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SARI 
 
 
Duwi Sukorini, 2005.Sistem Akuntasi Persediaan Barang pada Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus. Jurusan Ekonomi – Akutansi D3, 
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Drs.Heri Yanto,MBA. 
 
Kata Kunci : Sistem, Persediaan Barang. 
 

PDAM Kabupaten Kudus adalah BUMD yang bergerak dalam bidang 

produksi dan distribusi air minum untuk daerah kabupaten kudus dan sekitarnya. 

Salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan adalah kemampuan untuk 

memproduksi secara tepat waktu sesuai dengan target produksi. Hal ini 

dipengaruhi oleh dimilikinya peralatan produksi dengan kualitas baik dalam 

jumlah yang mencukupi kebutuhan produksi dan juga adanya ketersediaannya 

bahan baku yang akan diolah. Untuk itu perusahaan harus bisa mengelola asset 

yang ada yaitu barang yang dimiliki atau persediaan barang. Permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah metode pencatatan akuntansi, unit-unit yang 

terkait serta pengendalian intern perusahaan dalam sistem akuntansi persediaan 

barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pencatatan akuntansi, 

unit-unit yang terkait serta pengendalian intern perusahaan dalam sistem akuntansi 

persediaan barang.  

Pengumpulan data dalam Tugas Akhir ini menggunakan metode 

dokumentasi dan wawancara.Data yang diperoleh dengan metode tersebut 

kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode 

analisis kualitatif adalah metode yang tidak didasarkan pada perhitungan 

kuantitatif (jumlah) akan tetapi pada bentuk pernyataan dan uraian yang 

selanjutnya akan disusun secara sistematis dalam bentuk Tugas Akhir. Dari data 

analisis kemudian membandingkan antara teori dan fakta yang terjadi yaitu 

prosedur secara deskriptif dari sistem persediaan barang. 

Hasil penelitian dalam Tugas Akhir ini meliputi metode pencatatan 

akuntansi,unit-unit yang terkait serta unsur pengendalian intern dalam sistem 

akuntansi persediaan barang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat serta tingkat persaingan yang 

semakin ketat mendorong para pelaku ekonomi untuk lebih tanggap terhadap 

perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis. Banyak perusahaan-perusahaan yang 

melaksanakan strategi-strategi tertentu agar kegiatan produksi tetap berjalan dan 

bertahan dalam persaingan pangsa pasar. Bahkan kalau perlu produk yang 

dihasilkan menjadi produk utama dan produk unggulan yang mampu 

memaksimalkan nilai perusahaan.  

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus adalah Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang produksi dan distribusi 

air minum untuk daerah Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Seperti halnya 

perusahaan lainnya, PDAM Kabupaten Kudus ingin menjalankan roda bisnis 

dengan lancar dan ingin mencapai tujuan perusahaan. Salah satu faktor penting 

yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan adalah kemampuan untuk 

memproduksi secara tepat waktu sesuai dengan target produksi, karena hal ini 

dapat memberikan keuntungan secara langsung maupun tidak langsung. 

Kemampuan perusahaan dalam memproduksi secara tepat waktu didukung oleh 

kelancaran produksinya yang dipengaruhi oleh : dimilikinya peralatan produksi 

dengan kualitas yang baik dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan dalam 
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kegiatan produksi, dan juga adanya jaminan tersedianya bahan baku produksi 

yang akan diolah.  

Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus bisa mengelola dan 

memanajemen sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia sebagai faktor 

utama yang menjalankan kegiatan perusahaan maupun sumber daya lain yang 

merupakan asset dari perusahaan itu sendiri. Salah satu asset yang dimiliki 

perusahaan adalah barang atau bahan yang akan dijual kepada konsumen. 

