 

siklus penggajian dan pengupahan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan 

oleh penulis dalam melakukan penelitian dan menyusun skripsi ini. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang akan membahas 

mengenai latar belakang objek penelitian dan analisis data atau 

permasalahan yang ditemukan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan Bab IV 

disertai dengan saran-saran sebagai masukan dari perusahaan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Pengendalian Internal 

2.1.1 Definisi Sistem Pengendalian Internal  

Menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO) dalam Boynton 

dan Johnson (2006: 323), definisi pengendalian internal adalah sebuah proses, 

yang dilakukan oleh direksi perusahaan, manajemen, dan pegawai lain untuk 

menyediakan keyakinan yang memadai mengenai hal-hal berikut: 

1. Keandalan pelaporan keuangan 

2. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

3. Efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan 

Mulyadi (2001: 163) berpendapat bahwa sistem pengendalian intern 

meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan 

untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen. Romney dan Steinbart (2009 : 222) mendefinisikan pengendalian 

internal sebagai sebuah proses yang diimplementasikan oleh segenap direksi, 

manajemen, dan semua karyawan yang terikat dengan peraturan perusahaan 

setempat untuk menyajikan jaminan yang layak sehingga tujuan pengendalian 

berikut dapat tercapai :  

1. Pengamanan aset. 

2. Menjaga catatan cukup detail untuk menggambarkan posisi aset perusahaan 

secara akurat dan adil. 
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3. Menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. 

4. Menyediakan jaminan yang andal bahwa pelaporan keuangan disusun sesuai 

dengan GAAP (atau standar yang berlaku). 

5. Mendorong dan meningkatkan efisiensi operasional, termasuk memberikan 

jaminan bahwa pemasukan dan pengeluaran kas dibuat dengan pengawasan 

manajemen dan direksi.  

6. Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen yang telah 

ditetapkan. 

7. Kesesuaian terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa pengertian sistem 

pengendalian internal adalah serangkaian proses untuk menjamin bahwa kegiatan 

yang dilakukan di dalam perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien dan tidak 

ada prosedur yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan sehingga merugikan 

perusahaan dan menyebabkan tujuan jangka panjang perusahaan tidak dapat 

tercapai. 

 

2.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal 

Hall (2004 : 143) menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal terdiri 

dari berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan 

untuk mencapai empat tujuan umumnya, yaitu: 

1. Menjaga aktivitas perusahaan. 

2. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi. 

3. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan. 
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4. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan 

oleh pihak manajemen. 

Wilkinson, et al., (2000 : 235) tujuan pengendalian internal adalah : 

1. Mengefektifkan dan mengefisienkan kegiatan operasional. 

2. Meningkatkan tingkat keandalan laporan keuangan. 

3. Membantu penerapan peraturan dan kebijakan yang ada. 

COSO dalam Boynton dan Johnson (2006 : 391) mengungkapkan bahwa 

pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk menyediakan 

keyakinan yang rasional atas tercapainya tujuan: 

1. Reliabilitas pelaporan keuangan 

2. Efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan 

3. Kesesuaian organisasi dengan aturan serta regulasi yang ada. 

Berdasarkan tujuan sistem pengendalian internal yang telah diuraikan 

diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian internal adalah untuk 

menjaga aktivitas perusahaan agar aktivitas yang dilakukan tetap sejalan dengan 

tujuan perusahaan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas dari setiap 

kegiatan serta memberikan laporan keuangan yang dapat dipercaya.  

 

2.1.3 Konsep Fundamental dalam Sistem Pengendalian Internal 

COSO dalam Boynton dan Johnson (2006 : 391) menekankan bahwa 

konsep fundamental pengendalian internal dinyatakan dalam definisi sebagai 

berikut:  
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1. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang terdiri dari serangkaian 

tindakan yang meresap dan terintegrasi dengan, tidak ditambahkan ke 

dalam, infrastruktur suatu entitas.  

2. Pengendalian internal dilaksanakan oleh orang. Pengendalian internal bukan 

hanya sebuah kebijakan manual dan formulir, tetapi orang-orang pada setiap 

tingkatan dalam organisasi. 

3. Pengendalian internal dapat diharapkan untuk menyediakan hanya 

keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, karena keterbatasan 

bawaan yang dimilikinya. 

4. Pengendalian internal diarahkan pada pencapaian tujuan dalam kategori 

yang saling tumpang tindih dari pelaporan keuangan, kepatuhan, dan 

operasi. 

 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

2.2.1 Definisi Sistem dan Informasi 

Menurut Baridwan (2002: 3) sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang 

menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari 

perusahaan. West Chruchman (1986) dalam Krismiaji (2002: 1) mendefinisikan 

sistem sebagai serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai 

serangkaian tujuan. Romney dan Steinbart (2009: 26) sistem adalah serangkaian 

dari dua atau lebih komponen yang saling terkait yang berinteraksi untuk 

mencapai sebuah tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sistem 
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merupakan kerangka kerja yang berisi komponen-komponen yang saling 

berhubungan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Romney dan Steinbart (2009 : 2) mengemukakan bahwa data adalah fakta 

yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi. 

Sedangkan informasi menurut Romney dan Steinbart (2009) adalah data yang 

telah diorganisir dan diproses untuk keperluan pengguna. Krismiaji (2002: 15) 

data adalah fakta yang dimasukkan ke dalam, disimpan, dan diproses oleh sebuah  

sistem informasi akuntansi. Informasi adalah data yang telah diorganisasi, dan 

telah memiliki kegunaan dan manfaat. Wilkinson, Cerullo, Raval, dan Wong-On-

Wing (2000: 5) mendefinisikan informasi sebagai kabar yang bermakna dan 

berguna bagi orang-orang yang dimaksudkan. Informasi memiliki nilai untuk 

perusahaan dan manajer-manajernya karena informasi dibutuhkan untuk membuat 

keputusan dan mendorong tidakan yang diperlukan. Berdasarkan definisi diatas 

dapat disimpulkan bahwa data adalah fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, 

dan diproses. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah. 

Wilkinson, et al. (2000) mendefinisikan sistem informasi berupa suatu 

kerangka kerja dimana sumber daya yang ada dikoordinasikan untuk mengubah 

masukan (data) menjadi keluaran (informasi), untuk mecapai sasaran perusahaan. 

Gelinas dan Sutton  (2002: 13) berpendapat bahwa sistem informasi merupakan 

sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri atas integrasi komputer dan 

komponen manual yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan 

mengatur data, serta untuk menyediakan informasi bagi pengguna. Berdasarkan 

definisi sistem informasi yang telah disebutkan, maka pengertian dari sistem 

informasi merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk memproses data 
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(input) menjadi informasi (output) dan menyediakan informasi bagi pengguna 

untuk tujan pengambilan keputusan. 

 

2.2.2 Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

Krismiaji (2002 : 4) mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai 

sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi 

yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan 

bisnis. Menurut Bodnar dan Hopwood (2006 : 3) sistem informasi akuntansi 

adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk 

mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi untuk 

dikomunikasikan kepada beragam pengambil keputusan. Wilkinson, et al. (2000 : 

7)  mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai struktur yang terpadu 

dalam sebuah entitas, seperti perusahaan bisnis, yang menggunakan sumber daya 

fisik dan komponen lain untuk mengubah data ekonomi menjadi informasi 

akuntansi. Widjajanto (2001 : 4) sistem informasi akuntansi adalah susunan 

berbagai formulir catatan peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya 

serta alat komunikasi tenaga pelaksananya, dan laporan yang terkoordinasikan 

secara erat yang didisain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi 

informasi yang dibutuhkan manajemen. Berdasarkan definisi sistem informasi 

akuntansi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah satu 

kesatuan subsistem yang terstruktur untuk mengumpulkan, memproses data, dan 

melaporkan informasi baik informasi keuangan maupun non keuangan untuk 

dikomunikasikan kepada pembuat keputusan. 
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2.2.3 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Wilkinson, et al., (2000 : 8-10) menyebutkan tujuan dari sistem informasi 

sebagai berikut :  

1. Untuk mendukung operasional harian 

 Pemrosesan transaksi harian, baik transaksi akuntansi maupun transaksi non 

akuntansi yang dilakukan setiap hari oleh perusahaan memerlukan sistem 

yang terpadu. 

2. Untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan 

internal 

 Informasi yang tersedia digunakan untuk pengambilan keputusan berkaitan 

dengan perencanaan dan pengendalian operasi suatu perusahaan.  

3. Untuk memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pengelolaan 

(stewardship) 

 Memberikan informasi kepada pengguna informasi eksternal perusahaan, 

misalnya pemegang saham, merupakan kewajiban pihak manajemen. 

Perusahaan perseroan terbatas dan perusahaan publik memiliki kewajiban 

lebih besar, seperti halnya perusahaan-perusahaan industri yang memegang 

hajat hidup orang banyak (BUMN). 

Mulyadi (2001 : 19) mengungkapkan tujuan umum pengembangan sistem 

akuntansi :  

1. Menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 

2. Memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik 

mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya. 
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3. Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk 

memperbaiki tingkat keandalan (realibility) informasi akuntansi dan untuk 

menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 

perlindungan kekayaan perusahaan.  

4. Mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 

Dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem informasi akuntansi untuk 

mendukung operasional harian perusahaan, menyediakan dan memperbaiki 

informasi, memperbaiki pengendalian intern dalam organisasi, serta memperbaiki 

efisiensi dan efektivitas dalam proses pencatatan akuntansi.  

 

2.2.4 Fungsi Flowchart dalam Sistem Informasi Akuntansi 

Romney dan Steinbart (2009 : 92-94) mendefinisikan flowchart sebagai 

teknik analitis yang digunakan untuk mendeskripsikan beberapa aspek dari sistem 

informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Flowchart menggunakan satu set simbol 

terstandar untuk mendeskripsikan secara bergambar prosedur pemrosesan 

transaksi yang digunakan perusahaan dan aliran data melalui sebuah sistem. 

Simbol dalam flowchart dapat dibagi ke dalam empat kategori seperti 

berikut ini: 

1. Simbol Input/Output menggambarkan perangkat atau media yang 

menyediakan input untuk atau merekam output dari operasi pemrosesan.  

2. Simbol Pemrosesan menunjukkan apa jenis perangkat baik yang digunakan 

untuk memproses data atau menunjukkan bila proses dilakukan secara 

manual. 
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3. Simbol Penyimpanan menggambarkan perangkat yang digunakan untuk 

menyimpan data yang sedang tidak digunakan oleh sistem. 

4. Simbol Aliran dan Lain-lain menerangkan alur data dan barang. Simbol ini 

juga menggambarkan operasi dimana flowchart bermula atau berakhir, 

dimana keputusan dibuat, dan kapan menambahkan catatan dalam 

flowchart. 

 

 

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

2.3.1 Definisi dan Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 memberikan pengertian dan 

penggolongan UMKM sebagai berikut :  

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.  

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan 

secara perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan yang 

menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau 

usaha besar. 

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

dilakukan secara perseorangan atau badan usaha yang bukan anak 

perusahaan yang menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari 

usaha kecil atau usaha besar. 

4. Usaha besar adalah usaha yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha 
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menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha 

patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

 

Tabel 2.1 

Kriteria UMKM berdasarkan Omzet dan Aset Tahunan 

No. Uraian 
Kriteria 

Asset (Tahunan) Omzet (Tahunan) 

1. Usaha Mikro Maksimal Rp 50 Juta Maksimal Rp 300 Juta 

2. Usaha Kecil Diantara Rp 50 Juta 

sampai Rp 500 Juta 

Diantara Rp 300 Juta 

sampai Rp 2,5 M 

3. Usaha Menengah Diantara Rp 500 juta 

sampai Rp 10 M 

Diantara Rp 2,5 M 

sampai Rp 50 M 

4. Usaha Besar Lebih besar dari Rp 10 M Lebih besar dari Rp 50 M 

Sumber : Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 

 

2.3.2 Ciri-ciri, Kekuatan, dan Kelemahan Usaha Kecil dan Menengah 

Alfiah (2009 : 5) memberikan ciri-ciri usaha kecil dan menengah di 

Indonesia secara umum, yaitu :  

1. Manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang tegas 

antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus 

pengelola dalam UKM. 

2. Modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik 

modal. 
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3. Daerah operasinya umumnya lokal, walaupun terdapat juga UKM yang 

memiliki orientasi luar negeri, berupa ekspor ke negara-negara mitra 

perdagangan. 

4. Ukuran perusahaan, baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana 

prasarana yang kecil. 

Adapun kekuatan dan kelemahan Usaha Kecil dan Menengah menurut Alfiah 

(2009 : 5)  

Tabel 2.2 

Kekuatan dan Kelemahan UMKM 

Kekuatan Kelemahan 

a. Kebebasan untuk bertindak 

b. Menyesuaikan kepada kebutuhan 

setempat 

c. Peran serta dalam melakukan 

usaha / tindakan 

a. Relatif lemah dalam spesialisasi 

b. Modal dalam pengembangan 

terbatas 

c. Sulit untuk mendapat karyawan 

yang cakap 

Sumber : Alfiah (2009:5) 

 

 

2.4  Sistem Akuntansi Pembelian dan Penjualan 

2.4.1  Sistem Akuntansi Pembelian 

2.4.1.1 Definisi Sistem Akuntansi Pembelian 

Krajewski, Ritzman, dan Malhotra (2007:378) mendefinisikan pembelian 

sebagai sebuah kegiatan yang memutuskan untuk memilih pemasok, negosiasi 
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kontrak, dan menentukan pembelian secara lokal maupun impor. Mulyadi (2001 : 

299) menyebutkan bahwa sistem akuntansi pembelian digunakan dalam 

perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Pada Toko 

Tanabang Jilbab Malang transaksi pembelian yang dilakukan adalah pembelian 

lokal, dimana menurut Mulyadi (2001 : 299) merupakan pembelian dari pemasok 

dalam negeri. 

 

2.4.1.2 Fungsi yang Terkait  

Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian menurut Mulyadi 

(2001 : 299) antara lain 

1. Fungsi gudang, bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan 

pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang untuk 

menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan.  

2. Fungsi pembelian, bertanggung jawab untuk memperoleh informasi 

mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam 

pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok 

yang dipilih.  

3. Fungsi penerimaan, bertanggung jawab melakukan pemeriksaaan terhadap 

jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok dan menerima 

barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retur penjualan.  

4. Fungsi Akuntansi, terkait dengan fungsi pencatat utang dan persediaan. 

fungsi pencatat utang bertanggung jawab mencatat transaksi pembelian ke 

dalam register bukti kas keluar dan mencatat kartu utang sebagai buku 
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pembantu utang. Fungsi pencatat persediaan mencatat harga pokok 

persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. 

 

2.4.1.3 Prosedur Pembelian  

Mulyadi (2001:300) menyebutkan bahwa secara garis besar transaksi 

pembelian mencakup prosedur berikut ini :  

1. Fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. 

2. Fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. 

3. Fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan 

melakukan pemilihan pemasok. 

4. Fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. 

5. Fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh 

pemasok.  

6. Fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi 

gudang untuk disimpan.  

7. Fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. 

8. Fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar 

faktur dari pemasok tersebut, fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang 

timbul dari transaksi pembelian.  

 

2.4.2 Sistem Akuntansi Penjualan  

2.4.2.1 Definisi Sistem Akuntansi Penjualan  

Berdasarkan riset pendahuluan yang telah dilakukan, penjualan yang 

terdapat di Toko Tanabang Jilbab Malang adalah penjualan tunai. Mulyadi (2001 : 
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455) menyebutkan bahwa penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan 

cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang lebih dahulu 

sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. 

 

2.4.2.2 Fungsi yang Terkait Sistem Akuntansi Penjualan 

Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai 

menurut Mulyadi (2001 : 462) :  

1. Fungsi Penjualan, bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, 

mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada 

pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas.  

2. Fungsi Kas, bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli.  

3. Fungsi Gudang, bertanggung jawab menyiapkan barang yang dipesan oleh 

pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. 

4. Fungsi Pengiriman, bertanggung jawab membungkus barang dan 

menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli.  

5. Fungsi Akuntansi, bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan 

dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. 

 

 

2.5 Persediaan Barang Dagang 

2.5.1 Definisi Persediaan Barang Dagang 

Jacobs, et al. (2009 : 547) persediaan (inventory) adalah persediaan segala 

barang atau sumber daya yang digunakan dalam sebuah organisasi. Katz dan 

Green (2009 : 521) mendefinisikan persediaan sebagai produk yang dimiliki untuk 
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dijual kepada pelanggan. Mulyadi (2001 : 553) dalam perusahaan dagang, 

persediaan hanya terdiri dari satu golongan, yaitu persediaan barang dagangan, 

yang merupakan barang yang dibeli untuk tujuan dijual kembali. PSAK No. 14 

mendefinisikan persediaan sebagai aktiva yang tersedia untuk dijual dalam 

kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, atau 

dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses 

produksi atau pemberian jasa. Persediaan meliputi barang yang dibeli dan 

disimpan untuk dijual kembali, misalnya, barang dagang dibeli oleh pengecer 

untuk dijual kembali. Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, dapat 

disimpulkan bahwa persediaan pada perusahaan dagang adalah barang dagang 

yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual kembali.  

 

2.5.2 Tujuan Persediaan Barang Dagang 

Jacobs, et al., (2009:548) mengungkapkan bahwa semua perusahaan 

(termasuk yang menggunakan Just in Time) mengadakan persediaan untuk alasan 

berikut ini :  

1. Untuk menjaga independensi operasional 

 Sebuah penawaran permintaan bahan baku pada pusat kerja memungkinkan 

fleksibilitas pusat tersebut pada operasi.  

2. Untuk menghadapi variasi dalam permintaan produk 

 Jika permintaan untuk produk diketahui dengan tepat, akan memugkinkan 

(walaupun tidak secara ekonomi diperlukan) untuk memproduksi produk 

yang secara tepat sesuai dengan permintaan.  

3. Untuk memungkinkan fleksibilitas dalam penjadwalan produksi 
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 Persediaan barang mengurangi tekanan pada sistem produksi untuk 

memperoleh barang keluar. Ini disebabkan waktu tunggu yang lebih lama, 

yang mengizinkan perencanaan produksi untuk arus yang lebih lancar dan 

biaya operasi yang lebih rendah melalui ukuran lot produksi yang lebih 

besar. 

4. Untuk memberikan perlindungan pada variasi waktu pengiriman bahan baku 

 Ketika bahan baku dipesan dari vendor, penundaan dapat terjadi untuk 

alasan yang bervariasi : variasi normal pada waktu pengiriman, kekurangan 

material pada pabrik vendor yang menyebabkan penimbunan, pemogokan 

yang tidak diekspektasi pada pabrik vendor atau satu dari perusahaan 

pelayaran, pesanan yang hilang, atau kesalahan pengapalan atau material 

cacat.  

5. Untuk mengambil manfaat ekonomi ukuran pesanan pembelian 

 Biaya-biaya yang berhubungan dengan pesanan antara lain tenaga kerja, 

biaya telepon, pengetikan, dan administrasi. Oleh karena itu, semakin besar 

jumlah pesanannya, semakin sedikit frekuensi pesanan yang perlu 

dilakukan. Demikian juga biaya pengapalan atau pengiriman, semakin besar 

pengiriman, semakin rendah biaya per unit.  

 

2.5.3 Pengelolaan dan Evaluasi Perputaran Persediaan Barang Dagang 

(Inventory Turnover)  

Pengelolaan persediaan barang berhubungan dengan bagaimana penjualan 

barang diramalkan. Organisasi, dalam hal ini pengecer (retailer) perlu 

meramalkan berapa banyak barang yang akan dibeli untuk menghindari kerugian 
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akibat barang yang tidak terjual. Levy dan Weitz (2009:338) menjelaskan kategori 

barang dagang dan bagaimana pengelolaan persediaan dilakukan oleh pengecer.  

1. Barang kebutuhan pokok  : terdiri dari barang yang secara 

berkelanjutan dipesan dari waktu ke waktu. Produk baru pada kategori ini 

terbatas. Penjualan barang kebutuhan pokok relatif lebih mudah diramalkan 

dari waktu ke waktu dan konsekuensi kesalahan dalam peramalan tidak 

besar.  

2. Barang dagang fashion  : barang dagang fashion terdiri dari barang 

yang hanya dipesan pada waktu yang relatif singkat. Produk baru secara 

berkelanjutan diperkenalkan dalam kategori ini, hal ini menyebabkan 

produk yang sudah ada cepat usang. Pada kasus tertentu, produk dasar tidak 

berubah namun warna dan gaya berubah untuk menunjukkan apa yang 

sedang trend pada musim tertentu.  

Scarborough, et al. (2009:636) mengungkapkan bahwa mengatur 

persediaan secara efektif mengharuskan pengusaha untuk mengimplementasikan 

tujuh langkah saling berhubungan berikut ini :  

1. Mengembangkan peramalan penjualan yang akurat. 

2. Mengembangkan sebuah rencana untuk membuat persediaan tersedia 

kapanpun dan dimanapun pelanggan menginginkannya.  

3. Membangun hubungan dengan pemasok paling penting untuk memastikan 

barang dagang yang dibutuhkan dapat diperoleh ketika dibutuhkan.  

4. Menentukan secara objektif perputaran persediaan yang realistis. 

5. Menghitung biaya aktual dari memiliki persediaan. 
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6. Menggunakan sistem informasi yang paling tepat pada waktunya dan 

akurat yang mampu digunakan usaha untuk menyediakan fakta dan 

mengetahui kebutuhan untuk membuat keputusan persediaan yang penting.  

7. Mengajarkan karyawan bagaimana sistem pengendalian persediaan bekerja 

sehingga dapat berkontribusi dalam mengatur persediaan perusahaan 

berdasarkan harian. 

