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ABSTRAK
Adapun alasan dari penulis dengan pemilihan judul “peranan pengendalian intern

persediaan terhadap pengamanan harta perusahaan pada hotel purnama di batu malang “
adalah  bahwa  pengendalian  intern  terhadap  persediaan  barang  merupakan  salah  satu
kegiatan  yang  penting  bagi  perusahaan,  karena  setiap  perusahaan  perlu  mengadakan
persediaan untuk dapat menjamin kelancaran operasi perusahaan. Untuk pengertian hotel
ini di Indonesia diambil dari ketentuan formal, yaitu sesuai dengan keputusan Menteri
Perhubungan No.PM10/PW.01/Pnb-77 yaitu “ Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang
dikelola  secara  komersial,  disediakan bagi  setiap  orang untuk  memperoleh  pelayanan
penginapan  berikut  makan  dan  minum (Dimyati,  1989  :  31)  Disamping  itu  menurut
Dimyati  (1989  :  83)  pengertian  hotel  yaitu  :  Hotel  adalah  sejenis  akomodasi  yang
menyediakan  fasilitas  dan  pelayanan  penginapan,  makan  dan  minum  serta  jasa-jasa
lainnya  dan  hasilnya   menurut  penulis,   diadakan  pemisahan  wewenang  dan
tanggungjawab  operasional  yang  lebih  jelas  dan  tegas;  Pencatatan  pemakaian  barang
dimasing-masing outlet terhadap persediaan barang ; Ditetapkannya persediaan minimum
disebagian outlet ; Pengawasan terhadap pelaksanaan pencatatan kartu persediaan lebih
ditingkatkan.
Kata kunci : Pengawasan, persediaan, pencatatan

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Dengan  semakin  berkem-
bangnya  perekonomian  suatu  daerah,
akan semakin berkembang pula sarana-
sarana  yang  baik  secara  langsung atau
tidak  langsung  ikut  menunjang
perkembangan  perekonomian  tersebut.
Aneka  macam  industry  bermunculan
industri pariwisata kini dianggap sebagai
salah  satu  sumber  ekonomi  yang
menguntungkan, hotel adalah salah satu
industry  pariwisata  yang  menarik  dan
penting. Hotel bukan saja sebagai sarana
industry  pariwisata  saja  yaitu  dengan
menyediakan  kamar-kamar  bagi
wisatawan  yang  tinggal  didaerah
tersebut, tetapi hotel juga menjadi sarana
aktivitas  perekonomian  yang  lainnya,
misalnya  :  suatu  instansi  menyewa
ruangan  untuk  mengadakan  rapat,
sebagai tempat untuk singgah usahawan
yang  sedang  mengurus  usahanya
didaerah tersebut dan sebagainya.
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Salah  satu  cara  pengawasan
terhadap  persediaan  dapat  dilakukan
dengan menerapkan pengendalian intern
sebab dengan menciptakan suatu sistim
pengendalian  intern  yang  baik  maka
diharapkan  semua  rencana  organisasi,
kebijaksanaan,  metode  serta  prosedur
yang  telah  ditetapkan  oleh  pimpinan
dapat  dijalankan dengan baik  sehingga
mampu mengamankan harta perusahaan
serta  meningkatkan  efisiensi  operasi
perusahaan.

Perusahaan jasa semacam hotel
ini dimana transaksi terhadap persediaan
barang  sering  terjadi,  maka  menjadi
suatu keharusan bagi pihak hotel untuk
mengetrapkan  suatu  control  yang  baik
apabila perusahaan tidak ingin merugi. 

Perumusan Masalah
Apakah  prosedur  persediaan

yang dilaksanakan telah berjalan dengan
baik  sesuai  sistim  pengendalian  intern
untuk  menjamin  bahwa  pengamanan
harta  perusahaan  dilakukan  dengan
memadai.