Istilah yang digunakan untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan akan tergantung pada jenis usaha perusahaan. Secara umum 

istilah persediaan barang dipakai untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki 

untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang 

akan dijual. Dalam perusahaan dagang, barang-barang yang dibeli dengan tujuan 

akan dijual kembali diberi judul persediaan barang. Judul ini menunjukkan 

seluruh persediaan barang yang dimiliki. Dalam perusahaan manufaktur 

persediaan barang yang dimiliki terdiri dari beberapa jenis yang berbeda. Masing-

masing jenis diberi judul tersendiri agar dapat menunjukkan macam persediaan 

yang dimiliki. (Zaki baridwan, 2000 : 149) 

Persediaan barang baik dalam usaha dagang maupun dalam perusahaan 

manufaktur merupakan jumlah yang akan mempengaruhi neraca maupun laporan 

rugi laba, oleh karena itu persediaan barang yang dimiliki selama satu periode 

harus dapat dipisahkan mana yang sudah dapat dibebankan sebagai biaya (HPP) 

yang akan dilaporkan dalam laporan rugi laba dan mana yang masih belum terjual 

yang akan menjadi persediaan dalam neraca.  
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Dengan adanya masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti 

penerapan sistem persediaan barang yang ada pada PDAM Kabupaten Kudus dan 

mengambil judul tugas akhir “ SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG 

PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUDUS “.     

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka ada permasalahan-permasalahan yang 

berkaitan dengan sistem akuntansi persediaan barang. Adapun yang menjadi 

pokok permasalahan dalam Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagaimanakah metode pencatatan sistem akuntansi persediaan barang pada 

PDAM Kabupaten Kudus ? 

2. Bagaimanakah sistem akuntansi persediaan barang pada PDAM Kabupaten 

Kudus ? 

3. Bagaimanakah pengendalian intern yang diterapkan dalam sistem akuntansi 

persediaan barang pada PDAM Kabupaten Kudus ? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaa 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui metode pencatatan sistem akuntansi persediaan barang pada 

PDAM Kabupaten Kudus. 

2. Mengetahui  sistem akuntansi persediaan barang yang ada pada PDAM 

Kabupaten Kudus. 
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3. Mengetahui pengendalian intern yang terdapat dalam sistem akuntansi 

persediaan barang pada PDAM Kabupaten Kudus. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan bagi penulis maupun peneliti berikutnya yang akan 

melaksanakan studi lebih lanjut berkaitan dengan sistem akuntansi persediaan 

barang pada PDAM Kabupaten Kudus. Sementara itu secara praktis dapat 

menjadikan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh PDAM Kabupaten Kudus 

khususnya mengenai sistem akuntansi persediaan barang yang ada agar 

pengelolaan yang dilakukan menjadi lebih efektif. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 
2.1 Pengertian Sistem Akuntansi 

Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang 

lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 

200 ; 2). Sementara itu menurut Haryono Jusup dalam bukunya Dasar-dasar 

Akuntansi, definisi akuntansi dari sudut pemakai jasa akuntansi adalah suatu 

disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan 

kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. 

Sedangkan definisi akuntansi dilihat dari sudut proses kegiatan akuntansi dapat 

didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan 

dan penganalisisan data keuangan secara organisasi. 

Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang 

dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan 

(Mulyadi,2001;3). Unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah : 

1. Formulir yang merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 

terjadinya transaksi. 

2. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, 

mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. 
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3. Buku besar (general Ledger) yang terdiri dari rekening-rekening yang 

digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya 

dalam jurnal. 

4. Buku pembantu diperlukan jika data keuangan yang digolongkan dalam buku 

besar diperlukan rinciannya lebih lanjut. Buku pembantu ini terdiri dari 

rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum 

dalam rekening tertentu dalam buku besar. 

5. Laporan merupakan hasil akhir proses akuntansi yang dapat berupa neraca, 

laporan rugi laba, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok 

produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar 

umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo sediaan yang 

lambat penjualan. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan 

tayangan pada layar monitor komputer. 