Katz dan Green (2009:521) mengatakan bahwa jumlah dan jenis 

persediaan yang dimiliki untuk dijual kembali penting untuk usaha kecil karena 

(1) penawaran persediaan dan permintaan dari pelanggan tidak bisa dengan tepat 

sesuai, dan (2) memiliki persediaan memerlukan investasi kas yang sedang tidak 

produktif. Ketika persediaan berada di gudang, uang yang diperlukan untuk 

membeli persediaan terikat dan tidak memberikan pengembalian untuk pemilik 

usaha. 

Jumlah tepat dari persediaan yang harus dimiliki dan jumlah persediaan 

yang tepat untuk dipesan pada satu waktu ditentukan oleh (1) biaya memproses 

pesanan, (2) biaya untuk menjaga persediaan, (3) biaya kerugian penjualan ketika 

kehabisan, (4) waktu yang diperlukan untuk menerima persediaan setelah 

pemesanan dilakukan (Katz dan Green, 2009:521). 

Sedangkan menurut Krajewski, et al., (2007:366) perputaran persediaan 

(inventory turnover) merupakan ukuran persediaan yang diperoleh dengan 

membagi biaya penjualan tahunan dengan nilai persediaan agregat rata-rata yang 

dipertahankan selama setahun. Brewer, Garrison, Noreen (2005:603) berpendapat 

bahwa tujuan dari evaluasi perputaran persediaan adalah mengukur berapa kali 

persediaan barang dagang sebuah perusahaan telah terjual dan terganti selama satu 
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tahun. Levy dan Weitz (2009:177) berpendapat bahwa perputaran persediaan 

menunjukkan seberapa efektif sebuah entitas memanfaatkan investasi mereka 

dalam persediaan. 

 

2.5.4 Perlindungan terhadap Persediaan Barang Dagang  

Scarborough, et al., (2009:652-665) mengemukakan bahwa persediaan 

yang dimiliki oleh usaha mikro kecil dan menengah tidak terlepas dari risiko 

pencurian, baik dilakukan oleh karyawan maupun oleh pelanggan. The 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Scarborough, et al., 

(2009:652)  mengemukakan bahwa ketika sebuah usaha memiliki aset yang kecil, 

kerugian dari pencurian dapat menjatuhkan dan dapat mengancam keberadaan 

perusahaan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan usaha 

kecil untuk mencegah pencurian yang dapat dilakukan oleh karyawan maupun 

pelanggan. 

1. Pencurian oleh Karyawan  

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemilik usaha untuk mencegah 

pencurian dilakukan oleh karyawan yaitu : 

a. Menerapkan seleksi penerimaan karyawan yang ketat dengan 

melakukan pengecekan latar belakang dengan pemberi kerja 

sebelumnya.  

b. Menciptakan lingkungan kerja yang jujur dan memiliki integritas yang 

dimulai dari manajemen puncak. 

c. Menetapkan sistem pengendalian internal untuk mencegah pencurian 

oleh karyawan. Sistem pengendalian internal yang dapat dilakukan 
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pemilik antara lain mengharuskan kepada karyawan agar semua catatan 

perusahaan selalu diperbaharui. Catatan yang tidak rapi menyebabkan 

pencurian susah untuk dideteksi. Selain itu memberikan nomor pada 

semua dokumen internal seperti dokumen pengiriman, pemesanan, dan 

penagihan merupakan salah satu bentuk pengendalian internal. 

d. Menetapkan zero tolerance untuk pencurian. Pemilik harus benar-benar 

tegas terhadap kebijakan perusahaan ketika berurusan dengan karyawan 

yang melanggar kepercayaan perusahaan.  

2. Pencurian oleh Pelanggan (shoplifting)  

Pemilik sebaiknya berfokus pada pencegahan pencurian dilakukan oleh 

pelanggan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pemilik untuk 

mencegah pencurian oleh pelanggan antara lain :  

a. Melatih karyawan untuk mengetahui kebiasaan pencuri dan selalu 

waspada untuk kemungkinan pencurian.  

b. Memperhatikan tata letak toko seperti memperhatikan peletakkan 

barang-barang yang mahal di dekat pramuniaga, letak mesin kasir, 

serta letak pintu masuk dan pintu keluar. Selain itu memperhatikan 

pencahayaan di sepanjang toko membuat karyawan menjadi lebih 

mudah mengawasi pembeli.  

c. Memasang peralatan pengawasan seperti cermin dua arah, kamera 

CCTV, cermin cembung, dan lubang pengintip. Hal ini disarankan 

karena kegagalan penerapan sistem pengamanan biasanya akan lebih 

besar daripada melakukan langkah pencegahan.  
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2.5.5 Pencatatan Perpetual dan Periodik dalam Persediaan Barang Dagang 

Ditinjau dari pengendalian internal, pencatatan persediaan secara perpetual 

lebih baik daripada periodik karena pada sistem persediaan perpetual, organisasi 

selalu mencatat harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang apabila 

terdapat penjualan atau pembelian sehingga catatan yang dihasilkan lebih akurat. 

Weygandt, Kieso, & Kimmel (2008:195-220) menjelaskan sebuah perusahaan 

dagang menyimpan catatan persediaannya untuk menentukan apa yang tersedia 

untuk dijual dan apa yang telah dijual dengan menggunakan sistem perpetual 

maupun sistem periodik. 

 

2.5.5.1 Sistem Perpetual  

Pada Sistem Persediaan Perpetual, perusahaan menyimpan catatan rinci 

tentang biaya dari setiap pembelian dan penjualan persediaan. Pada Sistem 

Persediaan Perpetual, perusahaan menentukan Harga Pokok Penjualan setiap 

penjualan terjadi.  

1.  Pembelian Barang Dagang  

Pada pembelian barang dagang dengan sistem perpetual entitas dapat 

menggunakan kas atau nontunai (kredit). Pencatatan pembelian barang 

dilakukan ketika barang diterima dari penjual.  

 a. Beban Pengangkutan 

Beban pengangkutan dinyatakan dalam FOB shipping point atau FOB 

destination. FOB shipping point berarti pembeli yang bertanggungjawab 

untuk membayar biaya pengangkutan. Sedangkan FOB destination 
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berarti penjual yang membayar biaya pengangkutan yang kemudian 

mencatat Biaya Pengangkutan sebagai Beban Penjualan. 

 b. Retur dan Potongan Pembelian  

 c. Diskon Pembelian  

 Diskon pembelian diberikan oleh penjual apabila pembeli dapat melunasi 

utang dagang sebelum tanggal yang tertera pada faktur.  

2. Penjualan Barang Dagang 

Penjualan dapat terjadi secara tunai maupun kredit. Penjualan tunai dicatat 

mesin kasir. Penjualan kredit dicatat dengan faktur penjualan.  

 a. Retur dan Potongan Penjualan  

Pencatatan retur dan potongan penjualan meliputi kenaikan pada akun 

Retur dan Potongan Penjualan dan mengurangi akun Piutang Dagang, 

dan kenaikan pada akun Persediaan Barang Dagang dan penurunan akun 

Harga Pokok Penjualan.  

 b. Diskon Penjualan  

Diskon penjualan diberikan untuk pembayaran awal yang dilakukan oleh 

pembeli sebelum tanggal faktur. Sedangkan apabila melewati maka 

diskon penjualan tidak terjadi. Penjual mendebit akun Diskon Penjualan.  

 

2.4.5.2 Sistem Periodik 

Pada Sistem Persediaan Periodik, perusahaan menentukan harga pokok 

penjualan hanya pada akhir periode akuntansi—disebut secara periodik. Pada saat 

ini, perusahaan melakukan penghitungan persediaan fisik untuk menentukan biaya 

persediaan yang dimiliki.  
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1.  Pembelian Barang Dagang 

Entitas memiliki akun Pembelian untuk mencatat setiap pembelian yang 

dilakukan. Akun Pembelian akan didebit dan Utang Dagang atau Kas akan 

dikredit ketika transaksi terjadi. Akun Pembelian bersifat sementara yang 

memiliki saldo normal di sisi debit. 

 a. Beban Pengangkutan 

Biaya pengangkutan dibebankan kepada pembeli ketika menggunakan 

FOB Shipping Point.  

 b. Retur dan Potongan Pembelian 

Pada sistem periodik terdapat akun Retur dan Potongan Pembelian yang 

memiliki saldo normal di sisi kredit untuk mencatat retur pembelian  

yang terjadi. 

 c. Diskon Pembelian 

Perbedaan perlakuan diskon pembelian pada sistem periodik dengan 

perpetual yaitu pada sistem periodik terdapat akun Diskon Pembelian 

yang memiliki saldo normal di sebelah kredit. 

2. Penjualan Barang Dagang 

Perbedaan pencatatan transaksi penjualan barang dagang pada sistem 

periodik dengan sistem perpetual adalah sistem periodik tidak memiliki 

akun Harga Pokok Penjualan dan akun Persediaan Barang Dagang.  

a. Retur dan Potongan Penjualan 

 Pada sistem periodik retur dan potongan penjualan dicatat dengan 

mendebit akun Retur dan Potongan Penjualan dan mengkredit akun 

Piutang Dagang.  
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b. Diskon Penjualan  

Diskon penjualan diberikan apabila pembeli dapat melunasi sebelum 

tanggal faktur.  

 

 

2.6 Komponen Pengendalian Internal menurut Kerangka COSO (COSO 

Framework) 

COSO dalam Boynton dan Johnson (2006:396-416) memberikan lima 

komponen pengendalian internal, yaitu sebagai berikut.  

2.6.1 Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian adalah pondasi dari komponen pengendalian 

internal lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Faktor-faktor yang 

membentuk lingkungan pengendalian suatu entitas di antaranya adalah sebagai 

berikut 

1. Integritas dan nilai etika 

Budaya organisasi secara langsung juga akan membentuk etika 

karyawannya. Apabila perusahaan memberikan apresiasi terhadap 

pelaksanaan etika karyawannya, perilaku yang etis juga secara tidak 

langsung akan tumbuh di masing-masing pribadi karyawan. Namun menurut 

Boynton dan Johnson (2006:415) pada entitas yang lebih kecil tidak 

memiliki kode etik perilaku tertulis dan panduan kebijakan formal seperti 

pada perusahaan besar. Akan tetapi mereka dapat mengatasi kondisi ini 

dengan mengembangkan suatu budaya yang menempatkan penekanan pada 

integritas, nilai etika, dan kompetensi.  
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2. Komitmen terhadap kompetensi 

Pengendalian internal dapat dilaksanakan dengan baik jika didukung oleh 

karyawan yang berkualitas dan kompeten. Menempatkan karyawan pada 

posisi yang sesuai dengan kompetensi individual yang dimilikinya serta 

memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas kerja merupakan bagian 

dari komitmen manajemen terhadap kompetensi.  

3. Dewan direksi dan komite audit 

Komposisi dewan direksi dan komite audit dan cara mereka melaksanakan 

tanggung jawab berdampak besar terhadap lingkungan pengendalian. 

Namun pada perusahaan kecil, lebih tidak mungkin untuk memiliki direktur 

dari luar karena pemilik juga bertanggungjawab sebagai manajer yang 

mengatur jalannya entitas tersebut (Boynton dan Johnson, 2006 : 416). 

4. Filosofi manajemen dan gaya beroperasi 

Pengendalian internal akan dilaksanakan dengan baik jika filosofi 

manajemen percaya akan pentingnya penerapan pengendalian internal. 

Manajemen akan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian 

diterapkan dengan baik. 

5. Struktur organisasi 

Struktur organisasi mengindikasikan pola komunikasi formal di dalam 

sebuah organisasi. Dari struktur organisasi ini pula tanggung jawab dan 

wewenang masing-masing bagian ataupun personel dalam organisasi dapat 

dibedakan secara jelas. 

6. Penetapan wewenang dan tanggung jawab  
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Mencakup penjelasan-penjelasan mengenai bagaimana dan kepada siapa 

wewenang dan tanggung jawab untuk semua aktivitas entitas dibebankan, 

dan harus memungkinkan setiap individu untuk mengetahui (1) bagaimana 

tindakannya saling berhubungan dengan individu lainnya dalam 

memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan entitas, dan (2) setiap 

individu akan bertanggungjawab atas hal apa. 

7. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia 

Dimulai dari perekrutan karyawan, pemberian pelatihan, kebijakan terhadap 

sanksi bagi pelanggar peraturan, serta kebijakan yang diterapkan akan 

menjamin bahwa karyawan memiliki tingkat integritas, nilai etika, dan 

kompetensi yang diharapkan. 

 

2.6.2 Penilaian Risiko (Risk Assesment) 

Penilaian risiko dilakukan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, 

menganalisa, dan mengelola berbagai risiko yang mempengaruhi tercapainya 

tujuan perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi perubahan kondisi 

eksternal dan internal perusahaan untuk selanjutnya dapat diidentifikasi tindakan 

yang diperlukan. Tujuan manajemen melakukan penilaian risiko adalah untuk (1) 

mengidentifikasi risiko dan (2) menempatkan pengendalian yang efektif dalam 

operasi untuk mengontrol risiko-risiko tersebut. Katz dan Green (2009:555) 

mengidentifikasikan risiko yang paling sering terjadi pada usaha kecil  

1. Risiko keuangan yang disebabkan pemilihan sumber dan jenis investasi 

modal 

2. Utang usaha yang belum dilunasi 
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3. Perubahan teknologi yang mengakibatkan barang atau jasa usang 

4. Cedera atau penyakit yang diderita oleh karyawan akibat pekerjaan mereka 

5. Bencana alam, seperti badai, banjir, kebakaran, dan gempa bumi 

6. Kerugian akibat hukum atau peraturan yang diterapkan pada usaha kecil 

7. Pencurian properti usaha  

8. Kelakuan buruk karyawan 

 

2.6.3 Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi, yang terdiri dari 

metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, 

menganalisis, mengklasifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi organisasi dan 

untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan kewajiban yang terkait. Komunikasi 

terkait dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai semua kebijakan dan 

prosedur yang terkait dengan pengendalian.  

 

2.6.4 Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Boynton dan Johnson (2006:405) menyebutkan bahwa aktivitas 

pengendalian berkaitan dengan kebijakan dan prosedur yang membantu 

memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan risiko telah 

diambil untuk pencapaian tujuan entitas.  

1. Pengendalian Pengesahan  

Boynton dan Johnson (2006:403) menyebutkan bahwa pada usaha kecil, 

pemilik sekaligus manajer dapat memikul tanggung jawab untuk beberapa 

tugas penting, seperti persetujuan kredit, penandatanganan cek, review 
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terhadap rekonsiliasi bank, dan persetujuan penghapusan piutang tak 

tertagih.  

2. Pemisahan Tugas 

 Katz dan Green (2009:565) menyebutkan bahwa teknik paling dasar dari 

pengendalian internal adalah dengan memisahkan tugas menjaga keamanan 

aset dengan tugas untuk memelihara catatan aset tersebut.  

3. Pengendalian Pemrosesan Informasi 

 Pengendalian ini memastikan adanya otorisasi, keakuratan, dan kelengkapan 

transaksi individual yang memadai. 

4. Pengendalian Akses  

 Pengendalian akses berhubungan dengan membatasi akses yang 

berhubungan dengan aset dan catatan penting perusahaan. Pengendalian 

akses digunakan untuk memberikan batasan informasi yang boleh diketahui 

karyawan. 

5. Tinjauan kerja  

Secara berkala, akuntabilitas pencatatan harta kekayaan seharusnya 

dibandingkan dengan aktiva yang ada atau dengan kata lain melakukan 

perhitungan fisik. Selisih yang terjadi harus ditangani secara tepat. 

Pengecekan ini seharusnya dilakukan oleh pihak yang independen. 

  

2.6.5 Pengawasan (Monitoring) 

Boynton dan Johnson (2006:413-414) mengemukakan bahwa pengawasan 

adalah proses dimana kualitas rancangan pengendalian internal dan operasi dapat 

dinilai. Aktivitas pengawasan yang efektif biasanya mencakup : (1) program 
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pengawasan berkelanjutan, (2) evaluasi terpisah seperti audit terhadap struktur 

pengendalian internal dan catatan akuntansi, dan (3) melaporkan unsur 

pengendalian yang kurang kepada komite audit. Evaluasi terhadap kelemahan 

yang dimiliki dapat dilakukan untuk mendukung asersi keefektifan sistem 

pengendalian internal yang berjalan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

kualitatif karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) 

(Sugiyono, 2009:8). Peneliti menggunakan strategi penelitian berupa studi kasus. 

Menurut Sekaran, 2007:163; Denzin & Lincoln, 2009:313; dan Creswell, 

2010:20; studi kasus besifat kualitatif berguna dalam menerapkan solusi pada 

masalah terkini berdasarkan pengalaman pemecahan masalah di masa lalu, yang 

bertujuan untuk mewakili suatu kasus di mana di dalamnya peneliti menyelidiki 

secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok 

individu. Denzin & Lincoln (2009:313) menyebutkan secara garis besar, metode 

studi kasus adalah metode penelitian pribadi dan kajian tentang pengalaman 

personal yang unik. 

 

3.2 Unit Analisis 

Tujuan peneliti menggunakan metode kualitatif dan strategi studi kasus 

untuk menganalisa dan memahami secara mendalam mengenai sistem informasi 

akuntansi, karakteristik persediaan, metode pencatatan persediaan yang selama ini 

digunakan, sistem pengendalian internal pada pengelolaan persediaan toko, dan 

laporan serta proses pencatatan akuntansi yang dilakukan. Unit Analisis dalam 

penelitian ini adalah pengelolaan persediaan di Toko Tanabang Jilbab Malang. 

Unit Analisis adalah apa atau siapa yang sedang dipelajari (Babbie, 2005:95). 
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3.2.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah pengelolaan persediaan pada Toko Tanabang 

Jilbab Malang yang terletak di Jalan Thamrin No. 1B Malang dan di toko cabang, 

Toko BnC yang terletak di Mall @MX Malang. Pengelolaan persediaan berkaitan 

dengan bagaimana persediaan barang dagang dibeli dan dijual.  

 

3.2.2 Informan  

Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Informan terdiri dari satu 

orang pemilik, dua orang pramuniaga di toko pusat, dua orang kasir di toko pusat, 

dua orang kasir di toko cabang, serta satu informan pintu. Tujuh orang informan 

ini dipilih karena mengetahui kegiatan operasi di Toko Tanabang Jilbab Malang, 

baik di toko pusat, toko cabang Mall @MX Malang, maupun pameran. Sedangkan 

informan pintu adalah informan yang menghubungkan peneliti dengan ketujuh 

informan utama. Menurut Babbie (2005:191), informan adalah seseorang yang 

memahami fenomena sosial yang akan diteliti dan berkenan untuk membagikan 

informasi kepada peneliti. 

 
 
3.3 Sumber Data  

Suliyanto (2006:131) membagi data menurut cara memperolehnya, data 

primer dan data sekunder.  

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung 

dari sumber pertama. Kelebihan data primer adalah data yang dikumpulkan 

benar-benar sesuai dengan kebutuhan peneliti. Kelemahan data primer 

adalah cara mendapatkan data, biasanya relatif lebih sulit dan memerlukan 
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biaya yang lebih mahal. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data primer yang didapatkan peneliti dengan melakukan 

wawancara dalam preliminary research, observasi, wawancara verbal, dan 

wawancara tertulis.  

2. Suliyanto (2006:113) data sekunder adalah data yang diterbitkan atau 

digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan sumber literatur 

yang berisi teori berkaitan dengan penelitian. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan 

observasi.  

1. Wawancara kualitatif yang dapat dilakukan peneliti menurut Creswell 

(2010:267) yaitu dengan melakukan face to face interview (wawancara 

berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan 

telepon, atau terlibat dalam focus group interview (interview dalam 

kelompok tertentu). Wawancara yang dilakukan peneliti antara lain 

wawancara tertulis dan wawancara berhadap-hadapan.  

a. Peneliti memilih untuk melakukan wawancara tertulis dengan salah satu 

informan kunci dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh 

informan apabila wawancara dilakukan secara langsung. Wawancara 

tertulis yang dilakukan bersifat terstruktur, dimana peneliti memberikan 

daftar pertanyaan berisi antara lain tentang sistem pengendalian internal 

pada pengelolaan persediaan yang diterapkan selama ini. Untuk 
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mendukung teknik pengumpulan data dengan wawancara tertulis, maka 

instrumen penelitian yang digunakan berupa daftar pertanyaan 

wawancara tertulis (Idrus, 2009:99).  

b. Wawancara berhadap-hadapan yang dilakukan peneliti merupakan 

wawancara terstruktur. Menurut Idrus (2009:107) dalam wawancara 

terstruktur biasanya dilakukan oleh peneliti dengan cara terlebih dahulu 

mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara 

nanti.  

2. Teknik pengumpulan data berikutnya yang digunakan adalah observasi. 

Idrus (2009:101) menjelaskan bahwa observasi atau pengamatan merupakan 

aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. 

Pengamatan dapat dilakukan dengan keterlibatan (partisipatif) ataupun 

nonpartisipatif. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung 

sistem persediaan yang digunakan dalam operasional Toko Tanabang Jilbab 

Malang. Observasi dilakukan di toko yang berada di Jalan Thamrin Malang 

dan di toko cabang Mall @MX Malang. Untuk memudahkan observasi, 

peneliti membuat panduan observasi dan panduan observasi penyesuaian. 

Peneliti menggunakan human instrument atau diri peneliti yang bertindak 

selaku instrumen penelitian (Idrus, 2009:112) karena peneliti terlibat dalam 

proses pengumpulan data. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi 

(content analysis). Menurut Bordens & Abbott (2005: 218) analisis isi digunakan 
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ketika ingin menganalisa rekaman tertulis atau rekaman pembicaraan untuk 

peristiwa kategori spesifik atau kejadian (seperti jeda pada sebuah pidato), hal-hal 

(seperti komentar negatif), atau perilaku (seperti informasi faktual yang 

ditawarkan selama diskusi kelompok). Dikarenakan sulit untuk melakukan 

analisis isi secara real time, maka digunakan sumber arsip. Analisis isi merupakan 

metode penelitian yang ingin mengungkap gagasan peneliti yang termanifestasi 

maupun yang laten. (Weber, 1990: 9)  

Bordens & Abbott (2005:219) dalam melakukan analisis isi, hal pertama 

yang harus dilakukan peneliti adalah mengelompokkan data berdasarkan kategori 

dan berfokus pada rumusan masalah. Langkah kedua adalah menentukan unit 

analisis. Lebih lanjut, Bordens dan Abbot (2005:219) menerangkan bahwa dalam 

analisis isi validitas dari hasil akan bergantung pada material yang dianalisis.  