Ruang Lingkup/Pembatasan Masalah
Pengendalian  intern  persediaan

yang  dibahas  hanya  untuk  persediaan
barang  dioutlet  logistic  dan  outlet
lainnya  sebagai  penunjang  atas  barang
milik  perusahaan.  Sedangkan
pengamanan  harta  perusahaan
menyangkut  pengawasan  dan
pelaksanaan  atas  prosedur  pengelolaan
persediaan barang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian,  Fungsi  dan  Persyaratan
Pengendalian Intern

Pengendalian  yang  sering  juga
disebut  dengan  pengawasan  adalah
merupakan suatu tindakan penting yang
harus diadakan untuk setiap pelaksanaan
aktivitas.  Tindakan  pengawasan
ditujukan  untuk  mengukur  bagaimana
pelaksanaan dari aktivitas tersebut, yang
didalamnya termasuk tindakan inspeksi,
pengendalian, memeriksa, mencocokkan
dan sebagainya.

Untuk  mengadakan  tindakan
pengendalian dapat dibedakan dari segi
tujuan  dan  dari  siapa  yang  bertindak
sebagai pengendali, yaitu :
 Pengendalian  Extern,  merupakan

pengendalian  yang  dilaksanakan
oleh pihak-pihak diluar perusahaan
untuk  kepentingan  pihak  diluar
perusahaan,  misalnya  :  akuntan,
pajak dan lain-lain

 Pengendalian  Intern,  merupakan
pengendalian  yang  diadakan  oleh
pimpinan  perusahaan  untuk
kepentingan perusahaan itu sendiri.
Misalnya  :  pemisahan  fungsi,
prosedur-prosedur  untuk  melak-
sanakan  suatu  aktivitas  yang
didalam  prosedur  tersebut  telah
disisipkan  unsur-unsur  pengen-
dalian dan sebagainya.

Pengertian Pengendalian Intern
Menurut  R.  Soemita  Adi

kusumah dalam bukunya yang berjudul
Sistem Akuntansi, Prosedur dan Metode
Suatu Pembahasan (1985 : 20) bahwa :
Pengendalian intern terdiri atas rencana-
rencanaa  organisasi  dan  semua  metode
serta  tindakan yang  dikoordinasi,  yang
diterapkan dala suatu perusahaan untuk
mengamankan  aktivanya,  mengecek
ketelitian  data  akuntansinya,  guna
meningkatkan effisiensi operasional dan
untuk  mendorong  ditaatinya  segala
kebijaksanaan  yang  telah  ditetapkan
oleh pimpinan perusahaan.

Fungsi Dari Pengendalian Intern
Adapun  fungsi  pengendalian  intern
menurut Baridwan (1985 ; 45), yaitu :
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 Menjaga  keamanan  harta  milik
perusahaan.

 Meningkatkan  efisiensi  dalam
operasi perusahaan.

 Membantu  dan  menjaga  agar
tidak  ada  tindakan  yang
menyimpang  dari  kebijaksanaan
management  perusahaan  yang
telah ditetapkan terlebih dahulu.

Persyaratan Dari Pengendalian Intern
Ciri-ciri  dari  suatu  sistim

pengendalian intern yang  baik  didalam
suatu  sistim  dan  prosedur,  Baridwan
(1975 : 14), meliputi :

 Suatu  struktur  organisasi  yang
memisahkan  tanggungjawab
fungsional secara tepat.

 Adanya  suatu  sistim  dan
wewenang  dan  prosedur
pembukuan  yang  baik  dan  yang
berguna  untuk  melakukan
pengawasan  akuntansi  yang
cukup  terhadap  harta  milik,
hutang-hutang,  pendapatan  dan
biaya.

 Adanya  praktek-praktek  yang
sehat  yang  harus  dijalankan
didalam  melakukan  tugas-tugas
dan  fungsi-fungsi  disetiap
department didalam organisasi itu.

 Adanya  suatu  tingkat  kecakapan
pegawai  yang  sesuai  dengan
tanggungjawabnya.

Sekilas Mengenai Hotel
Sebelum memahami lebih lanjut

tentang  industry  perhotelan  dengan
sifatnya  yang  khusus,  kiranya  perlu
disebutkan  beberapa  gambaran  secara
umum tentang hotel.