(Mulyadi, 2001; 4) 

 

2.2 Pengertian Persediaan Barang 

Persediaan barang adalah barang-barang yang dimiliki untuk dijual 

kembali atau memproduksi barang-barang yang akan dijual. Istilah yang 

digunakan untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan akan tergantung pada jenis usaha perusahaan. Istilah yang 

dipergunakan dapat dibedakan untuk usaha dagang yaitu perusahaan yang 

membeli barang dan menjualnya kembali tanpa mengadakan perubahan bentuk 
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barang, dan perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang membeli bahan dan 

mengubah bentuknya untuk dijual. 

Dalam perusahaan manufaktur persediaan barang terdiri dari beberapa jenis 

yaitu : 

1. Bahan baku dan bahan penolong, adalah barang yang akan menjadi bagian 

dari produk jadi yang dengan mudah dapat diikuti biayanya. Sedangkan bahan 

penolong merupakan barang –barang yang juga menjadi bagian dari produk 

jadi tetapi jumlahnya relatif kecil atau sulit diikuti biayanya. 

2. Suplies pabrik, merupakan barang-barang yang mempunyai fungsi 

melancarkan proses produksi. 

3. Barang dalam proses, merupakan barang-barang yang sedang dikerjakan 

(diproses) tetapi pada tanggal neraca barang-barang tersebut belum selesai 

dikerjakan untuk dapat dijual (masih diperlukan Pengerjaan lebih lanjut). 

4. Produk selesai, merupakan barang-barang  yang sudah selesai dikerjakan 

dalam proses produksi dan menunggu saat penjualan. 

(Zaki Baridwan,2001;50). 

Persediaan barang baik dalam usaha dagang maupun dalam perusahaan 

manufaktur merupakan jumlah yang akan mempengaruhi neraca maupun laporan 

rugi laba perusahaan, oleh karena itu persediaan barang yang dimiliki selama satu 

periode harus dapat dipisahkan mana yang sudah dapat dibebankan sebagai biaya 

(harga pokok penjualan) yang akan dilaporkan dalam laporan rugi laba dan mana 

yang masih belum terjual yang akan menjadi persediaan dalam neraca. 

 



 8

 
2.3 Metode Pencatatan Persediaan barang 

Metode yang dapat digunakan dalam kaitannya dengan pencatatan 

persediaan barang adalah : 

2.3.1 Metode Fisik 

Dalam metode fisik mengharuskan adanya perhitungan barang yang masih 

ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Perhitungan persediaan (stock 

opname) ini  diperlukan untuk mengetahui berapa jumlah barang yang masih ada 

dan kemudian diperhitungkan harga pokoknya. 

Dalam metode ini mutasi persediaan barang tidak diikuti dalam buku-buku, setiap 

pembelian barang dicatat dalam rekening pembelian. Karena tidak ada catatan 

mutasi persediaan barang maka harga pokok penjualan tidak dapat diketahui 

sewaktu-waktu. 

Perhitungan harga pokok penjualan dilakukan dengan cara sbb : 

Persediaan brg awal    Rp XXX 

Pembelian (neto)    Rp XXX (+) 

Tersedia untuk dijual   Rp XXX 

Persediaan brg akhir    Rp XXX (-)   

   Harga pokok penjualan  RpXXX  

Permasalahan yang timbul bila digunakan metode fisik adalah jika 

diinginkan menyusun laporan keuangan jangka pendek misalnya bulanan, yaitu 

keharusan mengadakan perhitungan fisik atas persediaan barang. Bila barang yang 

dimiliki jenis dan jumlahnya banyak, maka perhitungan fisik akan memakan 

waktu lama dan akibatnya laporan keuangan juga akan terlambat. Dengan tidak 
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diikuti mutasi persediaan dalam buku, menjadikan metode ini sangat sederhana 

baik pada saat pencatatan pembelian maupun pada waktu melakukan pencatatan. 