Peneliti melakukan coding dan memoing dalam melakukan analisis isi. 

Peneliti melakukan analisis isi terhadap jawaban yang diberikan informan dalam 

daftar pertanyaan wawancara tertulis (coding) dan catatan yang peneliti buat 

selama melakukan observasi terhadap kegiatan operasional harian informan 

(memoing). 

1.  Menurut Lofland, Snow, Anderson, dan Lofland (2006:200) coding 

merupakan sebuah proses mengurutkan data ke dalam kategori bervariasi 

yang mengatur dan membuat data sesuai dengan yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Coding yang dilakukan peneliti dalam wawancara tertulis dengan 

informan utama antara lain mengelompokkan jenis pertanyaan berdasarkan 

informasi umum, sistem persediaan, persediaan barang dagang, pencatatan 

persediaan barang dagang, dan sistem pengendalian internal. 
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2. Sedangkan memoing menurut Lofland, et al. (2006: 209) merupakan catatan 

yang dibuat peneliti ketika melakukan coding mengenai berbagai kategori 

coding dan interkoneksinya bahkan mengenai prosedur dan pengalaman 

kerja lapang yang dimiliki oleh peneliti. Peneliti melakukan memoing 

dengan mencatat informasi pendukung yang diberikan informan selama 

proses wawancara dan informasi tambahan yang didapat selama observasi 

dilakukan. Charmaz (2001) dalam Lofland, et al. (2006:209-210) 

mengemukakan bahwa dalam menulis memo terdapat langkah lanjutan 

antara coding dan draft pertama penyelesaian analisis yang merupakan hal 

mendasar untuk membuat data yang dimiliki oleh peneliti menjadi masuk 

akal.  

Penelitian berfokus terhadap kegiatan yang berhubungan dengan sistem 

persediaan pada Toko Tanabang Jilbab. Sehingga analisis isi yang dilakukan oleh 

peneliti hanya yang berhubungan dengan sistem persediaan saja. 

 

3.6 Pengujian Kredibilitas Data 

Saunders, Lewis, & Thornhill (2005:156) di dalam pengujian kredibilitas 

data, untuk mengurangi kemungkinan mendapatkan jawaban yang salah maka 

perlu ditekankan pada reabilitas dan validitas. Reabilitas mengacu pada sejauh 

mana teknik pengumpulan data atau prosedur analisis akan mengasilkan temuan 

yang konsisten. Validitas berkaitan dengan apakah temuan ini benar-benar sesuai 

dengan tampaknya. 

Yin (2003) dalam Creswell (2010: 285) menegaskan bahwa para peneliti 

kualitatif harus mendokumentasikan prosedur-prosedur studi kasus mereka dan 
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mendokumentasikan sebanyak mungkin langkah-langkah dalam prosedur tersebut 

agar peneliti kualitatif dapat mengetahui bahwa pendekatan mereka konsisten dan 

reliabel. Peneliti dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan di Toko 

Tanabang Jilbab Malang akan mendokumentasikan langkah-langkah yang peneliti 

lakukan untuk mengamati sistem persediaan yang telah dilakukan, sehingga 

reabilitas dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu 

pendokumentasian berguna bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian 

pada usaha mikro kecil dan menengah seperti yang dilakukan oleh peneliti.  

Creswell & Miller (2000) dalam Creswell (2010: 286) berpendapat bahwa 

validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari 

sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum. Creswell 

(2010:286) menjelaskan peneliti perlu menjelaskan strategi-strategi validitas ke 

dalam proposalnya. Delapan strategi validitas tersebut antara lain melakukan 

teknik triangulasi terhadap sumber-sumber data yang berbeda, menerapkan 

member checking untuk mengetahui akurasi hasil penelitian, membuat deskripsi 

yang kaya dan padat tentang hasil penelitian, mengklarifikasi bias yang mungkin 

dibawa peneliti ke dalam penelitiannya, menyajikan informasi “yang berbeda” 

atau “negatif” yang dapat memberikan perlawanan pada tema-tema tertentu, 

memanfaatkan waktu yang relatif lama di lapangan atau lokasi penelitian, 

melakukan tanya jawab dengan sesama rekan peneliti untuk meningkatkan 

keakuratan hasil penelitian, serta mengajak seorang eksternal auditor untuk 

mereview keseluruhan proyek penelitian. 

Untuk meningkatkan validitas, peneliti menerapkan lima dari delapan 

strategi validitas tersebut. Pertama peneliti mentriangulasi sumber-sumber data 
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yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber 

tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara 

koheren. Denzin & Lincoln (2009 : 307) menjelaskan mengenai teknik triangulasi 

yang merujuk pada suatu proses pemanfaatan persepsi yang beragam untuk 

mengklarifikasi makna, memverifikasi kemungkinan pengulangan dari suatu 

obervasi ataupun interpretasi, namun dengan prinsip bahwa tidak ada observasi 

atau interpretasi yang 100% dapat diulang. Kedua, menerapkan member checking 

yang dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi-deskripsi 

atau tema-tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka 

merasa bahwa laporan/deskripsi/tema tersebut sudah akurat. Ketiga, membuat 

deskripsi yang menggambarkan setting penelitian dan membahas salah satu 

elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan. Keempat, mengklarifikasi bias 

yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitiannya. Terakhir, melakukan tanya 

jawab dengan sesama rekan peneliti untuk meningkatkan keakuratan hasil 

penelitian. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Organisasi 

Toko Tanabang Jilbab Malang berlokasi di Jalan Thamrin No. 1B Malang. 

Toko yang dimiliki oleh Rocki Meivanto dan Belinda Rizki Amalia ini mulai 

beroperasi pada tahun 2007. Target pasar Toko Tanabang Jilbab Malang adalah 

wanita muslimah, oleh karena itu barang yang dijual berkisar busana muslimah 

saja. Barang yang dijual antara lain berbagai macam model jilbab, inner (penutup 

kepala), blouse, pashmina, mukena, rok, celana panjang, gamis, manset, kaos 

kaki, bros, serta aksesoris lainnya. Penjualan dilakukan secara retail maupun 

grosir, potongan harga diberikan kepada pembeli untuk pembelian minimal 3 

buah item yang sama. Usaha ini digolongkan sebagai usaha menengah menurut 

UU No. 20 Tahun 2008 karena memiliki aset per 31 Desember 2012 sebesar Rp 1 

Miliar, yang terdiri dari Ruko sebesar Rp 900 Juta, Etalase 10 Juta, dan 

Persediaan Barang Dagang sebesar Rp 80 Juta. Toko Tanabang Jilbab Malang 

beroperasi mulai dari pukul 08:00 hingga 19:00 pada hari Senin-Sabtu dan 08:00-

15:00 untuk hari Minggu.  

 

4.1.1 Gambaran Usaha 

Pada tahun 2008, toko ini sempat lebih dikenal sebagai toko online, 

dimana Belinda bertugas menangani penjualan secara online dan pengiriman 

barang kepada pelanggan dilakukan lewat pos. Sedangkan Rocki menangani 

urusan pembelian kepada pemasok. Penjualan secara online membuat toko 
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pertama di Jalan Thamrin 1B Malang sepi pembeli. Pada tahun 2010 Rocki dan 

Belinda memutuskan untuk menutup toko online dan lebih fokus mengembangkan 

toko di Jalan Thamrin. 

Toko Tanabang Jilbab Malang kemudian sukses meningkatkan 

penjualannya. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya omzet harian yang 

diperoleh. Pada tahun 2012 omzet harian rata-rata sebesar Rp 12 Juta. Sementara 

pada tahun 2007, omzet harian maksimal adalah Rp 500.000. Pada tahun 2011, 

Belinda bersama temannya Cevi, membuka cabang di Mall @MX Malang. 

Cabang baru ini bernama Toko BnC, singkatan dari Belinda dan Cevi. Barang 

yang dijual 50% dimiliki oleh Belinda di bawah Toko Tanabang Jilbab. Nilai 

persediaan barang dagang yang terdapat di Toko BnC ini sekitar Rp 20 Juta. 

Omzet harian rata-rata yang diperoleh Toko BnC adalah sebesar Rp 500.000-

700.000. Selain memiliki cabang di Mall @MX Malang, Toko Tanabang Jilbab 

juga mengikuti pameran atau bazaar yang diadakan di beberapa pusat 

perbelanjaan di Kota Malang. Omzet yang dihasilkan saat mengikuti pameran 

tersebut berkisar antara Rp 1.500.000 hingga Rp 2.000.000. Saat ini Toko 

Tanabang Jilbab Malang yang terletak di Jalan Thamrin memiliki 4 orang 

pegawai, sedangkan untuk toko cabang Mall @MX Malang memiliki 2 orang 

karyawan, untuk keperluan pameran, biasanya Toko Tanabang Jilbab 

mempekerjakan 1 orang karyawan lepas (freelance) dan 1 orang dari Toko 

Cabang BnC @MX Mall Malang. Untuk pameran yang diadakan saat pemilik 

mengikuti pertemuan Komunitas Hijabers Malang, maka Belinda yang akan 

bertanggungjawab langsung.  
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Di tengah maraknya perkembangan trend busana muslim modern di Kota 

Malang, Toko Tanabang Jilbab berhasil mengikuti selera pasar. Hal inilah yang 

membuat usaha dagang yang dimiliki oleh pasangan suami istri Rocki dan 

Belinda terus berkembang. Untuk terus mengembangkan usaha mereka, pemilik 

berencana dalam jangka panjang untuk menambah lima cabang di Jawa Timur, 

membuka studio foto untuk Hijabers, memiliki majalah khusus Muslimah, dan 

mencapai Omzet per bulan sebesar Rp 1  Miliar.  

Penjualan barang dagang di Toko Tanabang Jilbab Malang pusat dimulai 

pada pukul 08:00 hingga 19:00. Setiap hari saat toko dibuka, dua orang pegawai, 

yang terdiri dari satu kasir dan satu pramuniaga, secara bergiliran memiliki piket 

mulai pukul 08:00 hingga 16:00. Piket berikutnya adalah pukul 11:00 hingga 

19:00. Pegawai yang mendapatkan piket pertama akan membersihkan toko 

terlebih dahulu. Sedangkan pegawai yang mendapatkan piket kedua akan 

bertanggung jawab menutup dan membereskan toko di akhir piket. Setiap akhir 

piket, kasir akan memberikan hasil penjualan kepada pemilik. Sedangkan untuk 

toko cabang, Toko BnC Mall @MX Malang, kasir cabang yang mendapat piket 

pertama bekerja mulai pukul 10:00 hingga 18:00, dan piket kedua 14:00 hingga 

21:00. Untuk pameran yang diadakan di pusat perbelanjaan, seorang kasir cabang 

akan bertugas lembur untuk menjaga stand bergantian dengan pekerja lepas 

selama pameran berlangsung. Sedangkan pada pameran di pertemuan komunitas 

Hijabers Malang, pemilik yang akan bertanggungjawab secara langsung. Di toko 

cabang, kasir akan menyetorkan hasil penjualan kepada pemilik seminggu sekali. 

Sementara untuk pameran, hasil penjualan disetorkan saat pameran berakhir. 

Lamanya pameran berkisar antara 1 hari, 3 hari, hingga 2 minggu.  
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4.1.2 Struktur Organisasi dan Pembagian Tanggungjawab 

Struktur Organisasi Toko Tanabang Jilbab Malang adalah sebagai berikut :  

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Toko Tanabang Jilbab Malang 
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sumber : Data yang Diolah 

 

Peneliti telah melakukan observasi selama 3 hari mulai dari tanggal 16 

Januari 2013 hingga 20 Januari 2013 untuk mengamati pembagian tanggung 

jawab masing-masing bagian di Toko Tanabang Jilbab Malang. Adapun peran dan 

tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut:  

1. Pemilik :  

a. Pemegang kekuasaan dan otoritas tertinggi. 

b. Mengambil keputusan strategis berkaitan dengan kelangsungan 

operasional toko. 
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c. Bertanggungjawab mengawasi kinerja toko. 

d. Menyerahkan kas kecil berupa uang kembalian kepada kasir yang 

bertugas setiap awal operasional toko. 

e. Bertanggungjawab menghitung dan mencocokkan setiap barang yang 

dikirimkan oleh pemasok dengan surat permintaan pembelian.  

f. Mengingatkan pemasok apabila barang yang dikirimkan terdapat barang 

yang cacat atau rusak agar tidak mengirimkan barang yang mengandung 

cacat atau rusak lagi. 

g. Mengingatkan pemasok apabila jumlah barang yang dikirimkan kurang 

atau tidak sesuai dengan permintaan. 

h. Bertanggungjawab membuat laporan keuangan. 

i. Bertanggungjawab melakukan pembayaran barang dagang kepada 

pemasok. 

2. Kasir di Toko Tanabang Jilbab Malang Jalan Thamrin 1B (toko pusat) : 

a. Bertanggungjawab melayani pembeli, mencarikan barang yang sesuai 

dengan kriteria yang diinginkan oleh pembeli.  

b. Bertanggungjawab menangani pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. 

c. Bertanggungjawab menerima dan melaporkan kiriman barang dari 

pemasok kepada pemilik. 

d. Bertanggungjawab melaporkan hasil penjualan yang diterima saat 

pergantian piket. 

e. Bertanggungjawab menyiapkan uang pecahan sebagai uang kembali 

kepada pelanggan bagi yang mendapatkan piket pagi. 
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f. Bertanggungjawab membersihkan toko di awal piket bersama 

pramuniaga yang mendapatkan piket pagi. 

g. Bertanggungjawab menghitung jumlah dan jenis barang secara manual 

dan melaporkan kepada pemilik jika jumlah barang mendekati jumlah 

minimal yang harus dimiliki. 

h. Bertanggungjawab merapikan barang di toko, mengeluarkan barang dari 

kemasan ke pajangan, dan mengganti manekin secara berkala. 

i. Bertanggungjawab mencatat barang konsinyasi. 

3. Pramuniaga di toko pusat :  

a. Bertanggungjawab membersihkan toko di awal piket bersama kasir yang 

mendapatkan piket pagi. 

b. Bertanggungjawab menghitung jumlah dan jenis barang secara manual 

dan melaporkan kepada pemilik jika jumlah barang mendekati jumlah 

minimal yang harus dimiliki. 

c. Bertanggungjawab merapikan barang di toko, mengeluarkan barang dari 

kemasan ke pajangan, dan mengganti manekin secara berkala.  

d. Bertanggungjawab melayani pembeli seperti mencarikan barang yang 

sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pembeli.  

e. Menyerahkan barang yang akan dibayar oleh pembeli kepada kasir. 

f. Apabila toko sedang penuh dan kedua kasir sibuk melayani pembeli, 

pramuniaga dapat merangkap sebagai kasir.  

4. Kasir di Toko BnC-Mall @MX Malang :  

a. Mengambil dan memilih barang yang akan dijual di Toko BnC 
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b. Mengambil barang baru yang akan dijual di Toko BnC setelah diberitahu 

oleh Kasir Toko Pusat atau Pemilik langsung. 

c. Menjaga stand pameran yang diadakan di tempat yang sama (Mall @MX 

Malang) dengan sistem lembur. 

d. Membuat laporan penjualan harian dengan menggunakan nota manual 

dan software Ms. Excel. 

e. Menyetorkan hasil penjualan di Toko BnC setiap dua hari kepada 

Pemilik 

f. Menangani penjualan di Toko BnC. 

g. Mencatat setiap penjualan dengan nota. 

h. Membeli perlengkapan untuk keperluan penjualan. 

i. Melayani pembeli untuk mencari barang yang diinginkan 

j. Mengawasi pembeli yang datang ke toko 
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4.2 Prosedur Pembelian dan Penerimaan Persediaan Barang Dagang 

Alur masuk persediaan barang dagang dijelaskan dengan bagaimana 

pembelian dan penerimaan barang konsinyasi dilakukan. Penerimaan persediaan 

barang berhubungan dengan bagaimana barang konsinyasi diterima oleh kasir 

pusat dan pembayaran dilakukan setiap seminggu sekali. Pemilik barang 

konsinyasi merupakan pemasok yang berdomisili di Malang dan berjumlah 

delapan orang.  

 

4.2.1 Prosedur Pembelian Barang Dagang dari Pemasok 

Pada siklus pembelian terdapat prosedur yang dilakukan pemilik dalam 

memesan, menerima, mencatat, menyimpan, hingga melunasi pembelian barang 

dagang tersebut. Toko Tanabang Jilbab Malang memiliki lima pemasok barang 

dagang utama dengan tujuh merk pakaian, antara lain Azzura, Dasya, Nesit, 

Minoru, Be One, Flow, dan Arniz. Pelunasan pembelian barang dagang dilakukan 

dengan menggunakan giro. Pelunasan biasanya dilakukan seminggu setelah 

barang dipesan oleh pemilik. 

 

1. Prosedur Pembelian Barang Dagang dari Pemasok 

Pembelian barang dagang di Toko Tanabang Jilbab Malang dilakukan 

langsung oleh pemilik. Semua dokumen berkaitan dengan pembelian barang 

disimpan langsung oleh pemilik, karena pemilik menyadari informasi tentang 

pemasok merupakan informasi yang tidak boleh diketahui oleh pegawai maupun 

pihak luar. Pemesanan dilakukan melalui telepon maupun mendatangi langsung 
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pemasok. Pemilik mendatangi pemasok minimal setiap dua minggu sekali. 

Namun pemesanan barang dagang seringkali dilakukan melalui telepon. 

Pembayaran barang dagang yang dikirim pemasok dilakukan menggunakan giro 

dalam jangka waktu 25 hingga 30 hari. Sedangkan untuk pengiriman dilakukan 

dalam waktu seminggu setelah pemesanan. Jenis barang dagang yang didatangkan 

dari pemasok antara lain blazer, gamis, kerudung paris, pashmina, inner, celana, 

mukena, dan rok. Pemesanan, pengiriman, hingga penerimaan barang dilakukan 

dalam waktu minimal tiga hari. 

Jika pemesanan dilakukan langsung, dimana pemilik mendatangi pemasok, 

maka pemasok akan memberikan faktur pembelian rangkap kedua kepada 

pemilik. Sedangkan jika pemesanan dilakukan melalui telepon, maka pemasok 

akan memberikan faktur pembelian rangkap kedua lewat Blackberry Messenger 

dan  faktur pembelian rangkap kedua akan diterima bersamaan dengan barang 

sampai. Pemilik dan pemasok memiliki kepercayaan (trust) yang baik. Pemesanan 

dilakukan secara grosir, dimana memakai satuan hitung lusin maupun kodi. Hal 

ini memberikan keuntungan dari biaya pengiriman yang lebih murah 

dibandingkan pemilik hanya memesan sedikit. Pemesanan dalam jumlah grosir ini 

adalah jika terjadi kesalahan pengiriman barang maupun terdapat barang cacat 

karena pemasok tidak memeriksa dengan teliti terlebih dahulu setiap barang 

sebelum dikirim. Barang yang dikirimkan ke toko pusat diterima oleh kasir, 

Misye. Misye juga bertugas menandatangani bukti penerimaan barang dua 

rangkap dari kurir. Bukti penerimaan barang rangkap kedua diberikan kepada 

Misye untuk disimpan dan diberikan kepada pemilik. Setelah barang diterima, 

pegawai akan memberitahu pemilik. Pemilik kemudian mencocokkan faktur 
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pembelian rangkap kedua dengan barang yang diterima. Namun pemilik tidak 

selalu menghitung dan memeriksa barang. Terkadang pemilik langsung 

memerintahkan kepada pegawai untuk membuka kiriman barang dan memberikan 

amplop yang berisi faktur pembelian kepada pemilik.  Selain itu, pencatatan 

barang yang dikirim dari pemasok juga belum dilakukan dengan baik.  

Dokumen yang digunakan dalam pembelian persediaan barang di Toko 

Tanabang Jilbab Malang antara lain faktur pembelian rangkap kedua dari 

pemasok, bukti penerimaan barang dari kurir, dan buku catatan persediaan barang 

dagang. Dokumen ini digunakan sebagai bukti barang telah dipesan, diterima, dan 

dicatat oleh pemilik. Namun dalam pelaksanaanya pemilik belum dengan baik 

menerapkan pengendalian internal, yaitu pemilik tidak selalu mencatat setiap 

barang yang diterima dari pemasok baik secara perpetual maupun periodik.  

Format tabel yang digunakan dalam pencatatan persediaan barang dagang 

tidak memiliki tabel kode barang dan jumlah barang yang masuk. Tidak terdapat 

harga satuan dan harga total jumlah barang yang masuk. Kelemahan pencatatan 

persediaan barang dagang ini akan dianalisa lebih lanjut dalam analisis 

menggunakan komponen pengendalian internal COSO. Berdasarkan hasil 

observasi, sistem persediaan yang digunakan adalah sistem persediaan periodik 

karena harga pokok penjualan ditentukan pada akhir periode. Berikut adalah 

narasi siklus pembelian barang di Toko Tanabang Jilbab Malang :  

1. Pemilik menghubungi pemasok untuk memesan barang. 

2. Pemilik memilih barang yang akan dipesan.  

3. Pemasok membuat dan mencetak faktur pembelian dua rangkap. 
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4. Pemasok memberikan faktur pembelian rangkap kedua kepada pemilik 

melalui Blackberry Messenger. 