Pengertian dan Fungsi Hotel
Untuk  pengertian  hotel  ini  di

Indonesia diambil dari ketentuan formal,
yaitu  sesuai  dengan keputusan Menteri
Perhubungan  No.PM10/PW.01/Pnb-77
yaitu  “  Hotel  adalah  suatu  bentuk
akomodasi  yang  dikelola  secara
komersial, disediakan bagi setiap orang
untuk  memperoleh  pelayanan

penginapan  berikut  makan  dan  minum
(Dimyati, 1989 : 31)

Disamping itu menurut Dimyati
(1989  :  83)  pengertian  hotel  yaitu  :
Hotel  adalah  sejenis  akomodasi  yang
menyediakan  fasilitas  dan  pelayanan
penginapan,  makan  dan  minum  serta
jasa-jasa  lainnya  untuk  umum  yang
tinggal  untuk  sementara  waktu  dan
dikelola secara komersil.

Pengelompokkan/Klasifikasi Hotel
Yang  dimaksud  dengan

klasifikasi hotel menurut Dimyati adalah
suatu  sistim  pengelompokkan  hotel  ke
dalam  berbagai  kelas  atau  tingkatan
berdasarkan  penilaian  tertentu.  (1989  :
45)

Adapun  pengelompokkan  hotel
menurut lokasinya (Dimyati, 1989 : 74),
dibedakan :

a. City  Hotel,  yaitu  hotel  yang
berlokasi didaerah perkotaan, bisa
juga disebut dengan Transit Hotel

b. Residential  Hotel,  yaitu  hotel
yang  berlokasi  dipinggiran  dekat
kota-kota besar, yang cukup jauh
dari  keramaian,  tetapi  mudah
menjangkau  ke  tempat  kegiatan
usaha.

c. Resort  Hotel,  yaitu  hotel  yang
berlokasi  didaerah  pegunungan
atau ditepi pantai, tepi danau.

d. Motel, yaitu hotel yang berlokasi
dipinggir  sepanjang  jalan  raya,
atau  dipinggir  sepanjang  jalan
dekat  pintu  gerbang/batas  kota
besar.

Pengertian Persediaan
Pengertian  persediaan  secara

umum adalah seperti yang dikemukakan
oleh  Baridwan  (1980  :  113),  yaitu
menunjukkan  barang-barang  yang
dimiliki  untuk  dijual  kembali  atau
digunakan untuk  memproduksi  barang-
barang yang akan dijual.

Dengan  demikian  pengertian
dari  persediaan  dalam  hal  ini  adalah
sebagai  suatu  aktiva  yang  meliputi
barang milik perusahaan dengan maksud
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untuk memenuhi  permintaan konsumen
setiap  saat  dalam  suatu  periode  usaha
yang normal atau bahan yang menunggu
penggunaannya  dalam  suatu  proses
produksi. 

Metode  atau  sistim  pencatatan
persediaan  barang  menurut  Baridwan
(1980 : 77), yaitu 
1. Periodik  System,  mengharuskan

adanya  perhitungan  secara  fisik
pada  tanggal  penyusunan  laporan
keuangan  atas  barang  yang  masih
ada  digudang.  Perhitungan  ini
diperlukan  untuk  mengetahui
diperhitungkan  harga  pokoknya.
Dimetode  ini  mutasi  persediaan
tidak  diikuti  dalam  buku-buku,
setiap  terjadi  transaksi  pembelian
dicatat  dalam rekening  pembelian.
Oleh  karena  itu  harga  pokok
penjualan  tidak  dapat  diketahui
sewaktu-waktu.

2. Perpectual System, dalam sistim ini
dibina  catatan  administrasi  agar
setiap  mutasi  daripada  persediaan
sebagai akibat dari pada pembelian
ataupun penjualan dapat dicatat dan
terlihat  didalam kartu  administrasi
persediaan.  Lebih  jelasnya  sistim
ini,  setiap  jenis  persediaan
dibuatkan  rekening  sendiri  yang
merupakan  buku  pembantu
persediaan. 