2.3.2 Metode Buku (perpectual) 

Dalam metode buku setiap jenis persediaan dibuatkan rekening sendiri-

sendiri yang merupakan buku pembantu persediaan. Rincian dalam buku 

pembantu bisa diawasi dari rekening kontrol persediaan barang dalam buku besar. 

Setiap perubahan dalam persediaan diikuti dengan  pencatatan dalam rekening 

persediaan sehingga jumlah persediaan sewaktu-waktu dapat diketahui dengan 

melihat kolom saldo dalam rekening persediaan. Penggunaan metode buku akan 

memudahkan penyusunan neraca dan laporan rugi laba jangka pendek, karena 

tidak perlu lagi mengadakan perhitungan fisik untuk mengetahui jumlah 

persediaan akhir. Walaupun neraca dan laporan rugi laba dapat segera disusun 

tanpa mengadakan perhitungan fisik atas barang, setidak-tidaknya setahun sekali 

perlu diadakan pengecekan apakah jumlah barang dalam gudang sesuai dengan 

jumlah dalam rekening persediaan. Bila terdapat selisih jumlah persediaan antara 

hasil perhitungan fisik dengan saldo rekening persediaan dapat diadakan 

penelitian terhadap sebab-sebab terjadinya perbedaan itu. Apakah selisih itu 

normal dalam arti susut atau rusak, ataukah tidak normal, yaitu diselewengkan. 

Selisih yang terjadi akan dicatat dalam rekening selisih persediaan dan 

rekening lawannya adalah rekening persediaan barang. Bila jumlah gudang lebih 

kecil dibandingkan dengan saldo rekening persediaan maka rekening persediaan 

dikurangi, dan sebaliknya. 

(Zaki Baridwan,2001;152) 
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2.4 Metode Harga Pokok Persediaan 

Untuk dapat menghitung harga pokok penjualan dan harga pokok 

persediaan akhir dapat digunakan berbagai cara, diantaranya yaitu : 

1. Metode identifikasi khusus : Didasarkan pada anggapan bahwa arus barang 

harus sama dengan arus biaya, sehingga perlu dipisahkan tiap-tiap jenis barang 

berdasarkan harga pokoknya dan untuk masing-masing kelompok dibuatkan 

kartu persediaan sendiri sehingga masing-masing harga pokok bisa diketahui. 

2. Metode masuk pertama keluar pertama (FIFO) : Harga pokok persediaan 

dibebankan sesuai dengan urutan terjadinya. Apabila ada penjualan atau 

pemakaian barang-barang maka harga pokok yang dibebankan adalah harga 

pokok yang paling terdahulu, disusul yang masuk berikutnya. 

3. Rata-rata tertimbang : Barang yang dipakai untuk produksi atau dijual akan 

dibebani harga pokok rata-rata dilakukan dengan cara membagi jumlah harga 

perolehan. 

4. Masuk terakhir keluar pertama (LIFO) : Barang-barang yang dikeluarkan dari 

gudang akan dibebani harga pokok pembelian yang terakhir disusul dengan 

yang masuk sebelumnya. Persediaan akan dihargai dengan harga pokok 

pembelian yang pertama dan berikutnya. 

5. Persediaan besi (minimum) : Persediaan minimum dianggap sebagai elemen 

yang harus selalu tetap, sehingga dinilai dengan harga pokok yang tetap. 

Harga pokok untuk persediaan besi (minimum) biasanya diambil dari 

pengalaman yang lalu dimana harga pokok itu nilainya rendah. 
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6. Biaya standar (standar cost) : Persediaan barang dinilai dengan biaya standar 

yaitu biaya-biaya yang seharusnya terjadi. Biaya ini ditentukan sebelum 

proses produksi dimulai, untuk bahan baku, upah langsung dan biaya produksi 

tidak langsung. Apabila terdapat perbedaan antara biaya-biaya yang 

sesungguhnya terjadi denga biaya standarnya. Perbedaan ini akan dicatat 

sebagai selisih. 