5. Pemasok mengonfirmasikan pemesanan barang. 

6. Pemasok mengirimkan barang lewat kurir.  

7. Kasir menerima barang dari pemasok yang diantar kurir. 

8. Kasir menandatangani bukti penerimaan barang dari kurir.  

9. Kasir memberikan bukti penerimaan barang rangkap kedua kepada pemilik. 

10. Pemilik memeriksa jenis barang yang dikirim dan menerima faktur 

pembelian rangkap dua dari pemasok. 

11. Pemilik mencocokkan barang yang diterima dengan faktur pembelian 

rangkap dua yang diberikan pemasok. 

12. Pemilik menginformasikan pemasok barang telah diterima. 

13. Apabila terdapat barang yang cacat, pemilik akan memberitahu pemasok  

14. Pemilik memberi diskon dan menyimpan di box khusus untuk barang yang 

cacat. 

15. Pemilik memerintahkan kepada kasir dan pramuniaga untuk menyimpan 

barang yang tidak cacat sesuai dengan jenisnya.  

16. Kasir dan pramuniaga memberikan label harga secara manual. 

17. Kasir dan pramuniaga mengeluarkan barang untuk dipajang, baik digantung, 

disimpan di etalase, maupun dipasangkan pada manekin.  
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2. Diagram Alir Prosedur Pembelian Barang Dagang dari Pemasok 

Gambar 4.2 
Diagram Alir Prosedur Pembelian Barang Dagang dari Pemasok 
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Gambar 4.3 
Diagram Alir Prosedur Pembelian Barang Dagang dari Pemasok (lanjutan) 
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4.2.2  Prosedur Penerimaan Barang Konsinyasi 

Selain barang yang didatangkan dari pemasok utama berupa blouse, 

celana, rok, gamis, mukena, kerudung, dan pashmina, Toko Tanabang Jilbab 

Malang juga memiliki barang konsinyasi pada persediaan barang dagangnya. 

Jumlah pemasok barang konsinyasi di toko pusat adalah delapan.  Barang 

konsinyasi tersebut antara lain majalah, bros, korsase, kaos kaki, deker, sandal, 

gelang, aksesoris, gantungan kerudung, ikat rambut, dan sisir. Dokumen yang 

digunakan untuk mencatat barang konsinyasi yang masuk antara lain nota barang 

konsinyasi dan catatan barang konsinyasi. 
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1. Prosedur Penerimaan Barang Konsinyasi 

Pemilik barang konsinyasi mendatangi toko pusat setiap seminggu sekali 

untuk menitipkan barangnya dan mengambil hasil penjualan barang yang 

dititipkan sebelumnya. Barang konsinyasi ditangani oleh Misye, yang merupakan 

salah satu kasir di toko pusat. Misye lalu menghitung dan mengonfirmasi barang 

konsinyasi kepada pemasok. Misye lalu memberikan nota barang konsinyasi 

rangkap pertama kepada pemasok dan menyimpan rangkap kedua. Barang 

konsinyasi yang masuk kemudian dicatat di buku catatan barang konsinyasi dan 

diberi label harga untuk setiap barang. Setelah barang dicatat, kemudian Misye 

menata barang tersebut pada etalase toko dibantu dengan kasir dan pramuniaga 

lainnya. Di akhir jam kerja, Misye memberikan catatan barang konsinyasi masuk 

dan nota barang konsinyasi rangkap kedua kepada Pemilik dan kemudian 

diperiksa oleh Pemilik. Catatan barang konsinyasi akan diperbarui setiap barang 

konsinyasi yang terjual, keluar ke cabang atau pameran, maupun barang 

dikembalikan kepada pemasok. 

1. Pemasok datang ke toko pusat dengan membawa barang konsinyasi 

2. Pemasok menyerahkan barang ke kasir. 

3. Kasir menerima barang konsinyasi dari pemasok. 

4. Kasir menghitung barang konsinyasi dan mengonfirmasi kepada pemasok. 

5. Kasir membuat nota barang konsinyasi dua rangkap. 

6. Kasir memberikan nota barang konsinyasi rangkap pertama kepada 

pemasok. Rangkap kedua disimpan.  

7. Kasir membuat catatan barang konsinyasi masuk berdasarkan nota barang 

konsinyasi rangkap kedua. 
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8. Kasir dan pramuniaga memberikan label harga pada setiap barang. 

9. Kasir dan pramuniaga memajang barang di etalase.  

10. Nota barang konsinyasi rangkap kedua dan catatan barang konsinyasi masuk 

diberikan kepada pemilik. 

11. Pemilik memeriksa catatan barang konsinyasi masuk dan nota barang 

konsinyasi rangkap kedua. 
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2. Diagram Alir Prosedur Penerimaan Barang Konsinyasi 

Gambar 4.4 
Diagram Alir Prosedur Penerimaan Barang Konsinyasi 
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4.3 Prosedur Penjualan dan Pengeluaran Persediaan Barang Dagang 

Pengeluaran persediaan barang dagang berkaitan dengan siklus 

penghasilan di Toko Tanabang Jilbab Malang. Pengeluaran yang dilakukan akan 

mengkredit persediaan barang dagang yang dimiliki. Selain untuk keperluan 

penjualan di toko pusat yang terletak di Jalan Thamrin 1B Malang, Toko 

Tanabang Jilbab Malang juga mengeluarkan persediaan untuk keperluan 

penjualan di Toko BnC Mall @MX Malang (toko cabang) dan pameran yang 

diadakan di pusat perbelanjaan di Kota Malang pada waktu tertentu serta pada 

pertemuan Komunitas Hijabers Kota Malang. Pertemuan Komunitas Hijabers 

Malang ini juga diikuti Belinda sebagai salah satu ajang promosi tokonya.  

 

4.3.1 Prosedur Penjualan Persediaan Barang Dagang di Toko Pusat 

Siklus penjualan persediaan barang dagang dimulai saat kasir dan 

pramuniaga mencarikan barang yang diinginkan pembeli dan berakhir saat 

penjualan barang diinput pada mesin kasir. Kasir dan pramuniaga dapat 

memproses transaksi penjualan secara bergantian. Sedangkan kode barang yang 

diberikan untuk setiap barang adalah berdasarkan jenisnya. Berikut adalah tabel 

kode barang di Toko Tanabang Jilbab Malang. 

 

Tabel 4.1 
Kode Barang di Toko Tanabang Jilbab Malang 

 
Kode Barang Jenis Barang Kode Barang Jenis Barang 

1 Paris 9 Celana 

2 Pasmina 10 Rok  
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3 Jilbab 11 Aksesoris 

4 Manset 12 Bross 

5 Inner 13 Kosmetik 

6 Mukena 14 Tasmika 

7 Blouse 15 Kaos kaki 

8 Gamis 16 Lain-lain 
Sumber : Daftar Kode Barang Toko Tanabang Jilbab Malang, 2013.  

 

1. Prosedur Penjualan Persediaan Barang Dagang di Toko Pusat 

Penjualan di toko pusat dapat dilakukan baik secara retail maupun grosir.  

Dokumen yang digunakan dalam penjualan antara lain struk penjualan barang 

yang dicetak menggunakan mesin kasir. Pemisahan tugas belum dilakukan dengan 

baik di toko pusat karena baik kasir maupun pramuniaga dapat menangani 

pembayaran yang dilakukan oleh pembeli disaat kasir sedang melayani pembeli 

lainnya. Hal ini biasanya terjadi pada jam sibuk toko, yaitu antara pukul 14:00 

hingga 16:00 dimana banyak pembeli yang datang. Pegawai pun menuturkan 

bahwa pada bulan Ramadhan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, pembeli yang 

datang biasanya sangat banyak sehingga pegawai harus dapat melayani dengan 

cekatan, salah satunya mengambil alih fungsi kasir apabila kedua kasir sedang 

melayani pembeli di bagian lain. Perangkapan fungsi kasir dan pegawai tidak 

menjadi sebuah hambatan, karena dalam usaha kecil sumber daya manusia yang 

dimiliki lebih terbatas sehingga  pengendalian lebih ditekankan pada bukti dan 

catatan transaksi yang terjadi. Pemilik mewajibkan semua transaksi yang terjadi 

harus memiliki bukti, baik berupa struk penjualan maupun nota. Apabila terjadi 

pemadaman listrik di toko pusat, penjualan akan dicatat sementara menggunakan 



62 

 

nota secara manual dan diinput ke dalam mesin kasir ketika pemadaman listrik 

berakhir.  

Setiap hari sebelum penjualan dimulai, pemilik menyediakan kas kecil 

sebesar Rp 200.000 sebagai uang kembalian. Penjualan barang dimulai dengan 

pembeli yang datang ke toko pusat dan memilih barang yang diinginkan. Kasir 

dan pramuniaga kemudian membantu pembeli mencari barang yang diinginkan. 

Setelah mendapatkan barang yang dicari pembeli, kasir dan pramuniaga kemudian 

menanyakan kepada pembeli kuantitas dan warna yang akan dibeli. Apabila 

pembeli ingin mencoba barang, ia harus bertanya kepada kasir maupun 

pramuniaga apakah barang tersebut dapat dicoba terlebih dahulu atau tidak, 

karena di dalam toko terdapat tulisan yang melarang pakaian bahan kaos untuk 

dicoba. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan 

terhadap persediaan, untuk menjaga persediaan agar tidak rusak. Setelah pembeli 

selesai mencoba barang, pembeli kemudian menyerahkan ke kasir dan 

pramuniaga untuk kemudian diproses.  

Kasir dan pramuniaga kemudian menghitung potongan harga untuk 

pembelian minimal tiga item yang sama. Sedangkan apabila barang yang dibeli 

adalah barang yang diberi diskon karena barang tersebut cacat, maka kasir dan 

pramuniaga menghitung diskon yang berbeda untuk setiap item. Kode barang, 

harga, dan kuantitas kemudian dimasukkan pada mesin kasir. Setelah itu kasir dan 

pramuniaga menghitung total harga dan memberitahu pembeli berapa pembayaran 

yang harus dilakukan. Kasir dan pramuniaga kemudian menerima uang 

pembayaran dari pembeli dan memasukkan jumlah pembayaran ke mesin kasir 

serta menghitung kembalian. Setelah itu kasir dan pramuniaga mencetak struk 
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penjualan dan memberikan barang yang telah dibayar pembeli, struk penjualan, 

dan uang kembalian kepada pembeli. Sebagai bukti transaksi kepada pemilik, 

kasir dan pramuniaga mencetak copy struk penjualan dan menyimpan sementara. 

Di akhir piket, kasir menyerahkan hasil penjualan kepada pemilik. Sedangkan 

struk penjualan copy selama sehari akan diserahkan di akhir piket kedua kepada 

pemilik bersamaan dengan hasil penjualan piket kedua. Pemilik kemudian 

memeriksa struk penjualan copy tersebut. Berikut adalah narasi prosedur 

penjualan di toko pusat.  

1. Pembeli datang ke toko pusat.  

2. Kasir dan pramuniaga mencarikan barang yang diinginkan pembeli. 

3. Pembeli mencoba barang setelah mendapat persetujuan dari kasir dan 

pramuniaga. 

4. Pembeli menyerahkan barang ke kasir dan pramuniaga 

5. Kasir dan pramuniaga menghitung potongan harga yang diberikan apabila 

pembelian terjadi untuk item yang sama minimal tiga potong. 

6. Untuk barang yang rusak dan diberikan diskon, kasir dan pramuniaga 

menghitung diskon berbeda untuk setiap item. 

7. Kasir dan pramuniaga menghitung penjualan di  mesin kasir dengan 

memasukkan kode barang, jumlah, dan harga per item.   

8. Kasir dan pramuniaga menerima uang pembayaran dari pembeli. 

9. Kasir dan pramuniaga mencetak struk penjualan asli. 

10. Kasir dan pramuniaga memberikan uang kembalian, struk penjualan asli, 

dan barang yang telah dibayar kepada pembeli. 
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11. Kasir dan pramuniaga mencetak struk penjualan copy dan menyimpan 

sementara. 

12. Di akhir piket, kasir menyerahkan copy struk penjualan dan kas yang 

diterima kepada pemilik. 

13. Pemilik merekap penjualan yang terjadi selama satu hari.  
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2. Diagram Alir Penjualan Persediaan Barang Dagang di Toko Pusat 

Gambar 4.5 
Diagram Alir Prosedur Penjualan Persediaan Barang Dagang di Toko Pusat 
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4.3.2 Pengeluaran Persediaan Barang Dagang ke Toko Cabang 

Persediaan barang dagang di toko cabang, yaitu Toko BnC Mall @MX 

Malang diambil dari toko pusat. Penjualan barang di Toko BnC ditangani oleh 

masing-masing kasir yang bertanggungjawab dan nota diberikan kepada pembeli 

secara terpisah karena di Toko BnC terdapat dua pemilik yang berbeda. 

 

1. Prosedur Pengeluaran Barang Dagang ke Toko BnC 

Pengeluaran barang dagang ke toko cabang diawali dengan informasi 

barang baru yang datang di toko pusat. Pemilik akan memerintahkan kasir cabang 

untuk mengambil barang baru di toko pusat. Selain itu, kasir cabang biasanya 

datang ke toko pusat setiap dua hari sekali untuk mengecek barang baru. Kasir 

cabang kemudian mengambil dan mencatat barang jenis apa saja yang diambil 

dari toko pusat. Barang yang telah dicatat kemudian dibawa ke toko cabang. 

Barang yang dibawa ke toko cabang sudah memiliki label harga sesuai yang telah 

diberikan toko pusat. Toko cabang tidak memiliki gudang untuk penyimpanan 

persediaan, oleh karena itu persediaan barang yang dibawa ke cabang dalam 

jumlah terbatas. Persediaan barang dagang yang keluar untuk toko cabang lebih 

mudah untuk dikontrol karena setiap barang yang masuk ke cabang selalu dicatat, 

sementara di toko pusat pencatatan barang masuk dari pemasok tidak selalu 

dilakukan. Penghitungan barang secara manual dilakukan kasir cabang untuk 

mengetahui persediaan masing-masing barang pada akhir minggu. 

Beberapa kelemahan yang peneliti amati dari proses pengeluaran barang di 

toko pusat ke toko cabang antara lain pemilik tidak selalu memeriksa catatan yang 

dibuat oleh kasir cabang. Jika kasir cabang ingin membawa barang bisa berurusan 
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langsung dengan kasir di toko pusat, mencatat barang di bawah pengawasan kasir 

toko pusat, dan membawa langsung ke toko cabang tanpa diperiksa lebih dulu 

oleh pemilik. Hal ini dikarenakan pemilik telah mempercayai kasir cabang. 

1. Pemilik menginformasikan kepada kasir cabang mengenai barang baru yang 

datang. 

2. Kasir cabang datang ke toko pusat untuk mengambil barang yang dimaksud.  

3. Barang yang diambil oleh kasir cabang dicatat jumlah, jenis, dan tanggal di 

buku pengeluaran barang pada toko pusat.   

4. Pemilik memeriksa catatan dan mengonfirmasi kepada kasir cabang. 

5. Kasir cabang membawa barang ke Toko BnC.  

6. Kasir cabang memajang barang di toko. 
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2. Diagram Alir Pengeluaran Barang Dagang ke Toko BnC 

Gambar 4.6 
Diagram Alir Prosedur Pengeluaran Persediaan Barang Dagang ke Toko 

BnC 
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4.3.3 Prosedur Penjualan Barang Dagang di Toko Cabang 

Toko BnC di Mall @MX Malang yang beroperasi mulai pukul 10:00 

hinggga 21:00 memiliki dua kasir. Kedua kasir cabang ini secara bergantian 

bertanggungjawab menyetorkan hasil penjualan selama seminggu. Hasil penjualan 

selama seminggu disetorkan beserta nota penjualan dan laporan penjualan barang 

mingguan yang diberikan kepada Pemilik. Pada toko cabang terdapat merk 

pakaian yang hanya dijual di Toko BnC, yang dimiliki oleh Tanabang Jilbab.  

 

1. Prosedur Penjualan Barang Dagang di Toko Cabang 

Kasir cabang yang juga merangkap sebagai pramuniaga membantu 

pembeli untuk mencari barang yang akan dipilih. Setelah pembeli mendapatkan 

barang yang dicari, pembeli bertanya kepada kasir cabang apakah barang tersebut 

dapat dicoba terlebih dulu atau tidak. Sama seperti di toko pusat, beberapa 

pakaian seperti blouse dan celana berbahan kaos dilarang dicoba. Setelah itu 

pembeli menyerahkan barang yang dipilih kepada kasir cabang untuk melakukan 

pembayaran. Berikut adalah prosedur penjualan barang dagang di toko cabang.  

1. Pembeli datang ke toko. 

2. Kasir cabang membantu pembeli mencarikan barang yang diinginkan. 

3. Pembeli mencoba barang setelah mendapat persetujuan dari kasir cabang.  

4. Pembeli menyerahkan barang yang dipilih kepada kasir cabang. 

5. Kasir cabang menghitung diskon apabila barang yang dibeli berjumlah tiga 

atau lebih. 

6. Kasir cabang menerima uang pembayaran dari pembeli. 

7. Kasir cabang menuliskan nota penjualan dua rangkap. 
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8. Kasir cabang menyerahkan nota penjualan rangkap pertama, uang 

kembalian, dan barang yang sudah dibayar kepada pembeli.  

9. Di akhir shift kasir cabang merekap nota penjualan ke dalam Ms. Excel. 

Rekap dibuat berdasarkan nomor nota penjualan. 

10. Setiap minggu rekap penjualan, nota, dan kas hasil penjualan dilaporkan 

kepada Pemilik. 

11. Pemilik memeriksa kas, nota penjualan, dan rekap penjualan. 
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2. Diagram Alir Prosedur Penjualan Barang Dagang di Toko BnC 

Gambar 4.7 
Diagram Alir Prosedur Penjualan Barang Dagang di Toko BnC 
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4.3.4  Prosedur Pengeluaran Barang Dagang ke Pameran 

Untuk pameran yang diadakan di pusat perbelanjaan di kota Malang, yang 

bertugas untuk menangani penjualan di tempat tersebut adalah satu orang kasir 

dari toko cabang yang bekerja lembur dan dibantu oleh satu orang pekerja lepas. 

Sedangkan untuk pameran yang diadakan pada pertemuan Komunitas Hijabers 

Malang, pemilik Toko Tanabang Jilbab Malang, Belinda, akan menangani 

langsung pameran tersebut. pameran di pusat perbelanjaan diadakan selama tiga 

hari hingga dua minggu. Sedangkan pameran pada acara pertemuan Komunitas 

Hijabers Malang dilaksanakan selama satu hari.  

 

1. Prosedur Pengeluaran Barang Dagang ke Pameran 

Prosedur pengeluaran barang dagang ke pameran berikut ini akan 

menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan pemilik apabila menerima 

tawaran pameran di pusat perbelanjaan. Pameran di pusat perbelanjaan ini akan 

ditangani oleh kasir dari toko cabang dan satu orang pekerja lepas. Berikut adalah 

langkah-langkah yang dilakukan oleh Toko Tanabang Jilbab Malang saat 

mengeluarkan barang dagang untuk keperluan pameran :  

1. Kasir cabang memberitahukan kepada pemilik informasi mengenai 

pameran.  

2. Pemilik memerintahkan kasir di toko cabang untuk mengambil barang di 

toko pusat. 

3. Barang yang diambil oleh kasir cabang dicatat jumlah, jenis, dan tanggal di 

buku pengeluaran barang pada toko pusat.   

4. Kasir cabang dan pekerja lepas menata barang di tempat pameran. 
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2. Diagram Alir Prosedur Pengeluaran Barang Dagang ke Pameran 

Gambar 4.8 
Diagram Alir Prosedur Pengeluaran Barang Dagang ke Pameran 
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4.3.5 Prosedur Penjualan Barang Dagang di Pameran 

Prosedur penjualan barang dagang di pameran yang akan diuraikan 

peneliti disini adalah pameran yang dijaga oleh kasir cabang yang bekerja lembur 

dan pekerja lepas. Pameran yang dilakukan di Mall @MX akan dijaga oleh satu 

orang kasir cabang dan satu orang pekerja lepas.   

 

1. Prosedur Penjualan Barang Dagang di Pameran 

Penjualan barang di pameran dimulai dari pembeli datang ke pameran. 

Kasir cabang dan pekerja lepas kemudian membantu pembeli untuk mencarikan 

barang yang diinginkan. Apabila ada barang yang ingin dicoba pembeli, pembeli 

harus mendapat persetujuan dari kasir cabang atau pekerja lepas yang berjaga. 

Pembeli kemudian menyerahkan barang yang dipilih kepada kasir cabang dan 

pekerja lepas untuk dihitung total harga barang yang dibeli. Apabila barang 

tersebut berjumlah tiga atau lebih, maka kasir cabang dan pekerja lepas 

menghitung potongan harga yang diberikan. Setelah memberitahukan pembeli 

total uang yang harus dibayarkan, kasir cabang dan pekerja lepas kemudian 

membuatkan nota penjualan sebanyak dua rangkap. Nota penjualan rangkap 

pertama tersebut lalu diberikan kepada pembeli. Di akhir piket, kasir cabang dan 

pekerja lepas membuat rekap penjualan. Lalu kas hasil penjualan, nota penjualan, 

dan rekap penjualan diberikan kepada pemilik. 

1. Pembeli datang ke pameran. 

2. Kasir cabang dan pekerja lepas membantu pembeli mencarikan barang yang 

diinginkan. 
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3. Pembeli mencoba barang setelah mendapat persetujuan dari kasir cabang 

dan pekerja lepas.  

4. Pembeli menyerahkan barang yang dipilih kepada kasir cabang dan pekerja 

lepas. 

5. Kasir cabang dan pekerja lepas menghitung diskon apabila barang yang 

dibeli berjumlah tiga atau lebih. 

6. Kasir cabang dan pekerja lepas menerima uang pembayaran dari pembeli. 

7. Kasir cabang dan pekerja lepas menuliskan nota penjualan dua rangkap. 

8. Kasir cabang dan pekerja lepas menyerahkan nota penjualan rangkap 

pertama, uang kembalian, dan barang yang dibayar kepada pembeli.  