Prosedur  Persediaan  Barang  Terhadap
Permintaan, Pembelian dan Penerimaan
Prosedur  Pembelian  dan  Penerimaan
Barang

Yang dimaksud dengan prosedur
pembelian  menurut  Baridwan  (1980  :
107)  adalah  mengatur  cara-cara  dalam
melakukan  semua  pembelian  baik
barang  maupun  jasa  yang  dibutuhkan
perusahaan. Dalam prosedur ini dimulai
dari adanya kebutuhan atas suatu barang
atau jasa sampai barang atau jasa yang
dibeli  diterima.  Bagian-bagian  yang
terlibat dalam prosedur ini adalah bagian
pembelian,  bagian  penerimaan  dan
bagian gudang.

Bagian serta fungsi yang terlibat
dalam  prosedur  pembelian  dan
penerimaan  barang  (Baridwan,  1980  :
110),
a. Bagian Pembelian

Bagian ini berfungsi untuk :
1. Melakukan  pembelian  barang

dan  jasa  yang  dibutuhkan
perusahaan.

2. Membuat  daftar  nama
perusahaan  yang  menjual
barang  yang  dibutuhkan
perusahaan,  beserta harga dan
syarat penyerahannya.

Tugas  daripada  bagian  pembelian
ini  antara  lain  mengadakan
pembelian  berdasarkan  permintaan
dari bagian yang lain. Misalnya dari
bagian  perencanaan  dan
pengendalian  persediaan  untuk
segera dilakukan pembelian.

b. Bagian Penerimaan
Fungsi daripada bagian penerimaan
ini adalah :

1. Menerima  semua  barang-
barang  yang  dibeli  oleh
perusahaan  sesuai  dengan
order pembelian.

2. Melakukan  pemeriksaan
terhadap  kwalitas  barang  dan
mengadakan  perhitungan
phisik  atas  barang  yang
diterima,  baik  dengan
menghitung,  menimbang  atau
dengan cara lain.

c. Bagian Gudang
Fungsi  dari  bagian  gudang  ini
adalah :

1. Menyimpan  dan  menyusun
barang  milik  perusahaan
sedemikian  rupa  sehingga
aman  dan  memudahkan
pengambilannya  pada  waktu
barang dibutuhkan.

2. Menyelenggarakan  catatan
dalam kartu gudang dan kartu
barang  yang  hanya
menunjukkan  kwantitas  tanpa
jumlah harga.

Organisasi Bagian Pembelian
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Masalah  organisasi  bagian
pembelian  ini  diutarakan  oleh
Tjitrosidojo (1983 : 1), meliputi :
a. Dalam  organisasi  ini  dipersoalkan

siapa  yang  menjalankan  tugas
pembelian.

b. Pengambilan  keputusan  mengenai
barang  apa  yang  harus  dibeli,
bilamana  dibeli  dan  berapa
harganya.

Prosedur  Permintaan  Barang  dan
Permintaan Pembelian
a. Prosedur Permintaan Barang

Pertama-tama  bagian  yang
memerlukan  suatu  jenis  barang
dapat  memintanya  kegudang,
dengan  mengisi  formulir  Surat
Permintaan  Kebutuhan  Barang
(SPKB).  SPKB  ini  dibuatkan  dan
diparaf  oleh  seksi  yang
bersangkutan  dan  ditandatangani
oleh kepala bagian yang ditujukan
kepada kepala seksi gudang. SPKB
ini  dibuat  rangkap  3  yang
didistribusikannya kepada :
 Lembar  yang  asli  untuk kepala

seksi  gudang,  yang  merupakn
dasar pengeluaran barang

 Lembar  kedua  untuk  bahan
controlle  oleh  perencanaan  dan
pengawasan

 Lembar  ketiga  untuk  arsip
bagian  yang  minta  barang
(Assauri, 1978 : 156-157)

b. Prosedur Permintaan Pembelian
Apabila  barangnya  tidak  tersedia
digudang,  kepala  seksi  gudang
mengisi dan menandatangani Surat
Permintaan  Beli  (SPB)  yang
ditujukan dan disampaikan kepada
Kepala  Bagian  Keuangan.  SPB
dibuat  rangkap  4  (empat)  yang
didistribusikan kepada :
 Lembar  yang  asli  ditujukan

kepada kepala bagaian keuangan
 Lembar kedua ditujukan kepada

perencanaan  dan  pengawasan
untuk bahan controlle

 Lembar  ketiga  untuk  arsip
gudang

 Lembar  terakhir  disampaikan
kepada  urusan  pembelian
(Assauri, 1978 : 168-169)