7. Harga pokok rata-rata sederhana  (simple average) : Harga pokok persediaan 

ditentukan dengan menghitung rata-ratanya tanpa memperhatikan jumlah 

barangnya. Apabila jumlah barang yang dibeli berbeda-beda maka metode ini 

tidak menghasilkan harga pokok yang dapat mewakili selruh persediaan. 

8. Harga beli terakhir (latest purchase price) : Persediaan barang yang ada pada 

akhir periode dinilai dengan harga pokok pembelian terakhir tanpa 

mempertimbangkan apakah jumlah persediaan yang ada melebihi jumlah yang 

dibeli terakhir. 

9. Metode nilai penjualan relatif : Metode ini dipakai untuk mengalokasikan 

biaya bersama (joint cost) kepada masing-masing produk yang dihasilkan atau 

dibeli. Pembagian biaya bersama dilakukan berdasarkan nilai penjualan relatif 

dari masing-masing penjualan tersebut. 

10. Metode biaya variabel (direct cost) : Dalam metode ini harga pokok produksi 

dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan hanya dibebani dengan biaya 

produksi yang variabel yaitu bahan baku, upah langsung dan biaya produksi 

yang variabel. Biaya produksi tidak langsung yang tetap akan dibebankan 
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sebagai biaya dalam metode yang bersangkutan dan tidak ditunda dalam 

persediaan. 

(Zaki Baridwan,2000;178) 

 

2.5 Unit-unit yang terkait 

Dalam sistem akuntansi persediaan barang, melibatkan unit organisasi 

yang terkait, mulai dari masuknya barang sampai pencatatan akuntansi. Unit-unit 

organisasi dalam sistem akuntansi persediaan barang adalah : 

1. Fungsi Gudang, pada bagian gudang diselenggarakan kartu gudang untuk 

mencatat kuantitas persediaan dan mutasi tiap jenis barang yang di simpan di 

gudang. Selain itu juga bagian gudang menyelenggarakan kartu barang yng 

ditempelkan pada penyimpanan barang. 

2. Fungsi Akuntansi, pada bagian akuntansi diselenggarakan kartu persediaan 

yang digunakan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok barang yang di 

simpan di gudang. Di samping itu, kartu persediaan ini merupakan rincian 

rekening kontrol persediaan yang bersangkutan dalam buku besar. 

(Mulyadi, 2001; 556) 
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2.6 Sistem dan Prosedur yang bersangkutan dengan sistem akuntansi 

persediaan 

2.6.1 Prosedur pencatatan produk jadi. 

a. Deskripsi Prosedur, dalam prosedur ini dicatat harga pokok produk jadi yang 

didebitkan ke dalam rekening Persediaan Produk Jadi dan dikreditkan ke 

dalam rekening Barang Dalam Proses. 

b. Dokumen, dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan 

produk jadi adalah : laporan produk selesai dan bukti memorial. Laporan 

produk selesai digunakan oleh Bagian Gudang untuk mencatat tambahan 

kuantitas produk jadi dalam kartu gudang. Bukti memorial digunakan untuk 

mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi dalam 

kartu persediaan dan digunakan sebagai dokumen sumber dalam mencatat 

transaksi selesainya produk jadi dalam jurnal umum. 

c. Catatan Akuntansi, catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur 

pencatatan produk jadi adalah : kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal 

umum. 

2.6.2 Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual 

a. Deskripsi Prosedur, prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem 

penjualan disamping prosedur lainnya seperti : prosedur order penjualan, 

prosedur persetujuan kredit, prosedur pengiriman barang, prosedur 

penagihan, prosedur pencatatan piutang. 

b. Dokumen, dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi 

penjualan produk jadi adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. 
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c. Catatan Akuntansi, catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur 

pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual adalah : kartu gudang, kartu 

persediaan, jurnal umum. 