9. Di akhir shift kasir dan pekerja lepas membuat rekap penjualan. Rekap 

dibuat berdasarkan nomor nota penjualan. Rekap dari pameran merupakan 

rekap terpisah dari rekap toko cabang. 

10. Kasir cabang dan pekerja lepas menyerahkan kas, nota penjualan, dan rekap 

penjualan kepada pemilik saat pameran berakhir. 

11. Pemilik memeriksa kas, nota penjualan, dan rekap penjualan. 



76 

 

2. Diagram Alir Prosedur Penjualan Barang Dagang di Pameran 

Gambar 4.9 
Diagram Alir Prosedur Penjualan Barang Dagang di Pameran 
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4.4 Analisis Sistem Pengendalian Internal pada Pengelolaan Persediaan 

Menggunakan Kerangka Kerja COSO  

Boynton dan Johnson (2006 : 415) menyebutkan bahwa kelima komponen 

pengendalian internal dapat diterapkan pada entitas dengan semua ukuran namun 

tingkat formalitas dan spesifikasi mengenai bagaimana komponen-komponen 

tersebut dapat sangat bervariasi untuk alasan praktik dan kelayakan. Lebih lanjut, 

Audit Section 319.15 dalam Statement on Audit Standards (SAS) menyatakan 

bahwa dalam mengimplementasikan komponen pengendalian internal harus 

mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut : 

1. Ukuran entitas 

2. Karakteristik organisasi dan kepemilikan 

3. Sifat dari usaha (nature of entity’s business) 

4. Keanekaragaman dan kompleksitas dari operasi 

5. Sifat dan kompleksitas dari sistem yang menjadi bagian pengendalian 

internal sebuah entitas 

6. Persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku 

 

4.4.1 Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian internal terdiri dari integritas dan nilai etika, 

komitmen terhadap kompetensi, filosofi manajemen dan gaya beroperasi, struktur 

organisasi, penetapan wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan dan praktik 

sumber daya manusia.  

 

 



78 

 

1. Integritas dan Nilai Etika 

Integritas dan nilai etika berhubungan dengan kepercayaan yang diberikan 

pemilik kepada pegawai. Pemilik percaya pegawai bekerja dengan jujur. 

Kepercayaan ini ditunjukkan saat kasir di toko pusat menerima barang 

kiriman dari pemasok, pemilik tidak selalu memeriksa barang tersebut dan 

mengizinkan kasir membuka paket. Kasir pusat 1 juga bertanggungjawab 

menandatangani bukti pengiriman barang dari pemasok. Peneliti 

menyarankan agar pemilik selalu memeriksa dan mencatat terlebih dahulu 

barang yang diterima, untuk mengetahui bahwa barang yang diterima sesuai 

dengan barang yang dipesan. Kepercayaan pemilik yang diberikan kepada 

kasir pusat juga meliputi tanggung jawab menerima barang konsinyasi 

diberikan kepada kasir pusat 1 untuk menerima dan mencatat barang 

konsinyasi.  Sebaiknya tugas untuk menerima barang dari pemasok dan 

mencatat barang konsinyasi diberikan kepada individu yang berbeda untuk 

memudahkan pengendalian terhadap masing-masing catatan yang dihasilkan 

pegawai. Pemilik juga percaya bahwa kasir cabang yang bertugas 

mengambil barang ke toko menjalankan tugasnya dengan jujur. Pemilik 

tidak selalu mengawasi kasir cabang saat mencatat barang yang akan 

dibawa. Kepercayaan yang diberikan pemilik terhadap integritas pegawai 

baik, namun kepercayaan kepada pegawai melemahkan pengendalian yang 

seharusnya tetap dijalankan.   

2. Komitmen terhadap Kompetensi  

Kompetensi yang harus dimiliki pegawai Toko Tanabang Jilbab Malang 

yang sebagian besar adalah lulusan Sekolah Menangah Atas antara lain 
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kemampuan untuk melayani pembeli dengan ramah, cekatan, dan teliti. 

Untuk membiasakan pegawai baru bekerja, pegawai lama akan membantu 

proses adaptasi selama sebulan yang merupakan bagian dari pelatihan. 

Setelah masa sebulan, tidak ada pelatihan berkelanjutan yang secara khusus 

diberikan kepada pegawai. Namun pemilik tetap mengevaluasi pegawai 

apabila terdapat keluhan dari pembeli berkaitan dengan pelayanan yang 

diberikan. Peneliti menyarankan agar pelatihan dan evaluasi dapat diberikan 

secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pegawai serta penetapan 

terhadap kompetensi dapat dibedakan dengan kompetensi yang harus 

dimiliki oleh pegawai yang bekerja melayani pembeli dengan pegawai yang 

bekerja di bagian kantor apabila struktur organisasi yang baru diterapkan.  

3. Filosofi Manajemen dan Gaya Beroperasi 

Filosofi manajemen dan gaya beroperasi tercermin dari penekanan kepada 

pegawai agar selalu bekerja dengan jujur. Hal ini menjadikan dasar 

kepercayaan oleh pemilik dapat diberikan dengan baik. Namun pemilik juga 

selalu memantau pegawai agar tidak memiliki hubungan dekat dengan 

pembeli tanpa diketahui pemilik. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan 

terjadinya moral hazard yang dilakukan pegawai (kasir di toko pusat, kasir 

cabang, maupun pramuniaga). Peneliti menyarankan agar evaluasi 

individual dapat diberikan untuk mencegah kedekatan personal ini.  

4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang dijalankan belum secara tegas memisahkan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Hal ini dapat 

dilihat dari perangkapan tugas yang dapat dilakukan oleh kasir maupun 
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pegawai. Selain itu tidak terdapat bagian penerimaan dan bagian 

pengeluaran barang yang mencatat setiap persediaan barang dagang masuk 

dan keluar merupakan salah satu kelemahan struktur organisasi yang ada. 

Pegawai dibebaskan untuk mengambil persediaan barang dagang yang 

dibutuhkan, termasuk kasir cabang yang dapat mengambil dan memilih 

barang dagang sendiri ke toko.  

Bagi usaha kecil, perangkapan wewenang dan tanggung jawab terjadi 

karena keterbatasan sumber daya manusia. Pemilik usaha kecil perlu 

mempertimbangkan efisiensi, dalam hal ini beban gaji, apabila mereka 

memiliki banyak pegawai. Peneliti memberikan usulan berupa penegasan 

kembali wewenang dan tanggung jawab masing-masing karyawan dengan 

usulan struktur organisasi baru sebagai berikut :  

Gambar 4.10 
Usulan Struktur Organisasi Toko Tanabang Jilbab Malang 
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5. Penetapan wewenang dan tanggung jawab 

Keterbatasan sumber daya manusia mengharuskan pemilik untuk dapat 

mengoptimalkan kinerja pegawai. Pada UMKM, penetapan wewenang dan 

tanggung jawab dapat dijalankan dengan fleksibel. Namun, pemilik harus 

tetap mengendalikan dan mengawasi dengan baik. Keterbatasan 

kemampuan sumber daya manusia menyebabkan pemilik harus dapat 

merangkap tugas akuntansi dan keuangan, pemasaran, logistik (pemesanan 

pembelian), gudang, dan personalia. Sedangkan masing-masing pegawai, 

termasuk pegawai tetap dan pegawai lepas, memiliki tanggung jawab yang 

lebih sederhana. Berikut usulan penegasan kembali wewenang dan tanggung 

jawab di Toko Tanabang Jilbab Malang :  

A. Pemilik 

a. Sebagai pengambil keputusan terhadap kelangsungan bisnis.  

b. Menerima laporan pertanggungjawaban dari General Manager. 

c. Mengontrol dan mengevaluasi strategi perusahaan.  

d. Menerima laporan dari masing-masing departemen. 

e. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan operasional harian. 

f. Mengotorisasi dan memeriksa laporan dan catatan yang dihasilkan 

oleh pegawai. 

g. Menentukan kebijakan manajemen atas kegiatan operasional 

perusahaan. 

h. Bertanggungjawab atas dijalankannya SOP untuk setiap 

departemen.  
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i. Memeriksa dan menyetujui penyetoran uang ke Bank oleh Manajer 

Akuntansi dan Keuangan. 

j. Memberikan pengesahan untuk daftar gaji karyawan yang diajukan 

divisi personalia dan manajer operasional.  

B. Manajer Akuntansi dan Keuangan 

a. Mengontrol utang dagang Toko Tanabang Jilbab Malang dalam 

pembelian barang dagang dan perencanaan pembayaran barang 

dagang. 

b. Mengontrol arus kas masuk dan keluar, antara lain untuk kegiatan 

operasional, pembelian barang dagang, serta kegiatan promosi.  

c. Mengotorisasi pembentukan kas kecil yang dilakukan oleh kasir 

induk.  

d. Menyetorkan uang hasil penjualan ke Bank setelah mendapatkan 

persetujuan dari General Manager.  

e. Mencatat bukti pembayaran gaji. 

   1. Divisi Kasir Induk 

a) Mengontrol kegiatan harian kasir unit di toko pusat, toko 

cabang, dan pameran. 

b) Memeriksa bukti kas masuk dengan dokumen-dokumen 

terkait antara lain laporan penjualan harian, laporan 

penerimaan kas harian, serta laporan-laporan terkait lainnya. 

c) Memeriksa kesesuaian kas masuk dengan bukti-bukti yang 

ada. 
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d) Mengajukan pembentukan kas kecil untuk toko pusat, 

cabang, dan pameran kepada Manajer Akuntansi dan 

Keuangan.  

e) Memeriksa kesesuaian antara kas harian yang diterima 

dengan barang dagang terjual dengan mencocokkan jumlah 

penerimaan kas harian dengan bukti transaksi harian dan 

uang kas yang diterima.  

f) Menerima kas masuk hasil penjualan, nota penjualan, dan 

laporan penjualan dari manajer toko pusat, manajer toko 

cabang, dan manajer pameran.  

g) Memeriksa kesesuaian antara struk penjualan, nota penjualan, 

nota penjualan barang konsinyasi, laporan penerimaan kas 

harian, dan laporan penerimaan kas harian dari konsinyasi, 

dengan kas yang diterima.  

  2.  Kasir Unit 

a) Setiap kasir unit bertanggungjawab atas transaksi penjualan 

pada saat piketnya berlangsung. 

b) Bertanggungjawab atas penjualan pada saat piketnya 

berlangsung.  

c) Mengumpulkan struk penjualan, nota penjualan, nota 

penjualan barang konsinyasi, selama piket berlangsung. 

d) Membuat laporan penerimaan kas harian dan laporan 

penerimaan kas harian dari konsinyasi pada saat akhir piket 

yang diotorisasi oleh manajer toko. 
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   3. Divisi Keuangan dan Perpajakan 

a) Mengendalikan utang perusahaan dengan debitur. 

b) Mengumpulkan data-data terkait dengan utang-utang 

perusahaan (termin) yang harus dilunasi dan membuat skala 

prioritas pelunasan utang yang kemudian akan diotorisasi 

oleh manajer akuntansi dan keuangan yang kemudian akan 

diteruskan ke direktur. 

c) Membuat perencanaan pembayaran utang perusahaan baik 

jangka pendek maupun jangka panjang 

d) Menghitung alokasi pelunasan utang perusahaan dengan dana 

yang ada secara cermat. 

 C. Manajer Logistik 

a. Mengawasi dan mengendalikan ketersediaan barang dagang 

perusahaan. 

b. Bertanggungjawab atas siklus barang dagang perusahaan.  

c. Memberikan pengesahan untuk setiap transaksi pembelian yang 

diajukan oleh divisi pembelian dan penerimaan konsinyasi. 

1. Divisi Pembelian dan Penerimaan Konsinyasi 

a) Bertanggungjawab atas pembelian barang dagang. 

b) Membeli barang dagang sesuai dengan kebutuhan. 

c) Bertanggungjawab atas biaya yang digunakan untuk membeli 

barang dagang. 

d) Meminta pengesahan dari manajer logistik untuk setiap 

barang dagang yang diterima. 
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e) Memeriksa setiap barang dagang yang diterima, apakah ada 

yang cacat atau tidak. 

f) Membuat daftar pesanan untuk diajukan ke manajer logistik. 

g) Menerima barang dagang yang masuk dan mengalihkan ke 

divisi gudang untuk penyimpanan barang dagang yang 

tersedia. 

h) Menandatangani bukti penerimaan barang yang diberikan 

kurir. 

i) Menerima barang konsinyasi yang masuk dari pemilik 

barang. 

j) Membuat nota barang konsinyasi yang masuk sebanyak dua 

rangkap. 

k) Menyimpan rangkap kedua nota barang konsinyasi. 

l) Membuat catatan barang konsinyasi masuk berdasarkan nota 

rangkap kedua. 

 2. Divisi Gudang 

a) Menerima barang dari divisi pembelian untuk disimpan di 

dalam gudang. 

b) Beranggungjawab atas persediaan barang di gudang. 

c) Memasang label harga pada barang. 

d) Melakukan stock opname setiap periode untuk memeriksa 

persediaan barang dagang yang dimiliki. 
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e) Mengeluarkan barang yang dibutuhkan berdasarkan 

kebutuhan di toko, yang akan diinformasikan oleh divisi 

display produk pada departemen operasional. 

f) Mencatat setiap barang yang masuk ataupun keluar. 

g) Mendata apabila terdapat barang cacat saat dikeluarkan atau 

dimasukkan, yang kemudian akan diberi harga diskon saat 

dikeluarkan ke pajangan.   

h) Mengeluarkan barang ke pajangan setelah mendapat 

informasi dari manajer toko.  

 3. Divisi Mutasi 

a) Bertanggungjawab atas barang yang dimutasi ke toko cabang 

dan pameran. 

b) Mencatat setiap barang yang dimutasi ke toko cabang dan 

pameran. 

c) Mengendalikan dan mengawasi setiap barang yang keluar ke 

toko cabang maupun pameran. 

d) Menyiapkan barang yang akan dimutasi ke toko pusat, 

cabang dan pameran setelah mendapat informasi dari manajer 

masing-masing toko.  

e) Membuat nota mutasi barang, catatan mutasi barang, dan 

catatan barang konsinyasi keluar (mutasi). 

f) Memeriksa memo mutasi yang dibuat oleh manajer toko 

cabang dan pameran.  

D. Manajer Pemasaran dan Hubungan Masyarakat 
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a. Bertanggungjawab atas kegiatan promosi yang dilakukan. 

b. Melakukan publikasi terkait dengan kegiatan promosi yang 

diadakan 

c. Bertanggungjawab atas penanganan keluhan pelanggan. 

d. Bertanggungjawab atas kerjasama yang dilakukan oleh Toko 

Tanabang Jilbab Malang. 

   1. Divisi Customer Service 

a) Bertanggungjawab menangangi keluhan pelanggan. 

b) Bertanggungjawab melaporkan keluhan-keluhan pelanggan 

kepada manajer pemasaran dan hubungan masyarakat untuk 

evaluasi kepuasan pelanggan. 

   2. Divisi Pameran 

a) Bertanggungjawab untuk mencari informasi pameran. 

b) Bertanggungjawab terhadap perjanjian kerjasama pameran. 

E. Manajer Operasional 

a. Bertanggungjawab atas setiap kegiatan operasional di toko 

b. Mengontrol divisi-divisi terkait yang berada di bawah departemen 

operasional. 

c. Memberikan pengesahan (otorisasi) terhadap daftar gaji yang 

diajukan divisi personalia yang diteruskan kepada general 

manager.  

   1. Divisi Personalia 

a) Membayar gaji dan bonus pegawai. 

b) Mengelola absensi pegawai. 
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c) Merekrut pegawai tetap maupun pegawai lepas (freelance) 

apabila dibutuhkan 

d) Memberikan pelatihan dan evaluasi berkelanjutan kepada 

pegawai. 

   2. Manajer Toko Pusat 

a) Bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional di toko 

pusat.  

b) Bertanggungjawab mengendalikan dan mengawasi 

persediaan barang dagang di toko pusat.  

c) Membuat surat permintaan barang keluar dari gudang ke toko 

pusat yang akan diotorisasi oleh Manajer Operasional.  

d) Melakukan kordinasi dengan kasir unit dan pramuniaga.  

e) Memeriksa dan mengotorisasi laporan penerimaan kas harian 

dan laporan penerimaan kas dari barang konsinyasi yang 

dibuat oleh kasir unit. 

   3. Manajer Toko Cabang 

a) Bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional di toko 

cabang.  

b) Bertanggungjawab mengendalikan dan mengawasi 

persediaan barang dagang di toko cabang.  

c) Membuat surat permintaan barang keluar dari gudang ke toko 

cabang yang akan diotorisasi oleh Manajer Operasional.  

d) Melakukan kordinasi dengan kasir unit dan pramuniaga.  



89 

 

e) Memeriksa dan mengotorisasi laporan penerimaan kas harian 

dan laporan penerimaan kas dari barang konsinyasi yang 

dibuat oleh kasir unit. 

   4. Manajer Pameran 

a) Bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional di pameran.  

b) Bertanggungjawab mengendalikan dan mengawasi 

persediaan barang dagang di pameran.  

c) Membuat surat permintaan barang keluar dari gudang ke 

pameran yang akan diotorisasi oleh Manajer Operasional.  

d) Melakukan kordinasi dengan kasir unit dan pramuniaga.  

e) Memeriksa dan mengotorisasi laporan penerimaan kas harian 

dan laporan penerimaan kas dari barang konsinyasi yang 

dibuat oleh kasir unit. 

6. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia 

Kebijakan dan praktik sumber daya manusia juga berhubungan dengan 

kondisi kerja, kompensasi, insentif, jenjang karier, kewajiban mengambil 

cuti, dan rotasi jabatan secara periodik (Krismiaji, 2002 : 226). Toko 

Tanabang Jilbab Malang menerapkan kebijakan berhubungan dengan 

sumber daya manusia yang berbeda. Pelatihan kepada karyawan hanya 

diberikan satu bulan pada masa awal pegawai tersebut bekerja di Toko 

Tanabang Jilbab Malang, namun evaluasi terhadap kinerja pegawai tetap 

dilakukan oleh pemilik. Tidak ada kewajiban mengambil cuti yang harus 

dilakukan pegawai karena sumber daya manusia yang dimiliki terbatas. 

Pegawai hanya diperbolehkan untuk izin maksimal satu hari. Peraturan 
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tertulis yang dimiliki pun bersifat mengingatkan pegawai agar selalu ramah 

terhadap pembeli. Sanksi yang diberikan apabila melanggar peraturan 

adalah peringatan dari pemilik.  

Peneliti menyarankan pemilik meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

dengan memberikan pelatihan sumber daya manusia secara berkelanjutan 

kepada pegawai. Evaluasi kinerja dilakukan untuk menjaga kualitas 

pelayanan dan pemantauan terhadap kinerja pegawai. Peneliti juga 

menyarankan agar pemilik mewajibkan pegawai mengambil cuti selama 

satu minggu dalam setahun. Pemberian kebijakan cuti dapat meningkatkan 

produktivitas pegawai dalam bekerja. Pemilik juga dapat menambahkan 

peraturan tertulis mengenai tata tertib pegawai dan sanksi apabila melanggar 

peraturan tersebut. Menurut Levy dan Weitz (2009 : 264) untuk 

meningkatkan motivasi dan semangat karyawan, pemberian insentif dapat 

dilakukan oleh pemilik. 

 

4.4.2 Penilaian Risiko 

Risiko yang terjadi dalam operasional usaha kecil berbeda dengan 

perusahaan besar. Hal ini yang menjadi alasan peneliti memilih poin yang 

termasuk dalam penilaian risiko yang berbeda dengan perusahaan besar. Risiko 

berkaitan dengan kelangsungan usaha di Toko Tanabang Jilbab antara lain risiko 

keuangan, utang usaha yang tidak terkontrol, barang usang, bencana alam, 

pencurian, dan kelakuan buruk karyawan. 
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1. Risiko Keuangan  

Risiko keuangan dalam usaha kecil berkaitan dengan kendala finansial yang 

terjadi. Pemilik mengakui bahwa pada awal dimulainya usaha ini, sulit 

untuk mendapatkan tambahan dana dari bank. Namun seiring dengan 

berkembangnya Toko Tanabang Jilbab, banyak pihak dari bank dan 

lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman modal kepada pemilik untuk 

mengembangkan usahanya. Selain itu untuk mengatasi ketiadaan modal 

tambahan, pemilik dapat mengefektifkan modal yang ada dalam 

mengembangkan usahanya dan menggunakan modal secara efisien. 

2. Utang Usaha  

Untuk menghindari utang usaha yang bertumpuk, pemilik mengatakan 

bahwa pembayaran kepada pemasok selalu dilakukan tepat waktu. 

Pembayaran dilakukan menggunakan giro paling lambat satu minggu 

setelah barang diterima. Saran yang diberikan peneliti untuk meminimalisir 

terlambatnya pelunasan utang adalah pembuatan kartu utang untuk mencatat 

utang dagang yang dimiliki.  

3. Barang Usang 

Pada usaha ritel pakaian, trend busana cepat yang berubah menyebabkan 

barang dagang cepat usang. Untuk mengatasi hal tersebut, pemilik tidak 

melakukan pemesanan ulang model yang sama apabila persediaan barang 

dagang model tertentu sudah habis. Hal ini efektif agar pakaian dengan 

model lama tidak menumpuk. Selain itu apabila pakaian hanya tersisa satu 

atau dua potong, maka barang tersebut akan disimpan pada boks diskon dan 

dijual dengan harga yang telah ditentukan pemilik.  
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4. Bencana alam  

Kebakaran, banjir, dan gempa bumi yang dapat terjadi sewaktu-waktu dapat 

berpengaruh terhadap kegiatan operasional. Bencana banjir yang melanda 

Jakarta pada Bulan Januari 2013, berdampak pada terlambatnya barang 

kiriman dari pemasok yang berlokasi di Pasar Tanah Abang Jakarta selama 

kurang lebih satu minggu. Pengiriman barang tidak dilakukan dengan 

alternatif transportasi lain seperti pesawat karena pemilik 

mempertimbangkan biaya pengiriman barang yang akan meningkat. Untuk 

mengatasi pengiriman barang yang terhambat akibat bencana alam, biasanya 

pemilik mengingatkan pemasok untuk segera mengirimkan barang dagang 

setelah bencana alam teratasi. Pemilik harus mempertimbangkan mencacri 

pemasok di tempat lain sebagai cadangan untuk menanggulangi pengiriman 

barang yang tidak dilakukan oleh pemasok yang terdapat di daerah bencana. 