Formulir-formulir
Formulir  adalah  blanko-blanko

yang  digunakan  untuk  melakukan
pencatatan  dari  suatu  transaksi  seperti
rekening, faktur penjualan, voucher dan
lain sebagainya. (Adikusuma, 1985 : 6)

Menurut  Adikusuma (1985 : 9)
formulir  mempunyai  peranan  penting
didalam  penyusunan  sistim  akuntansi
diantaranya :

 Untuk  menentukan  hasil  operasi
perusahaan

 Untuk  menjaga  aktiva-aktiva
hutang perusahaan

 Untuk  memerintahkan
mengerjakan suatu pekerjaan

 Untuk  memudahkan  penyusunan
rencana  kegiatan,  penilaian  hasil
dan penyusunan rencana.

Pengendalian  Intern  Terhadap
Persediaan

Hal-hal  yang  penting  dalam
sistim  pengendalian  intern  persediaan
dikemukakan  oleh  Edris  (1983  :  299)
sebagai berikut :

1. Persediaan  barang  harus
dilindungi  dengan  baik.
Perlindungan  atas  persediaan
barang  tentunya  berbeda,  antara
satu  barang  dengan  barang  yang
lain.  Ada  barang  yang  mudah
terbakar  dan  karenanya
pengaturan  letaknya,  tekanan
udara,  suhu  dan  juga  factor
lainnya  harus  sedemikian  rupa
sehingga  memungkinkan
kebakaran dapat diperkecil.

2. Apakah  pengaturan  pembukuan
atas  persediaan  dilakukan
menurut  metode  perpectual
inventory.  Didalam  metode  ini
catatan  harus  dibuat  sedemikian
rupa  sehingga  mereka
menunjukkan  bertambahnya  atau
berkurangnya  persediaan  dan
saldo persediaan setiap saat.
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METODE PENELITIAN
Tehnik Pengumpulan Data
1. Penelitian Pendahuluan
2. Penelitian Kepustakaan
3. Penelitian Lapangan

Adapun  tehnik  yang  dilakukan  dalam
rangka memperoleh data antara lain :
1. Observasi
2. Interview
3. Questionary
4. Dokumenter

HASIL
Permasalahan

 Dalam  pelaksanaan  operasional
dibagian  logistik  masih  adanya
perangkapan  tugas  dan
tanggungjawab  yang  meliputi
pencatatan  dan  penyimpanan
barang.

 Penilaian  persediaan  akhir  yang
terjadi  dioutlet  yang  telah
menerima  barang  tidak  dapat
dihitung secara tepat.

 Adanya  sebagian  keterlambatan
pemenuhan  kebutuhan  barang
untuk outlet yang memerlukan.

Sebab-sebab Masalah
1. Karyawan yang bertugas dibidang

penerimaan dan pencatatan belum
dapat  memahami  pemisahan
wewenang dan tanggungjawab.

2. Belum  dijalankannya  pencatatan
pemakaian  barang  dimasing-
masing outlet terhadap persediaan
barang.

3. Persediaan  minimum  yang  ada
disebagian  outlet  belum
ditetapkan

4. Pencatatan pada kartu persediaan
dilaksanakan  tidak  tepat
waktunya.

Akibat Masalah
a. Laporan  persediaan  yang

diterbitkan  dalam  laporan
keuangan  kurang  menjamin
kebenarannya,  sehingga
pengamanan  terhadap  persediaan
menjadi berkurang.

b. Penerimaan  dan  pengeluaran
dibagian logistik tidak dapat diuji
dengan  penerimaan  dan
pengeluaran  dioutlet  yang
meminta barang.

c. Dapat  memberikan  peluang  atau
kesempatan  pengawai melakukan
kecurangan.