5. Pencurian  

Untuk mencegah pencurian yang dilakukan oleh pembeli, pemilik telah 

memasang empat buah kamera closed-circuit TV (CCTV) di dalam toko 

pusat dan memperingatkan pegawai untuk melakukan pengawasan terhadap 

setiap calon pembeli. Pengawasan terhadap setiap calon pembeli juga 

dilakukan oleh pegawai di toko cabang dan pameran. Pencurian juga dapat 

dicegah dengan memperhatikan tata letak toko, yaitu tidak menempatkan 

barang yang mahal atau berbentuk kecil di dekat pintu keluar dan mengunci 

barang tersebut. Selain itu pemilik juga dapat memberikan peraturan tertulis 

mengenai sanksi apabila pembeli melakukan pencurian barang (Levy dan 

Weitz, 2009 : 500-501). 
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6. Kelakuan buruk karyawan 

Kelakukan buruk karyawan seperti pencurian barang dagang dan pencurian 

kas merupakan risiko bagi kelangsungan usaha. Risiko lain dalam 

operasional Toko Tanabang Jilbab Malang adalah memberikan potongan 

harga tanpa persetujuan dari pemilik. Pencurian persediaan barang dagang 

oleh pegawai pernah ditemui oleh pemilik saat belum menggunakan mesin 

kasir pada toko pusat. 

 Pendekatan yang paling efektif untuk mengurangi kejahatan dan pencurian 

yang dilakukan oleh karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang 

saling mendukung dan percaya. Pendekatan lainnya adalah menyeleksi 

pegawai dengan selektif, menciptakan suasana kerja yang mendorong 

kejujuran dan integritas, dan membangun kebijakan keamanan dan sistem 

pengendalian. (Levy dan Weitz, 2009 : 501-502). 

 

4.4.3  Informasi dan Komunikasi 

Sistem akuntansi efektif yang berhubungan dengan informasi dan 

komunikasi entitas terkait dengan transaksi, jejak audit atau jejak transaksi, serta 

dokumentasi dan catatan (Boynton dan Johnson, 2006 : 404). Pemilik Toko 

Tanabang Jilbab Malang telah menetapkan beberapa hal terkait dengan transaksi 

serta dokumentasi dan catatan sebagai berikut : 

1. Transaksi  

Toko Tanabang Jilbab Malang belum memiliki kebijakan manajemen dan 

kebijakan akuntansi untuk mengatur bagaimana transaksi dilakukan. Namun 

pemilik menetapkan setiap prosedur penerimaan barang dagang dan barang 
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konsinyasi serta penjualan dan mutasi yang dilakukan pegawai harus 

memiliki bukti transaksi. Bukti ini berupa struk penjualan yang digunakan 

pada toko pusat dan nota penjualan untuk toko cabang dan pameran. Kasir 

di toko cabang, yaitu Toko BnC, selain membuat nota barang terjual juga 

memiliki catatan dalam bentuk Ms. Excel untuk merekap penjualan. Format 

nota penjualan yang digunakan saat ini tidak lengkap, hanya berisi jumlah, 

nama barang, harga, dan total. Sedangkan format struk penjualan berisi jenis 

barang, kuantitas, harga per satuan, potongan harga, subtotal, total, kas 

dibayarkan, dan uang kembali. Peneliti menyarankan agar pemilik membuat 

kebijakan manajemen dan kebijakan akuntansi yang mengatur bagaimana 

transaksi dilakukan. Peneliti juga mengusulkan format baru untuk nota 

penjualan dan struk penjualan yang dicantumkan dalam lampiran. 

2. Dokumen dan catatan 

Persediaan barang dagang yang dimutasi ke toko cabang maupun ke 

pameran selalu dicatat oleh kasir cabang. Namun catatan tersebut tidak 

selalu diperiksa oleh pemilik. Beberapa dokumen dan catatan yang 

digunakan dalam pengelolaan persediaan Toko Tanabang Jilbab Malang 

untuk mencatat penjualan maupun barang yang keluar antara lain struk 

penjualan copy yang disimpan sementara oleh kasir dan pramuniaga toko 

pusat, nota penjualan oleh kasir cabang, dan nota penjualan yang dibuat oleh 

pekerja lepas yang bertugas di pameran.  

Untuk memperkuat pengendalian internal yang dimiliki, peneliti 

menyarankan penggunaan dokumen tambahan pada siklus pembelian dan 

penerimaan barang konsinyasi berupa daftar pesanan, catatan persediaan 
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masuk, nota penerimaan barang konsinyasi, catatan barang konsinyasi 

diterima, dan Laporan Penjualan Barang Konsinyasi. Sedangkan pada siklus 

penjualan, peneliti menyarankan penggunaan memo mutasi, laporan 

penerimaan kas harian, laporan penerimaan kas dari barang konsinyasi, 

catatan mutasi barang, catatan barang konsinyasi keluar, dan nota mutasi 

barang.  

 

4.4.4 Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian terdiri dari pengendalian pengesahan, pemisahan 

tugas, pengendalian pemrosesan informasi, pengendalian akses, dan tinjauan 

kerja.  

1. Pengendalian Pengesahan 

Pada UMKM, penerapan pengendalian pengesahan berbeda dengan 

perusahaan besar. Perbedaan ini disebabkan oleh hierarki pada usaha kecil 

yang lebih sederhana. Semua dokumen dan catatan yang berhubungan 

dengan barang keluar dan masuk dapat ditandatangani dan diperiksa 

langsung oleh pemilik. Pada Toko Tanabang Jilbab Malang, kekuatan 

sistem pengendalian internal berada pada pengendalian pengesahan oleh 

pemilik, catatan, dan dokumen barang. Setiap barang yang masuk dan 

keluar harus dicatat menggunakan nota, setiap penjualan yang terjadi harus 

memiliki bukti penjualan berupa struk maupun nota penjualan. Hanya 

pemilik yang memiliki akses ke catatan pembelian barang, beban 

pengangkutan, harga pokok penjualan, dan laba rugi usaha. Walaupun 

dalam praktiknya sering terjadi perangkapan fungsi, seperti pramuniaga 
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yang menjadi kasir, namun hal tersebut tidak menimbulkan permasalahan 

pada kegiatan operasional di Toko Tanabang Jilbab Malang karena 

pengendalian terhadap persetujuan barang keluar ke toko cabang maupun 

pameran tetap berada di tangan pemilik.  

2. Pemisahan Tugas 

Keterbatasan sumber daya manusia di Toko Tanabang Jilbab membuat 

bagian pemisahan tugas belum dapat dilakukan dengan baik. Pada usaha 

kecil, pemisahan tugas tidak dilakukan se-formal perusahaan besar. 

Walaupun saat ini perangkapan tugas belum menimbulkan dampak bagi 

operasional toko, namun pemilik harus menegaskan kembali tugas setiap 

bagian dengan membagi fungsi baru yaitu dengan membentuk departemen 

akuntansi dan keuangan, logistik, pemasaran dan hubungan masyarakat, 

serta operasional.  

3. Pengendalian Pemrosesan Informasi 

Pemrosesan informasi berhubungan dengan pelaksanaan prosedur dan 

pengesahan yang dilakukan pemilik. Pengendalian pengesahan sudah 

berjalan dengan baik karena hanya pemilik yang dapat menyetujui 

permintaan barang keluar ke toko cabang maupun pameran, walaupun 

pemilik tidak selalu memeriksa setiap catatan dan laporan yang dihasilkan. 

Untuk mempermudah pencatatan barang dagang yang masuk (pembelian 

dan penerimaan barang konsinyasi) dan keluar (penjualan dan mutasi 

barang) peneliti menyarankan penggunaan software untuk. Selain itu dengan 

penggunaan software akan mempermudah pemilik untuk menggunakan 

sistem persediaan perpetual karena dengan sistem persediaan perpetual 
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jumlah persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan dapat 

diketahui dengan lebih rinci. 

4. Pengendalian Akses 

Pengendalian akses yang dilakukan berupa informasi mengenai harga pokok 

penjualan, laba dan rugi secara periode, yang hanya diketahui oleh pemilik. 

Persaingan pada usaha retail baju muslimah di Malang yang ketat 

mengakibatkan pemilik merahasiakan informasi berkaitan dengan pemasok, 

harga pokok penjualan, serta biaya pengangkutan. Informasi yang jatuh ke 

tangan yang salah akan merugikan Toko Tanabang Jilbab Malang. 

Berdasarkan pertimbangan itu pemilik memutuskan untuk membatasi akses 

karyawan terhadap harga pokok penjualan setiap barang.  

5. Tinjauan Kerja  

Tinjauan kerja salah satunya dapat dilakukan dengan mengadakan 

penghitungan persediaan barang dagang yang bertujuan untuk memastikan 

barang yang dicatat dengan persediaan barang dagang saat ini berjumlah 

sama. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian pendahuluan, pemilik 

belum pernah melakukan penghitungan persediaan (stock opname). Peneliti 

menyarankan pemilik untuk melakukan penghitungan persediaan barang 

dagang untuk meningkatkan pengendalian internal dan mengurangi risiko 

moral hazard yang dapat dilakukan oleh pegawai. Selain itu penghitungan 

persediaan barang dagang dapat memberikan evaluasi kepada pemilik 

mengenai tata cara pengelolaan persediaan yang sudah berjalan, keakuratan 

dokumen dan catatan barang yang dimiliki, kinerja pegawai dalam membuat 
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catatan barang keluar dan barang masuk, dan mengevaluasi pemasok 

berdasarkan kualitas barang dagang yang dikirimkan. 

 

4.4.5  Pengawasan 

Hal terakhir yang penting dilakukan dalam penerapan pengendalian 

internal adalah pengawasan. Pengawasan akan mendukung kebijakan yang telah 

dibuat dengan baik untuk menghindari kemungkinan terjadi pelanggaran atau 

tindak kecurangan yang semakin besar. Pengawasan terhadap persediaan barang 

dagang yang dimiliki Toko Tanabang Jilbab Malang dapat dilakukan dengan 

memeriksa catatan dan laporan yang dibuat kasir toko pusat, kasir cabang, dan 

pekerja lepas. Selain itu pengawasan juga dapat dilakukan dengan mengamati 

rekaman CCTV yang telah dipasang di toko pusat.  
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4.5 Usulan Prosedur Pembelian Barang dan Penerimaan Konsinyasi 

Pengelolaan persediaan pada UMKM berkaitan dengan siklus pembelian 

barang dan siklus pengeluaran. Prosedur penerimaan konsinyasi berkaitan dengan 

bagaimana perlakuan terhadap barang konsinyasi seperti bagaimana pencatatan 

dan pelaporan barang konsinyasi yang masuk dan keluar dilakukan. usulan 

prosedur yang diberikan tidak lagi berfokus pada individu, melainkan fungsi dari 

Departemen Logistik.  

 

4.5.1 Usulan Prosedur Pembelian Barang 

Usulan prosedur pembelian barang dagang ini terdiri dari usulan prosedur 

permintaan pembelian, penerimaan barang yang telah dipesan, pencatatan dan 

penyimpanan, hingga pelunasan pembelian. 

 

1. Narasi Usulan Prosedur Pembelian Barang 

Pembelian diawali dengan divisi pembelian dan penerimaan membuat 

daftar pesanan barang. Prosedur pembuatan daftar pesanan secara rinci dapat 

dilihat pada Lampiran 1. Pembuatan daftar pesanan juga diikuti dengan analisis 

perputaran persediaan yang dimiliki sehingga dapat ditentukan dengan lebih baik 

kuantitas pemesanan yang akan dilakukan. Daftar pesanan yang dibuat oleh Divisi 

Pembelian dan Penerimaan kemudian diserahkan kepada Manajer Logistik untuk 

diminta pengesahannya. Apabila daftar pesanan sesuai dengan kartu persediaan 

yang dipegang oleh Manajer Logistik, maka Manajer Logistik kemudian 

memberikan persetujuannya. Daftar pesanan yang telah disetujui tersebut 
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kemudian diberikan kembali kepada Divisi Pembelian dan Penerimaan. Kemudian 

divisi pembelian dan penerimaan menghubungi pemasok untuk memesan 

persediaan barang dagang. Daftar pesanan yang telah disetujui tersebut kemudian 

dikirim melalui surat elektronik (email). Pemasok kemudian mengirimkan faktur 

pembelian melalui email, lalu mengirimkan barang melalui kurir. Divisi 

Pembelian dan Penerimaan kemudian menerima kiriman barang dari kurir dan 

menandatangani bukti penerimaan barang sebanyak dua rangkap. bukti 

penerimaan barang rangkap kedua kemudian diberikan ke kurir.  

Tugas divisi pembelian dan penerimaan kemudian memeriksa dan 

menghitung barang yang dibeli dan mencocokkan antara daftar pesanan dan faktur 

pembelian. Apabila barang yang diterima dengan barang yang dipesan tidak 

sesuai atau terdapat barang yang rusak, maka divisi pembelian dan penerimaan 

kemudian melakukan klarifikasi kepada pemasok dan meminta diskon. Pemasok 

kemudian mengirimkan faktur pembelian baru melalui email. Barang yang tidak 

sesuai tersebut kemudian disimpan di kotak dan diberi diskon khusus. Sedangkan 

untuk barang yang sesuai maka divisi pembelian dan penerimaan akan 

memberikan bukti penerimaan barang dan faktur pembelian kepada Manajer 

Logistik untuk diperiksa. Manajer Logistik kemudian memeriksa dan melakukan 

konfirmasi kepada divisi pembelian dan penerimaan apabila barang yang datang 

tidak sesuai. apabila barang yang diterima sesuai, maka Manajer Logistik akan 

menyerahkan barang tersebut ke Divisi Gudang. Divisi Gudang kemudian 

membuat kartu persediaan dua rangkap dan menyerahkan kepada manajer logistik 

untuk diperiksa. Apabila tidak sesuai, manajer logistik akan melakukan 

konfirmasi kepada Divisi Gudang. Jika telah sesuai, Manajer Logistik kemudian 



101 

 

menandatangani kartu persediaan dan memberikan kartu persediaan rangkap 

pertama kepada Divisi Gudang untuk disimpan. Divisi Gudang kemudian 

memasang label harga pada setiap barang yang masuk. Berdasarkan kartu 

persediaan rangkap kedua yang disimpan oleh Manajer Logistik, Manajer Logistik 

kemudian membuat laporan persediaan sebanyak empat rangkap. rangkap 

keempat disimpan oleh manajer logistik, rangkap ketiga diserahkan kepada 

pemilik, rangkap pertama dan rangkap kedua diserahkan kepada Manajer 

Akuntansi dan Keuangan bersama dengan Faktur Pembelian.  

Manajer Akuntansi dan Keuangan kemudian memeriksa laporan dan faktur 

yang diberikan, apabila sesuai maka manajer akan menyerahkan ke Divisi 

Keuangan dan Perpajakan untuk menjurnal transaksi pembelian dan membuat 

Form Pembayaran. Form pembayaran kemudian diserahkan kepada Manajer 

Akuntansi dan Keuangan untuk diperiksa. Manajer Akuntansi dan Keuangan 

kemudian meminta pengesahan kepada Pemilik untuk melakukan pembayaran. 

Setelah pemilik menyetujui pembayaran, maka Form Pembayaran diserahkan 

kembali kepada manajer dan diteruskan kepada Kasir Induk untuk melakukan 

pembayaran dan menjurnal pembayaran tersebut.  
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2. Diagram Alir Usulan Prosedur Pembelian Barang 

Gambar 4.11 
Diagram Alir Usulan Prosedur Pembelian Barang 
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Gambar 4.12 
Diagram Alir Usulan Prosedur Pembelian Barang (lanjutan) 
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Gambar 4.13 
Diagram Alir Usulan Prosedur Pembelian Barang (lanjutan) 
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4.5.2 Usulan Prosedur Penerimaan Barang Konsinyasi 

Usulan prosedur penerimaan barang konsinyasi ini terdiri dari prosedur 

penerimaan barang konsinyasi dari pemasok serta pencatatan dan penyimpanan 

barang konsinyasi.  

 

1. Narasi Usulan Prosedur Penerimaan Barang Konsinyasi 

 Penerimaan barang konsinyasi diawali dengan pemasok datang dan 

membawa barang ke toko. Pemasok datang setelah mendapat pemberitahuan dari 

Manajer Logistik mengenai persediaan barang konsinyasi yang tersisa dan perlu 

untuk diisi kembali. Barang tersebut kemudian diterima oleh Divisi Pembelian 

dan Penerimaan untuk dihitung dan diperiksa. Apabila belum sesuai maka akan 

dilakukan konfirmasi dengan pemasok. Apabila sudah sesuai maka Divisi 

Pembelian dan Penerimaan akan membuat Nota Penerimaan Konsinyasi sebanyak 

tiga rangkap yang kemudian ditandatangani oleh pemasok. Setelah 

ditandatangani, lembar pertama nota penerimaan konsinyasi kemudian diberikan 

kepada pemasok. Rangkap ketiga dari nota penerimaan barang konsinyasi 

kemudian disimpan oleh Divisi Pembelian dan Penerimaan. Selanjutnya rangkap 

kedua Nota Penerimaan Konsinyasi dan barang konsinyasi diberikan kepada 

Manajer Logistik untuk diperiksa. Apabila telah sesuai maka barang konsinyasi 

tersebut akan diberikan kepada Divisi Gudang. Divisi Gudang kemudian membuat 

kartu persediaan konsinyasi sebanyak dua rangkap. Kartu Persediaan Konsinyasi 

tersebut kemudian diserahkan kepada Manajer Logistik untuk diperiksa. Apabila 

belum sesuai maka Manajer Logistik akan melakukan konfirmasi. Kartu 

Persediaan Konsinyasi yang telah sesuai kemudian ditandatangani. Kartu 
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Persediaan Konsinyasi rangkap pertama diberikan kepada Divisi Gudang, dan 

Divisi Gudang memasang label harga pada setiap barang. Terakhir, Manajer 

Logistik kemudian membuat Laporan Persediaan Konsinyasi.  
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2. Diagram Alir Usulan Prosedur Penerimaan Barang Konsinyasi 

Gambar 4.14 
Diagram Alir Usulan Prosedur Penerimaan Barang Konsinyasi 
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Gambar 4.15 
Usulan Prosedur Penerimaan Barang Konsinyasi (lanjutan) 

 
Usulan Prosedur Penerimaan Barang Konsinyasi (lanjutan)
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4.6 Usulan Prosedur Penjualan Barang 

Usulan prosedur yang diberikan peneliti antara lain berkaitan dengan 

prosedur mutasi (pengeluaran) barang ke toko pusat, cabang, maupun pameran. 

Prosedur yang diusulkan bertujuan untuk menyeragamkan langkah-langkah yang 

harus dilakukan oleh setiap bagian yang berhubungan dengan mutasi dan 

penjualan barang di Toko Tanabang Jilbab Malang. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan pengendalian terhadap persediaan barang dagang  yang dikeluarkan 

dari gudang dan dijual. 

 

4.6.1 Usulan Prosedur Mutasi Barang 

Usulan prosedur penjualan barang dimulai dengan usulan prosedur mutasi 

barang dagang dari gudang ke toko. Hal ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran pengeluaran barang dagang dikeluarkan dari gudang ke toko.  

 

1. Narasi Usulan Prosedur Mutasi Barang 

Mutasi persediaan barang dagang dari gudang ke toko diawali dengan 

dibuatnya laporan persediaan akhir oleh supervisor masing-masing toko, seperti 

toko pusat, toko cabang, maupun pameran. Laporan persediaan akhir ini dibuat 

sebanyak empat rangkap, lalu diserahkan kepada Manajer Operasional untuk 

diperiksa dan cocokkan dengan laporan penjualan. Apabila belum sesuai maka 

Manajer Operasional akan mengonfirmasi ulang. Jika sudah sesuai, Manajer 

Operasional kemudian memberikan tandatangannya. Rangkap keempat laporan 

persediaan akhir kemudian diberikan kepada Supervisor Toko untuk disimpan. 
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Rangkap ketiga akan disimpan oleh Manajer Operasional, sedangkan rangkap 

pertama dan kedua akan diberikan kepada Manajer Logistik. Manajer logistik 

kemudian memeriksa laporan. Apabila belum sesuai, Manajer Logistik kemudian 

mengonfirmasikan kembali. Jika sudah sesuai, Manajer Logistik kemudian 

menandatangani Laporan Persediaan Akhir tersebut, menyimpan rangkap 

pertama, dan memberikan rangkap kedua kepada Divisi Mutasi untuk diproses.  

Setelah menerima Laporan Persediaan Akhir tersebut, Divisi Mutasi 

membuat catatan mutasi barang sebanyak tiga rangkap, lalu meminta tanda tangan 

dari Manajer Logistik berdasarkan Laporan Persediaan Akhir yang perlu diisi 

kembali. Manajer Logistik mencocokkan antara Laporan Persediaan Akhir dengan 

Catatan Mutasi Barang yang dibuat Divisi Mutasi. Rangkap ketiga dari Catatan 

Mutasi Barang kemudian disimpan, sedangkan rangkap pertama dan kedua 

diberikan kepada Divisi Mutasi. 

Divisi Mutasi kemudian mengeluarkan barang dan menyerahkan Catatan 

Mutasi Barang lembar kedua beserta Barang Dagang kepada Supervisor Toko. 