Pemecahan Masalah
Diadakan  pemisahan  wewenang  dan
tanggungjawab  operasional  yang  lebih
jelas dan tegas.

a. Petugas  penerimaan  dibedakan
dengan pencatatan.
Disini  petugas  penerimaan
dibebankan  kepada  dua  orang
dengan  maksud  agar  apabila
petugas  yang  satu  berhalangan
hadir  dapat  digantikan  oleh
petugas  lainnya.  Dalam
pelaksanaan  operasional
penerimaan,  petugas  penerimaan
memeriksa barang yang diterima,
apakah  sesuai  dengan  pesanan
pembelian  baik  segi  kwantitas
barang maupun kwalitasnya. 
Kemudian  setelah  barang
diterima,  ditandatangani  dan
diminta bukti peneerimaan barang
sebagai  arsip,  selanjutnya
penerima  (receiving)  membuat
laporan penerimaan barang harian
rangkap  dua,  yang
didistribusikan:
 Lembar  pertama  diserahkan

kebagian pembelian
 Lembar  kedua  sebagai  arsip

penerima
b. Pencatatan  terhadap  persediaan

barang  dilakukan  oleh  dua
petugas,  dimana  masing-masing
merekap  atau  mencatat  jenis
persediaan  sesuai  dengan jumlah
atau banyaknya barang, misalnya:
untuk  petugas  pertama  yang
tadinya  hanya  mencatat  makanan
dan  minuman  maka  sekarang
diganti  dengan  mencatat
makanan,  minuman,  tehnik  dan
peralatan.  Sedangkan  petugas
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satunya  mencatat  perlengkapan
dan gudang konsumsi.

Pencatatan pemakaian barang dimasing-
masing  outlet  terhadap  persediaan
barang.

Prosedur  yang  dipakai  dalam
pengambilan  barang  diperusahaan
mempunyai  beberapa  pengendalian
intern  yang  harus  diperhatikan,  antara
lain ;

 Adanya  pengawasan  dalam
pengambilan  barang,  sehingga
dapat  diketahui  penggunaan
barang tersebut.

 Pengawasan  dalam  pemakaian
barang  oleh  pihak  yang
bertanggungjawab  untuk
pengendalian persediaan.

 Adanya  pelimpahan  tugas  dan
wewenang  dalam  pelaksanaan
operasional  pemakaian  barang
dan pengambilan.

 Pelaksanaan administrative dalam
pemakaian  barang,  sehingga
pemakaian  barang  tersebut  dapat
diawasi dengan baik.

Ditetapkannya  persediaan  minimum
disebagian outlet.

Pencatatan persediaan minimum
dapat  dilakukan  dengan  menggunakan
kartu  stock  persediaan.  Untuk
pengawasan  persediaan  minimum  dari
outlet  yang  telah  ditunjuk  untuk
mengadakan  pencatatan  persediaan
minimumnya,  dilakukan  oleh  cost
controle atau kepala bagian outlet yang
bersangkutan.  Dan  kartu  stock
persediaan  atau  pencatatan  persediaan
minimum ini  dilakukan ditempat  outlet
saja tanpa didistribusikan.

Pengawasan  terhadap  pelaksanaan
pencatatan  kartu  persediaan  lebih
ditingkatkan.
1. Hendaknya  bagian  logistic

mengutamakan  tugas  dan
tanggungjawab  yang  diberikan
sebelum melaksanakan tugas-tugas
lainnya.  Sebab  untuk  tugas-tugas
lain  tersebut  sifatnya  hanya

membantu  bukan  menjadi
kewajiban dalam pekerjaan.

2. Diadakan  pengawasan  dalam
pencatatan  kartu  sehingga  apabila
ada  keterlambatan  pengisian  dapat
dilakukan  tindakan  lebih  lanjut,
misalnya  dengan pemberian sanksi
tambahan atas keterlambatan.

3. Kartu-kartu  persediaan  disusun
sedemikian  rupa  sehingga
memudahkan  dalam  pencatatan
terhadap  transaksi  yang  terjadi.
Apabila  ada  petugas  yang
berhalangan  hadir  dapat  diganti
oleh petugas lainnya.

4. Chief  Accounting  dalam  hal  ini
sebagai  penanggungjawab  dalam
memberikan  data-data  bagi
keputusan  manajemen  hendaknya
seringkali  memperhatikan
pelaksanaan  operasional  sehari-
hari,  sehingga  petugas  bagian
logistic  benar-benar  melakukan
tugasnya dengan baik.

KESIMPULAN
1. Beberapa  segi  pengendalian  intern

yang  sebelumnya  telah  dimiliki
dalam  pengelolaan  persediaan
Hotel Purnama antara lain :
a. Telah adanya pembagian fungsi

yang  baik  didalam pelaksanaan
pengelolaan persediaan. 

b. Telah  digunakannya  formulir-
formulir.

c. Telah  diadakan  pencatatan  atas
transaksi  yang  terjadi  terhadap
persediaan.

2. Beberapa  segi  pengendalian  intern
yang  belum  dimiliki  terhadap
pengelolaan  persediaan  Hotel
Purnama, antara lain :
a. Karyawan  belum  dapat

memahami  pemisahan
wewenang dan tanggungjawab.

b. Pencatatan  pemakaian  barang
tidak dilakukan

c. Penetapan persediaan minimum
d. Pencatatan kartu persediaan
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SARAN
1. Untuk  lebih  meningkatkan  segi

pengendalian  intern  dalam
pengelolaan  persediaan,  sebaiknya
diadakan  pemisahan
tanggungjawab  maupun
pelaksanaannya.  Dengan  diadakan
pemisahan fungsi pada penerimaan,
pencatatan  maupun  penyimpanan
maka  dapat  mengurangi  adanya
perangkapan jabatan atau pekerjaan
dan  memudahkan  dalam
pengawasan  pengelolaan
persediaan  sehingga  akan
membantu  didalam  pelaksanaan
operasional  perusahaan  khususnya
untuk outlet/bagian logistik.

2. Dengan  adanya  persediaan
minimum  maka  dapat  diketahui
persediaan  akhir  yang  ada  bila
barang  dibutuhkan  sehingga  tidak
timbul  adanya  permintaan  barang
yang mendesak sebagai akibat tidak
adanya  pengontrolan  terhadap
persediaan  barang.  Persediaan
minimum tidak dilakukan disemua
outlet,  hanya  pada  outlet  yang
sering  menggunakan  atau
membutuhkan barang.

DAFTAR PUSTAKA
Aan  Surachlan  Dimyati,  Pengetahuan

Dasar Perhotelan, Jakarta, 1989
Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata

Bali,  Pengertian  Dasar
Pengendalian Biaya, BPLP Bali,
1995

Hartanto,  Akuntansi  Untuk  Usahawan,
FE UI, 1981

Ikatan  Akuntansi  Indonesia,  Norma
Pemeriksaan Akuntan, IAI, 1984

Mohamad  Edris,  Auditing  II  Suatu
Pembahasan,  Penerbit  Sinar
Bandung, 1983

Sofyan Assauri,  Management  Produksi,
BPFE UI, Jakarta, 1978

Soemardjo  Tjitrosidorjo,  Accounting
System II, Jakarta, 1983

Winarso  Surachmad,  Pengantar
Penelitian Ilmiah Dasar Metode
Tehnik,  Penerbit  Tarsito,
Bandung, 1970

Zaki  Baridwan,  Sistim  Akuntansi
Penyusunan  dan  Metode,
Penerbit  Akademi  YKPN
Yogyakarta, 1985

Zaki  Baridwan,  Intermediate
Accounting,  BPFE  UGM,
Yogyakarta, 1980

105                                                                        Media Mahardhika Vol. 14 No. 1 September 2015