Catatan Mutasi Barang rangkap pertama kemudian dijadikan dasar untuk 

pembuatan Laporan Mutasi Barang sebanyak empat rangkap. keempat rangkap 

Laporan Mutasi Barang tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan Catatan Mutasi 

Barang oleh Manajer Logistik. Apabila belum sesuai, maka Manajer Logistik 

melakukan konfirmasi. Jika sudah sesuai, Manajer Logistik kemudian 

menandatangani Laporan Mutasi Barang. Rangkap keempat disimpan oleh 

Manajer Logistik, rangkap ketiga diberikan kepada Manajer Akuntansi dan 

Keuangan, rangkap kedua diserahkan kepada Divisi Mutasi untuk disimpan, 
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rangkap pertama diberikan kepada Divisi Gudang untuk memperbarui Kartu 

Persediaan yang dimiliki. 



112 

 

2. Diagram Alir Usulan Prosedur Mutasi Barang 

Gambar 4.16 
Diagram Alir Usulan Prosedur Mutasi Barang 
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Gambar 4.17 
Diagram Alir Usulan Prosedur Mutasi Barang (lanjutan) 
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Gambar 4.18 
Diagram Alir Usulan Prosedur Mutasi Barang (lanjutan) 

 

Usulan Prosedur Mutasi Barang (lanjutan)
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4.6.2 Usulan Prosedur Penjualan Barang 

Bagian ini menjelaskan bagaimana barang dagang yang dimiliki Toko 

Tanabang Jilbab Malang dikonversikan ke dalam kas. Penjualan barang 

berhubungan dengan perputaran persediaan yang terjadi. Perputaran persediaan 

barang dihitung dengan membagi biaya penjualan tahunan dengan nilai 

persediaan agregat rata-rata yang dipertahankan selama setahun (Krajewski, et al., 

2007:366). Analisis perputaran persediaan dilakukan dengan tujuan mengetahui 

berapa kali persediaan barang dagang sebuah perusahaan telah terjual dan terganti 

selama satu tahun (Brewer, et al.,2005:603) 

 

1. Narasi Usulan Prosedur Penjualan Barang 

Prosedur penjualan barang usulan yang diberikan peneliti dimulai dengan 

pembeli datang ke toko dan pramuniaga membantu pembeli mencarikan barang 

yang diinginkan. Apabila barang boleh dicoba, maka pembeli kemudian akan 

mencoba barang. Apabila barang tersebut adalah barang konsinyasi, maka 

pramuniaga akan membuat Nota Transaksi Barang Konsinyasi sebanyak dua 

rangkap. Apabila barang tersebut bukan barang konsinyasi, maka Pramuniaga 

akan membuat Nota Transaksi Barang sebanyak dua rangkap. Rangkap kedua 

masing-masing ntoa disimpan oleh Pramuniaga. Nota Transaksi Barang dan Nota 

Transaksi Barang Konsinyasi rangkap pertama tersebut kemudian diberikan 

kepada Kasir Unit untuk dihitung potongan harga atau diskon (apabila terdapat 

potongan atau diskon khusus). Pembeli kemudian diberitahu subtotal oleh Kasir 

Unit, dan menyerahkan uang kepada kasir untuk pembayaran. Kasir kemudian 

menerima pembayaran, memproses, dan mencetak struk penjualan asli. Barang 
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yang telah dibeli, struk penjualan asli, nota transaksi lembar pertama, dan uang 

kembalian diberikan kepada pembeli.  

Kasir Unit kemudian mencetak Struk Penjualan copy untuk dibuat Laporan 

Penerimaan Kas sebanyak lima rangkap. Berdasarkan Nota Transaksi Barang dan 

Nota Transaksi Barang Konsinyasi rangkap kedua, Pramuniaga kemudian 

membuat Laporan Penjualan sebanyak lima rangkap. Kasir Unit dan Pramuniaga 

kemudian menyerahkan laporan yang mereka buat kepada Supervisor Toko. 

Supervisor Toko kemudian memeriksa masing-masing laporan yang dibuat dan 

mengonfirmasi kepada Kasir Unit maupun Pramuniaga. Apabila laporan sudah 

sesuai, Supervisor Toko akan menandatangani masing-masing laporan, dan 

menyimpan lembar kelima dari masing-masing laporan.  

Lembar keempat dari laporan Penerimaan kas dan laporan penjualan akan 

diserahkan kepada Manajer Operasional, sedangkan rangkap pertama laporan 

penerimaan kas, kas yang diterima, dan  rangkap pertama laporan penjualan akan 

diserahkan kepada Kasir Induk untuk dijadikan dasar pembuatan Laporan Kas 

Masuk sebanyak dua rangkap. Laporan Kas Masuk rangkap kedua akan disimpan 

oleh Kasir Induk dan rangkap pertama dari Laporan Kas Masuk diberikan kepada 

Manajer Akuntansi dan Keuangan beserta kas yang diterima.  

Selanjutnya Rangkap kedua Laporan Penerimaan Kas dan Laporan 

penjualan akan diberikan kepada Manajer Logistik dan dijadikan sebagai dasar 

memperbarui Kartu Persediaan dan Kartu Persediaan Konsinyasi. Rangkap ketiga 

Laporan Penerimaan kas dan Laporan Penjualan diserahkan kepada Manajer 

Akuntansi dan Keuangan. Manajer kemudian memeriksa kesesuaian antara 

laporan Penerimaan Kas, Laporan Penjualan, Laporan Kas Masuk, serta Kas yang 
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diterima. Apabila belum sesuai maka manajer akan mengonfirmasi, namun jika 

sudah sesuai maka Manajer Akuntansi dan Keuangan akan meminta otorisasi dari 

pemilik untuk melakukan penyetoran kas hasil penjualan ke Bank. 

 

2. Diagram Alir Usulan Prosedur Penjualan Barang 

Gambar 4.19 
Diagram Alir Usulan Prosedur Penjualan Barang 
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Gambar 4.20 
Usulan Prosedur Penjualan Barang (lanjutan) 
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Gambar 4.21 
Usulan Prosedur Penjualan Barang (lanjutan) 
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4.6.3 Usulan Prosedur Pengembalian Barang ke Gudang 

Beberapa barang yang mungkin tidak habis terjual akan disimpan kembali. 

Pada saat dilakukan pameran, misalnya, tidak semua barang yang dimutasi ke 

pameran akan habis terjual. Usulan prosedur ini dibuat bertujuan untuk 

memberikan masukan bagaimana pengembalian barang ke gudang dilakukan. 

 

1. Narasi Usulan Prosedur Pengembalian Barang ke Gudang 

Pengembalian Barang ke Gudang dimulai dengan dibuatnya Memo Mutasi 

oleh Supervisor Toko berdasarkan Laporan Persediaan Akhir rangkap keempat 

dan Laporan Penjualan rangkap kelima. Memo Mutasi sebanyak empat rangkap 

tersebut kemudian diserahkan kepada Manajer Operasional untuk diperiksa dan 

ditandatangani. Rangkap keempat kemudian disimpan oleh Manajer Operasional 

dan tiga rangkap Memo Mutasi yang telah ditandatangani diberikan kembali 

kepada Supervisor Toko. 

Rangkap ketiga Memo Mutasi kemudian disimpan oleh Supervisor Toko. 

Sedangkan rangkap pertama dan kedua Memo Mutasi beserta barang diberikan 

kepada Manajer Logistik. Manajer Logistik kemudian memeriksa dan 

mencocokkan memo mutasi dengan barang yang diterima. Apabila sudah sesuai 

maka Manajer Logistik akan menadatangani dan memperbarui Kartu Persediaan 

dan Kartu Persediaan Konsinyasi. Memo Mutasi rangkap kedua dan persediaan 

barang dagang yang dikembalikan  kemudian diserahkan kepada Divisi Mutasi 

untuk dimasukkan kembali ke dalam gudang.  
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2. Diagram Alir Usulan Prosedur Pengembalian Barang ke Gudang 

Gambar 4.22 
Diagram Alir Usulan Prosedur Pengembalian Barang ke Gudang 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan berkaitan dengan penelitian mengenai sistem pengendalian 

internal pada pengelolaan persediaan di Toko Tanabang Jilbab Malang antara lain: 

1. Lingkungan Pengendalian  

Pemilik mempercayai setiap pegawai bekerja dengan jujur, namun 

kepercayaan ini melemahkan pengendalian yang seharusnya dilakukan oleh 

pemilik karena tidak diperiksanya setiap laporan dan catatan yang dibuat 

oleh pegawai. Pada poin kompetensi pegawai, tidak ada kompetensi khusus 

yang harus dimiliki oleh pegawai yang bekerja menangani pembeli. Pemilik 

menekankan pegawai harus ramah, cekatan, dan teliti. Oleh karena Toko 

Tanabang Jilbab Malang belum memiliki kantor, maka tidak ada 

kompetensi khusus  yang harus dimiliki oleh pegawai yang bekerja di 

bagian kantor tersebut. pada bagian struktur organisasi dan penetapan 

wewenang dan tanggung jawab belum dilakukan pemisahan setiap 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Dalam hal 

kebijakan dan praktik sumber daya manusia belum ada pelatihan yang 

diberikan kepada pegawai secara berkelanjutan, belum ada kewajiban 

mengambil cuti oleh pegawai, dan belum ada peraturan tentang tata tertib 

dan kebijakan organisasi.  
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2. Penilaian Risiko  

Risiko usaha yang dapat terjadi pada Toko Tanabang Jilbab Malang 

diantaranya adalah terlambatnya pembayaran barang dagang apabila 

pembelian yang dilakukan tidak dicatat dengan baik.  Risiko barang usang 

yang diakibatkan barang dagang yang tidak habis terjual karena trend 

pakaian yang cepat berganti juga dapat terjadi di Toko Tanabang Jilbab 

Malang. Risiko berikutnya yang dapat terjadi adalah terlambatnya 

pengiriman barang dari pemasok yang berada di daerah yang terkena 

bencana alam dapat menghambat kegiatan transaksi perdagangan di Toko 

Tanabang Jilbab Malang. Risiko lainnya adalah pencurian terhadap 

persediaan barang dagang yang dapat dilakukan oleh pembeli. Risiko yang 

diidentifikasi datang dari dalam organisasi adalah kelakuan buruk pegawai 

yang dapat terjadi dalam pencurian barang dagang dan pencurian kas. 

3. Informasi dan Komunikasi 

Saat ini Toko Tanabang Jilbab Malang belum memiliki kebijakan akuntansi 

dan kebijakan manajemen untuk mengatur bagaimana transaksi dilakukan. 

Selain itu bukti transaksi yang digunakan belum memiliki format yang 

sesuai dengan pengendalian internal yang baik. Pemilik sebagai pemegang 

kekuasaan tertinggi dalam organisasi tidak selalu memeriksa setiap catatan 

dan dokumen yang dibuat oleh pegawai.  

4. Aktivitas Pengendalian 

Pada UMKM, penerapan pengendalian pengesahan berbeda dengan 

perusahaan besar. Perbedaan ini disebabkan oleh hierarki pada usaha kecil 

yang lebih sederhana. Semua dokumen dan catatan yang berhubungan 
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dengan barang keluar dan masuk dapat ditandatangani dan diperiksa 

langsung oleh pemilik. Pemisahan tugas yang dilakukan pada usaha kecil 

tidak dilakukan se-formal perusahaan besar. Pemilik belum pernah 

melakukan tinjauan kerja salah satunya dengan melakukan perhitungan 

persediaan (stock opname) pada persediaan di gudang maupun kedua toko. 

5. Pengawasan 

Pengawasan terhadap persediaan barang dagang tidak selalu dilakukan. Hal 

ini terbukti dengan tidak selalu diperiksanya kesesuaian antara dokumen 

yang dibuat pegawai dengan persediaan yang dimiliki.  

 

 

5.2  Saran 

Saran yang diberikan berdasarkan kesimpulan penelitian diatas yaitu:  

1. Lingkungan Pengendalian 

Pemilik perlu membatasi kepercayaan yang diberikan kepada pegawai. 

Kepercayaan yang terhadap integritas pegawai harus diikuti dengan 

pemeriksaan setiap catatan dan laporan yang dibuat oleh pegawai karena hal 

ini berkaitan dengan prinsip pengendalian internal yang dapat diterapkan. 

Berkaitan dengan kompetensi, pemilik perlu mempertimbangkan 

kompetensi tambahan yang harus dimiliki oleh pegawai. Kompetensi ini 

dibedakan untuk pegawai yang bekerja melayani pembeli dengan pegawai 

yang bekerja di bagian kantor. Selain itu dalam hal lingkungan pengendalian 

pemilik perlu menerapkan pembagian departemen sehingga fungsi terhadap 

setiap bagian dapat dicapai dengan optimal. Berkaitan dengan kompetensi 
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yang dimiliki pegawai, maka pemilik perlu mengembangkan pelatihan 

berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan memberikan 

peraturan tertulis tentang tata tertib dan kebijakan organisasi. Selain itu 

peneliti menyarankan penetapan kebijakan kewajiban pengambilan cuti 

perlu dilakukan. 

2. Penilaian Risiko 

Dengan adanya struktur organisasi yang baru dimana terdapat satu 

departemen yang secara khusus menangani logistik dan departemen 

akuntansi dan keuangan, maka risiko terlambat pembayaran akibat 

pencatatan yang tidak baik dapat diminimalisir. Selain itu untuk 

menanggulangi risiko terlambatnya pengiriman barang, sebaiknya 

dipertimbangkan untuk mencari pemasok cadangan apabila pemasok utama 

tidak dapat mengirimkan barang yang diakibatkan oleh bencana alam. 

Penanggulangan terhadap risiko barang usang dapat dilakukan dengan 

merencanakan pembelian barang dagang secara cermat sehingga 

penumpukan barang usang tidak terjadi. Sedangkan untuk menanggulangi 

risiko pencurian dilakukan oleh pembeli adalah dengan memperhatikan tata 

letak toko dan memberikan peraturan tertulis mengenai sanksi apabila 

pembeli melakukan pencurian barang. (Levy dan Weitz, 2009:501). 

Penanggulangan terhadap kelakuan buruk karyawan dapat dilakukan dengan 

menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung dan percaya, 

menyeleksi pegawai dengan selektif, menciptakan suasana kerja yang 

mendorong kejujuran dan integritas, dan membangun kebijakan keamanan 

dan sistem pengendalian (Levy dan Weitz, 2009:502). 
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3. Informasi dan Komunikasi 

Kebijakan manajemen dan kebijakan akuntansi perlu dibuat untuk mengatur 

bagaimana transaksi dilakukan. Selain itu penggunaan software akuntansi 

untuk mempermudah pencatatan persediaan barang dagang, pembelian, 

penerimaan konsinyasi, penjualan, serta mutasi barang perlu 

dipertimbangkan karena akan membantu efisien dan efektivitas organisasi.  

4. Aktivitas Pengendalian 

Penghitungan persediaan barang dagang (stock opname) untuk memeriksa 

kesesuaian antara catatan dan laporan yang dimiliki dengan persediaan 

barang dagang yang dimiliki di gudang dan toko-toko lainnya perlu 

dilakukan untuk mencocokkan kesesuaian antara catatan terhadap 

persediaan yang dimiliki dengan persediaan sesungguhnya. 

5. Pengawasan 

Usulan struktur organisasi yang diberikan dalam penelitian ini apabila 

diterapkan maka akan meningkatkan pengawasan kinerja masing-masing 

pegawai. Hal ini dikarenakan masing-masing bagian memiliki atasan dan 

masing-masing bagian bertanggungjawab terhadap jabatan di atasnya. 

Sedangkan manajer akan bertanggungjawab terhadap pemilik sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi pada toko.  
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LAMPIRAN 1 

EVALUASI PERPUTARAN PERSEDIAAN DAN PROSEDUR PEMBUATAN 

DAFTAR PESANAN 

 

Evaluasi Perputaran Persediaan 

Evaluasi perputaran persediaan dilakukan dengan menilai apakah barang yang 

dibeli selalu terjual sehingga persediaan yang dimiliki suatu organisasi dapat menjamin 

keefektivitas dan keefisiensiannya. Hal ini penting untuk dilakukan, agar organisasi 

dapat mengetahui bahwa persediaan yang mereka beli untuk dijual kembali telah tepat 

dalam memenuhi target yang akan dicapai. Persediaan yang dikelola secara efektif dan 

efisien antara lain bertujuan untuk menjamin keberlangsungan operasional (kegiatan 

perdagangan), meminimalisir biaya persediaan, menghindari kekurangan persediaan, 

mengamankan keberlangsungan transaksi, dan memperlancar pengaturan kas suatu 

organisasi (cash management). Evaluasi perputaran persediaan dilakukan dengan 

menyeimbangkan antara perencanaan pembelian terhadap barang yang terjual, dengan 

tujuan agar setiap barang yang dibeli selalu habis terjual sehingga kemungkinan 

terjadinya barang usang karena tidak habis terjual dapat dihindari.  

Sebagai implementasi dari evaluasi perputaran persediaan, pembelian 

selanjutnya akan menyesuaikan prediksi penjualan dengan cermat sehingga persediaan 

yang dimiliki bisa digunakan dengan efisien dan efektif. Pengelolaan persediaan pada 

usaha dagang dengan baik penting untuk dilakukan, hal ini juga berkaitan dengan tujuan 

dari sistem pengendalian internal yaitu untuk menjamin efektivitas dan efisiensi operasi. 

Evaluasi terhadap perputaran persediaan yang baik dilakukan dengan 

mempertimbangkan jumlah penjualan harian rata-rata dan estimasi pembelian yang 

dilakukan dengan cermat. 

Pada usaha retail pakaian, pembelian dilakukan dengan mempertimbangkan 

prediksi apakah barang yang dibeli akan disukai konsumen sehingga barang yang dibeli 

akan terjual. Hal ini terjadi karena pada retail pakaian trend yang beredar 

mempengaruhi preferensi membeli konsumen. Trend yang cepat berganti (biasanya 

setiap empat hingga enam bulan) mengakibatkan persediaan barang dimiliki akan cepat 

usang. Pengertian usang yang dimaksud adalah model yang ada menjadi tidak diminati 

lagi karena terdapat model yang lebih mengikuti trend. Diperlukan perencanaan 
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pembelian yang tepat dengan menyesuaikan dengan perkiraan penjualan harian rata-rata 

sehingga pembelian barang yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan penjualan. 

Apabila perencanaan pembelian yang didasarkan pada evaluasi perputaran persediaan 

diimplementasikan pada Toko Tanabang Jilbab dengan baik, maka hal tersebut dapat 

mengurangi kemungkinan disimpannya barang yang tidak laku di dalam kotak diskon.  

Perhitungan terhadap perputaran persediaan di Toko Tanabang Jilbab Malang 

adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik diperoleh data 

bahwa penjualan harian rata-rata sebesar Rp 12.000.000. Peneliti menggabungkan 

omzet harian rata-rata toko pusat dengan toko cabang. Berdasarkan hasil wawancara 

pula, diperoleh keterangan bahwa harga pokok penjualan adalah sebesar 20% dari total 

penjualan. Sementara jumlah persediaan rata-rata pada tahun 2012 tercatat Rp 

80.000.000. Perputaran persediaan dihitung dengan menggunakan rumus Harga Pokok 

Penjualan dibagi dengan Persediaan rata-rata yang dimiliki.  

Inventory 

Turnover 
= 

Harga Pokok Penjualan Satu Tahun 

Persediaan Rata-rata 

 

Inventory 

Turnover 
= 

Omzet harian - (Omzet Harian x Margin keuntungan ) x 365 

hari  

Persediaan Rata-rata 

 

Inventory 

Turnover 
= 

Rp 12.000.000 - (Rp 12.000.000 x 20%) x 365 

hari 

Rp80.000.000  

 

Inventory 

Turnover 
= 

Rp3.650.000.000  

Rp80.000.000  

 

Inventory Turnover = 45,6 

Perputaran persediaan bagi Toko Tanabang Jilbab Malang adalah 45,6. Secara 

umum, semakin besar perputaran persediaan, semakin efektif dan efisien organisasi 

mengelola persediaannya.  
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Berikutnya untuk mengetahui jumlah hari penjualan dalam persediaan, sebagai 

ukuran kasar mengenai lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membeli, menjual, dan 

mengganti persediaan dilakukan perhitungan dengan membagi persediaan akhir tahun 

dengan harga pokok penjualan rata-rata harian. Persediaan akhir pada 31 Desember 

2012 diasumsikan Rp 80.000.000 dan harga pokok penjualan rata-rata harian adalah Rp 

10.000.000. Berdasarkan rumus tersebut maka didapatkan jumlah hari dalam penjualan 

persediaan adalah 8 hari. Maka dapat disimpulkan bahwa pemilik Toko Tanabang Jilbab 

Malang melakukan pemesanan kembali setiap satu minggu dikarenakan perputaran 

barang yang relatif cepat.   

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan persediaan 

barang dagang, berkaitan dengan prediksi penjualan, perencanaan pembelian, dan 

perputaran persediaan yang dilakukan pada Toko Tanabang Jilbab Malang sudah efektif 

dan efisien. Namun Toko Tanabang Jilbab Malang masih perlu melakukan penerapan 

pengendalian internal dalam pengelolaan persediaan, khususnya perlakuan terhadap 

pembelian dan penjualan barang sehingga tujuan dan target organisasi dapat tercapai.  

 

Prosedur Pembuatan Daftar Pesanan  

1. Pemilik mendapatkan informasi barang baru dari pemasok.  

2. Pemilik melakukan perhitungan kasar terhadap persediaan yang ada.  

3. Pemilik melakukan pengambilan keputusan terhadap pembelian.  

4. Apabila barang yang dimiliki masih cukup pemilik akan menunda pembelian.  

5. Apabila barang yang dimiliki mendekati persediaan minimum maka pemilik akan 

memesan barang baru.  

6. Pemilik mengontak pemasok untuk melakukan pemesanan 

7. Pemilik memilih barang yang diinginkan 

8. Pemilik membuat daftar pesanan dan penawaran harga 

9. Pemilik mengajukan daftar pesanan dan penawaran harga kepada pemasok 
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Prosedur Pembuatan Daftar Pesanan 

Prosedur Pembuatan Daftar Pesanan

Pemilik

Mulai

Dapat informasi 
barang baru dari 

pemasok

Menghitung kasar 
persediaan yang ada

Barang cukup?

Tunda Pembelian

Selesai

Memesan barang baru

Memilih barang yang 
diinginkan

Buat daftar pesanan 
dan penawaran harga

Prosedur 
Pembelian

YA TIDAK
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Usulan Prosedur Pembuatan Daftar Pesanan 

1. Bagian Gudang menginformasikan kepada Manajer Logistik apabila stok 

persediaan telah mencapai jumlah minimum. 

2. Manajer Logistik memeriksa kartu persediaan yang dipegang dan menghubungi 

Manajer Akuntansi untuk memastikan pelunasan barang dagang telah dilakukan. 

3. Apabila belum dilakukan pembayaran maka Manajer Akuntansi akan memproses 

pembayaran. 

4. Apabila sudah membayar maka manajer logistik menghubungi divisi pembelian. 

5. Divisi pembelian menghubungi pemasok untuk mengetahui barang terbaru. 

6. Pemasok memberikan informasi barang terbaru beserta harga berupa katalog 

melalui email. 

7. Divisi pembelian membuat daftar pesanan dan harga untuk diajukan kepada 

Manajer Logistik. 

8. Manajer Logistik memeriksa daftar pesanan yang dibuat Divisi Pembelian dan 

katalog yang diberikan oleh pemasok dengan kartu persediaan yang dipegang oleh 

Manajer Logistik. 

9. Apabila sudah sesuai maka Manajer Logistik memberikan Daftar Pesanan kepada 

Divisi Pembelian. 

10. Divisi Pembelian kemudian menawar harga yang disetujui, jenis, serta jumlah 

barang kepada pemasok.  
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Usulan Prosedur Pembuatan Daftar Pesanan 

Usulan Prosedur Pembuatan Daftar Pesanan

Manajer Logistik Divisi PembelianDivisi Gudang

Mulai

Informasikan stok 
minimum

Menerima informasi 
dan memeriksa kartu 

persediaan

Konfirmasi pelunasan 
barang dagang kepada 

Manajer Akuntansi

Menghubungi Divisi 
Pembelian

Menghubungi 
pemasok untuk 

informasi barang baru

Mendapatkan 
informasi

Buat daftar 
pesanan

2
1

Daftar Pesanan

Katalog 
Barang

Katalog 
Barang

memeriksa

Sesuai?

Kembalikan Daftar 
Pesanan

Menawar harga yang 
disetujui kepada 

pemasok

Usulan 
Prosedur 

Pembelian
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LAMPIRAN 2 
A. USULAN DOKUMEN YANG DIGUNAKAN PADA PROSEDUR PEMBELIAN DAN PENERIMAAN BARANG KONSINYASI 

1. Usulan Daftar Pesanan 
    TOKO TANABANG JILBAB MALANG   DAFTAR PESANAN rangkap - x   
    Jalan Thamrin No. 1B Klojen-Malang   Tanggal :  No. Pemesanan :  No. Dokumen :   
                    

  No. Kode Barang Segmen Merk Harga Per 
Satuan Kuantitas Diskon Total Harga   

                    
                    
                    
  TOTAL     
                  

    Dibuat oleh Divisi Pembelian   
Pengesahan Manajer 
Logistik Tanggal :      

    NIP :  Ttd :      NIP :  Ttd :      
    Rangkap 1 : Pemasok Rangkap 2 : Manajer Logistik Rangkap 3 : Divisi Pembelian       
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2. Usulan Kartu Persediaan 

  TOKO TANABANG JILBAB MALANG KARTU PERSEDIAAN rangkap - x   

  

Jalan Thamrin 1B Klojen - Malang Periode :          

  

                    

No. Kode Pemilik Segmen Merk Kode 
Barang 

Nama 
Barang 

Kuantitas 
Terima 

Kuantitas 
Akhir Sub Total Keterangan 

                    
                    
                    

TOTAL         
                    
  Dibuat oleh Manajer Logistik             
  NIP :    Ttd :              

  Rangkap 1 : Manajer Logistik   Rangkap 2 : Divisi Gudang         
 
3. Usulan Laporan Persediaan  
  TOKO TANABANG JILBAB MALANG     LAPORAN PERSEDIAAN rangkap - x   
  Jalan Thamrin 1B Klojen-Malang     Tanggal :    Nomor :      
                        

  
No. Kode Pemasok Segmen Merk Nama Barang Kuantitas 

diterima 
Kuantitas 

terjual Kuantitas Tersisa Harga 
Satuan SubTotal 

  
                        
                        
                        
  TOTAL Rp   
                        
    Dibuat oleh Manajer Logistik                 
    NIP :    Ttd :                
    Rangkap 1 : Divisi Keuangan dan Pajak Rangkap 2 : Manajer Akuntansi dan Keuangan Rangkap 3 : Pemilik Rangkap 4 : Manajer Logistik   
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4. Usulan Nota Penerimaan Konsinyasi 
  TOKO TANABANG JILBAB MALANG NOTA PENERIMAAN KONSINYASI rangkap - x   
  Jalan Thamrin 1B Klojen - Malang Tanggal :  No. Nota :  Kode Pemilik :    
                  
  No. Segmen Merk Nama Barang Kuantitas Harga Satuan Total   
                  
                  
                  
  TOTAL Rp   
                  
    Pemilik Barang   Dibuat oleh Divisi Pembelian dan Penerimaan     
    Ttd :      NIP :  Ttd :      
    Rangkap 1 : Pemilik Barang Rangkap 2 : Divisi Gudang Rangkap 3 : Divisi Pembelian dan Penerimaan   

 
5. Usulan Kartu Persediaan Konsinyasi 

  TOKO TANABANG JILBAB MALANG KARTU PERSEDIAAN KONSINYASI rangkap - x   

  

Jalan Thamrin 1B Klojen - Malang Periode :          

  

                    

No. Kode Pemilik Segmen Merk Kode 
Barang 

Nama 
Barang 

Kuantitas 
Terima 

Kuantitas 
Akhir Sub Total Keterangan 

                    
                    
                    

TOTAL         
                    
  Dibuat oleh Manajer Logistik             
  NIP :    Ttd :              

  Rangkap 1 : Manajer Logistik   Rangkap 2 : Divisi Gudang         
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6. Usulan Laporan Persediaan Konsinyasi 
  TOKO TANABANG JILBAB MALANG     LAPORAN PERSEDIAAN KONSINYASI rangkap - x   
  Jalan Thamrin 1B Klojen-Malang     Tanggal :    Nomor :      
                        

  No. Kode Pemasok Segmen Merk Nama Barang Kuantitas 
diterima 

Kuantitas 
terjual Kuantitas Tersisa Harga 

Satuan SubTotal   
                        
                        
                        
  TOTAL Rp   
                        
    Dibuat oleh Manajer Logistik                 
    NIP :    Ttd :                
    Rangkap 1 : Divisi Keuangan dan Pajak Rangkap 2 : Manajer Akuntansi dan Keuangan Rangkap 3 : Pemilik Rangkap 4 : Manajer Logistik   
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B. USULAN DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PROSEDUR PENJUALAN DAN MUTASI BARANG DAGANG 
1. Usulan Laporan Persediaan Akhir 

  TOKO TANABANG JILBAB MALANG   LAPORAN PERSEDIAAN AKHIR rangkap - x   
  Jalan Thamrin 1B Klojen Malang   Tanggal :  No. Laporan :  Unit Toko :   
                        

  No. Kode Barang Segmen Merk Nama 
Barang 

Harga 
Satuan 

Kuantitas 
Awal 

Kuantitas 
Akhir Kuantitas Terjual Nilai Persediaan   

                        
                        
                        
  TOTAL     
                        
    Dibuat oleh SPV Toko   Pengesahan Manajer Operasional Tanggal :      
    NIP :   Ttd :   NIP :   

 
Ttd :      

    Rangkap 1 : Manajer Logistik Rangkap 2 : Divisi Mutasi Rangkap 3 : Manajer Operasional Rangkap 4 : SPV Toko     
 
2. Usulan Catatan Mutasi Barang 

  TOKO TANABANG JILBAB MALANG CATATAN MUTASI BARANG rangkap - x   
  Jalan Thamrin 1B Klojen Malang Tanggal : No. Dokumen :  Tujuan :   
                  

  No. Segmen Merk Nama Barang Harga Per 
Satuan Kuantitas Sub Total   

                  
                  
                  
  TOTAL   Rp   
                  
    Dibuat oleh Divisi Mutasi Pengesahan Manajer Logistik     Tanggal :    
    NIP :    Ttd :  NIP :    Ttd :    
    Rangkap 1 : Divisi Mutasi Rangkap 2 : SPV Toko Rangkap 3 : Manajer Logistik     
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3. Usulan Laporan Mutasi 
  TOKO TANABANG JILBAB MALANG LAPORAN MUTASI rangkap - x   
  Jalan Thamrin 1B Klojen-Malang Tanggal :  No. Laporan :  

 
  

                  

  No. Refrensi Tujuan 
Mutasi 

Tanggal 
Mutasi Nilai Persediaan Jumlah Jenis Keterangan   

                  
                  
                  
                  
    Dibuat oleh Divisi Mutasi   Pengesahan Manajer Logistik Tanggal :   
    NIP :  Ttd :    NIP :  Ttd :      
  Rangkap 1 : Divisi Gudang Rangkap 2 : Divisi Mutasi Rangkap 3 : Manajer Akuntansi dan Keuangan Rangkap 4 : Manajer Logistik   

 
4. Usulan Nota Transaksi 

  TOKO TANABANG JILBAB MALANG     NOTA TRANSAKSI rangkap - x   
  Jalan Thamrin 1B Klojen-Malang     Tanggal : No.Nota :     
                      

  

No. Kode 
Barang Segmen Merk Nama 

Barang Kuantitas Harga Satuan Potongan 
Harga Subtotal   

                    
                    

                    
TOTAL Rp   

                      
    Dibuat oleh Pramuniaga   Unit Toko :            
    NIP   Ttd :              
          Rangkap 1 : Pembeli Rangkap 2 : Pramuniaga     
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5. Usulan Nota Transaksi Konsinyasi 
  TOKO TANABANG JILBAB MALANG   NOTA TRANSAKSI KONSINYASI rangkap - x   
  Jalan Thamrin 1B Klojen-Malang   Tanggal : No.Nota : 

 
    

                      

  

No. Kode 
Barang Segmen Merk Nama 

Barang Kuantitas Harga Satuan Potongan 
Harga Subtotal   

                    
                    

                    
TOTAL Rp   

                      
    Dibuat oleh Pramuniaga   Unit Toko :            
    NIP :    Ttd :              
          Rangkap 1 : Pembeli Rangkap 2 : Pramuniaga     

 
6. Usulan Struk Transaksi 

  TOKO TANABANG JILBAB MALANG STRUK TRANSAKSI  Unit Toko :  Struk - x   
  Jalan Thamrin 1B Klojen-Malang No. Transaksi  : Tanggal :  Waktu :    
                    

  No. Kode 
Barang Segmen Merk Nama 

Barang 
Harga 
Satuan Kuantitas Sub Total   

                    
                    
                    
  Total Harga     
  Potongan dan Diskon     
  Grand Total     
  Jumlah Barang     
                    
    Dibuat oleh Kasir Unit             
    NIP :      Struk Asli : Pembeli Struk Copy : Pramuniaga   
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7. Usulan Laporan Penerimaan Kas 
  TOKO TANABANG JILBAB MALANG LAPORAN PENERIMAAN KAS rangkap - x   

  Jalan Thamrin 1B Klojen-Malang Tanggal :  No. Laporan :      

        Unit Kerja  : Piket :      
  No. Tanggal Refrensi Potongan Sub Total Keterangan   
                
                
                
  TOTAL       
                

    Dibuat oleh Kasir Unit Pengesahan SPV Toko Tanggal :      
    NIP              Ttd NIP Ttd     
  Rangkap 1 : Kasir Induk Rangkap 2 : Manajer Logistik Rangkap 3 : Manajer Akuntansi dan Keuangan  Rangkap 4 : Manajer Operasional Rangkap 5 : SPV Toko    

 
8. Usulan Laporan Penjualan 

  TOKO TANABANG JILBAB MALANG LAPORAN PENJUALAN rangkap - x   
  Jalan Thamrin 1B Klojen-Malang Tanggal :  No. Laporan :      
        Unit Kerja  : Piket :      

  No. Tanggal Refrensi Potongan Sub Total Keterangan   
                
                
                
  TOTAL       
                

    Dibuat oleh Pramuniaga Pengesahan SPV Toko Tanggal :      
    NIP :               Ttd :  NIP :  Ttd :      
  Rangkap 1 : Kasir Induk Rangkap 2 : Manajer Logistik Rangkap 3 : Manajer Akuntansi dan Keuangan  Rangkap 4 : Manajer Operasional Rangkap 5 : SPV Toko    

 
 
 



144 

 

9. Usulan Laporan Kas Masuk 
  TOKO TANABANG JILBAB MALANG LAPORAN KAS MASUK rangkap - x   
  Jalan Thamrin 1B Klojen-Malang Tanggal :  No. Laporan :      
              
  No. Refrensi Unit Kerja Total Keterangan   
              
              
              
  TOTAL       
              
    Dibuat oleh Kasir Induk Pengesahan Manajer Akuntansi dan Keuangan Tanggal :   
    NIP :  NIP :        
    Ttd :  Ttd :        
    Rangkap 1 : Manajer Akuntansi dan Keuangan Rangkap 2 : Kasir Induk       

 
10. Usulan Memo Mutasi 
  TOKO TANABANG JILBAB MALANG MEMO MUTASI rangkap - x   
  Jalan Thamrin 1B Klojen Malang Tanggal :  No. Memo :    Unit Toko :   
                      

  No. Kode Barang Segmen Merk Nama Barang Jumlah diambil Jumlah 
Tersisa Harga Satuan Sub Total   

                      
                      
                      
  TOTAL Rp   
                      
    Dibuat oleh SPV Toko   Pengesahan Manajer Operasional Tanggal :        
    NIP :  Ttd :    NIP :  Ttd :         
    Rangkap 1 : Manajer Logistik Rangkap 2 : Divisi Mutasi Rangkap 3 : SPV Toko Rangkap 4 : Manajer Operasional   
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LAMPIRAN 3 
PANDUAN OBSERVASI 

 
Panduan observasi ini digunakan untuk pengambilan data. Penulis akan 

berperan sebagai observer dan partisipan dalam penelitian ini. Alasan penulis 
mengambil peran sebagai observer dan partisipan karena penulis ingin 
meminimalisir kesenjangan antara penulis dengan informan selama observasi 
berlangsung. Dengan demikian penulis dapat berada pada situasi natural dan 
informan tidak merasa diawasi oleh penulis. Dalam observasi ini penulis 
mengambil peran sebagai observer dan partisipan, namun peran yang dilakukan 
oleh penulis lebih banyak sebagai observer daripada partisipan, seperti 
diterangkan oleh Creswell (2010: 272).  

Tujuan pembuatan Panduan observasi ini untuk membantu pembaca 
memahami langkah-langkah observasi yang dilakukan penulis, menjelaskan 
bagaimana peniliti mengambil data yang berkitan dengan sistem pengendalian 
internal dalam sistem persediaan yang , serta perlakuan penulis terhadap data yang 
diambil dari observasi ini. Observasi dilakukan selama tujuh hari sedangkan 
wawancara mendalam dengan kedua pemilik toko akan dilakukan selama dua 
hari.  
 
I. BAGIAN AWAL 

Kegiatan observasi yang dilakukan di Toko Tanabang Jilbab Malang di 
Jalan Thamrin no. 1B Malang ini dilakukan selama satu minggu. Peneliti memulai 
observasi pada hari Rabu, 16 Januari 2013 hingga Selasa 22 Januari 2013. 
Kegiatan observasi dilakukan pada pukul 09:00 hingga 17:00, selama jam 
operasional toko berlangsung. Unit analisis dari penelitian ini adalah sistem 
persediaan. Alasan peneliti menentukan sistem persediaan karena Toko Tanabang 
Jilbab Malang tidak memiliki gudang untuk penyimpanan sementara barang 
dagang yang dimiliki sebelum di display di toko namun selama ini belum 
ditemukan laporan  adanya kehilangan persediaan barang dagang yang disebabkan 
oleh pencurian pegawai. Dalam hal ini penulis ingin menjelaskan bahwa apabila 
toko memiliki gudang maka dapat meminimalisir terjadinya pencurian. Namun 
Toko Tanabang Jilbab Malang tidak memiliki gudang namun tidak pernah 
mengalami pencurian oleh pegawai. Penulis ingin meneliti bagaimana sistem 
pengendalian internal pada sistem persediaan diterapkan di toko ini dan 
memberikan analisis kelemahan dan kelebihan (jika ada), mengevaluasi sistem 
yang telah ada, dan memberikan saran bagaimana sistem pengendalian internal 
yang dapat dilakukan untuk mendukung sistem persediaan yang dimiliki. 

Toko Tanabang Jilbab Malang memiliki pertumbuhan usaha yang baik sejak 
didirikan pada tahun 2007. Usaha ini termasuk usaha menengah menurut kriteria 
UU No. 20 tahun 2008. Dengan semakin berkembangnya mode busana muslim di 
Indonesia, sejauh ini Toko Tanabang Jilbab Malang dapat mengikuti selera pasar. 
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Hal ini terbukti dengan semakin berkembangnya omzet harian. Oleh karena itu 
penelitian ini akan membantu Toko Tanabang Jilbab Malang untuk 
mengembangkan usahanya sebagai peritel pakaian muslimah di Malang. 

Selain memiliki toko di Jalan Thamrin Malang, toko tanabang jilbab juga 
secara aktif mengikuti bazaar busana muslim yang diselenggarakan di mall. Pada 
saat mengikuti bazaar, satu pegawai khusus bazaar akan bertanggungjawab 
mengawasi jalannya operasional di bazaar. Karena kegiatan bazaar berhubungan 
dengan persediaan barang yang dikeluarkan, maka penulis memasukkan bazaar 
kedalam penelitian. 
 
II. PROSEDUR OBSERVASI 
1. Penulis mengamati sistem pencatatan persediaan mana yang digunakan oleh 

pemilik toko, perpetual atau periodik, serta alasan menggunakan sistem 
pencatatan tersebut. penulis bertanya langsung kepada pemilik toko untuk 
melakukan langkah ini. 

2. penulis mengamati bagaimana pemilik toko atau karyawan toko 
memerlakukan barang dagang yang baru diterima dari penjual, untuk dijual 
kembali. Apakah pemilik toko maupun karyawan memastikan bahwa barang 
yang dipesan sesuai dengan yang dikirim, ongkos kirim sesuai, waktu 
pengiriman tepat, barang yang dikirim dalam kondisi 100% baik, siapa yang 
menerima kiriman, siapa yang bertugas mengantarkan ke toko, waktu 
penerimaan barang, serta dimana dan bagaimana barang disimpan di 
penyimpanan. 

3. Penulis mengamati bagaimana jam kerja karyawan di toko. Berapa banyak 
karyawan yang dikerahkan apabila Tanabang Jilbab Malang ikut dalam 
kegiatan bazaar, berapa jam karyawan di lokasi bazaar bertugas, apa saja 
tugasnya, serta bagaimana karyawan tersebut mencatat barang dagang yang 
terjual.  

4. penulis mengamati bagaimana tempat penyimpanan sementara atau gudang 
yang dimiliki oleh toko. Apakah bentuknya permanen, semi permanen, atau 
tidak permanen. Siapa yang bertugas untuk memasukkan ke tempat tersebut, 
apa yang dilakukan oleh karyawan terkait untuk mencatat barang yang 
masuk, dan berapa lama barang akan disimpan.  

5. Penulis mengamati bagaimana barang di-display di toko. Berapa banyak 
barang yang dikeluarkan untuk di-display setiap hari, siapa karyawan yang 
bertugas untuk mengeluarkan barang dari gudang, menaruh di etalase toko, 
menggantung di tempat yang telah disediakan, memasang barang di 
manekin, dan bagaimana cara toko mencatat barang yang telah dikeluarkan 
di display dan barang terjual harian. 

6. Penulis mengamati bagaimana karyawan pergi ke gudang apabila barang 
yang diminta pembeli tidak ada di display, bagaimana ia mencatat barang 
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yang telah diambil dari gudang, dan bagaimana pencatatan pengembalian 
barang ke gudang apabila barang tidak jadi dibeli oleh pembeli. 

7. Penulis mengamati bagaimana pencatatan penjualan barang dagang yang 
dilakukan, siapa yang bertugas untuk mencatat, dan apakah karyawan 
bekerja full dari toko dibuka hingga ditutup atau bergantian (shift). 

8. Penulis mengamati bagaimana barang yang tidak habis terjual disimpan 
kembali. Apakah dilakukan pengecekan jumlah terjual dengan kas diterima, 
bagaimana catatan dicocokkan dengan persediaan yang ada, apakah barang 
tersebut dijual kembali di toko atau dikeluarkan pada bazaar berikutnya, 
apakah terdapat selisih antara catatan barang yang tersisa dengan barang 
yang terjual, serta bagaimana pemilik bertindak apabila terdapat selisih 
antara catatan dengan persediaan di tangan. 

9. mengamati bagaimana pencatatan penjualan barang dagang dilakukan 
setelah operasional selesai. Siapa yang bertugas mencatat penjualan, siapa 
yang mengotorisasi, siapa yang menghitung jumlah kas diterima, dan 
bagaimana penerimaan kas pada hari itu disimpan. 

10. mengamati bagaimana pembentukan kas kecil untuk uang kembali kepada 
pembeli dilakukan saat akan memulai operasional toko, siapa yang 
mengotorisasi, dan berapa jumlah kas kecil yang diotorisasi. 
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