2.6.3 Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali   

 dari pembeli 

a. Deskripsi Prosedur, jika produk jadi yang telah dijual dikembalikan oleh 

pembeli, maka transaksi retur penjualan ini akan mempengaruhi persediaan 

produk jadi, yaitu menambah kuantitas produk jadi dalam kartu gudang yang 

diselenggarakan oleh bagian gudang dan menambah kuantitas dan harga 

pokok produk jadi yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu 

persediaan produk jadi. 

b. Dokumen, dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok 

produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli adalah : laporan penerimaan 

barang dan memo kredit. 

c. Catatan Akuntansi, catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur 

pencatatan produk jadi adalah : kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal 

umum atau jurnal retur penjualan, jika perusahaan menggunakan jurnal 

khusus. 
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2.6.4 Prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok 

 persediaan produk dalam proses 

a. Deskripsi Prosedur, pencatatan persediaan produk dalam proses umumnya 

dilakukan oleh perusahaan pada akhir periode, pada saat dibuat laporan 

keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan. 

b. Dokumen, dokumen yang digunakan dalam pprosedur pencatatan persediaan 

produk dalam proses adalah : bukti memorial. 

2.6.5 Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli 

a. Deskripsi Prosedur, prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang 

membentuk sistem pembelian. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok 

persediaan yang dibeli. 

b. Dokumen, dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan 

harga pokok persediaan yang dibeli adalah : laporan penerimaan barang dan 

bukti kas keluar. 

2.6.6 Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan 

 kepada pemasok 

a. Deskripsi Prosedur, jika persediaan yang telah dibeli dikembalikan kepada 

pemasoko, maka transaksi retur pembelian ini akan mempengaruhi persediaan 

yang bersangkutan, yaitu mengurangi kuantitas persediaan dalam kartu 

gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang dam mempengaruhi 

kuantitas dan harga pokok persediaan yang dicatat oleh bagian kartu 

persediaan dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Prosedur ini 

merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. 
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b. Dokumen, dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok 

persediaan yang dikembalikan kepada pemasok adalah : laporan pengiriman 

barang dan memo debit. 

2.6.7 Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang 

a. Deskripsi Prosedur, prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang 

membentuk sistem akuntansi biaya produksi. Dalam prpsedur ini dicatat 

harga pokok persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai 

pabrik, dan suku cadang yang dipakai dalam kegiatan produksi dan kegiatan 

non produksi. 

b. Dokumen, dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur ini adalah bukti 

permintaan dan pengeluaran barang gudang. 

2.6.8 Prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena 

 pengembalian barang gudang 

a. Deskripsi Prosedur, transaksi pengembalian barang gudang mengurangi biaya 

dan menambah persediaan barang di gudang. 

b. Dokumen, dokumen yang digunakan dalam prosedur pengembalian barang 

gudang adalah bukti pengembalian barang gudang. 

2.6.9 Sistem perhitungan fisik 

a. Deskripsi Kegiatan, sistem penghitungan fisik persediaan pada umumnya 

digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang 

disimpan di gudang, yang hasilnya digunakan untuk meminta 

pertanggungjawaban bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi 

penyimpanan, dan pertanggungjawaban bagian kartu persediaan mengenai 
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keandalan catatan persediaan yang diselenggarakannya, serta untuk 

melakukan penyesuaian (adjusment) terhadap catatan persediaan di bagian 

kartu persediaan. 

b. Dokumen, dokumen yang digunakan untuk merekam, meringkas, dan 

membukukan hasil penghitungan fisik persediaan adalah : Kartu 

penghitungan fisik (inventory tag), daftar hasil penghitungan fisik (inventory 

summary sheet), bukti memorial. 

c. Catatan akuntansi, catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem 

penghitungan fisik adalah : Kartu persediaan, kartu gudang, jurnal umum. 

(Mulyadi, 2001; 559-577) 

2.7 Pengendalian Intern 

Sistem pengendalian intern merupakan 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. Unsur-unsur pokok pengendalian 

intern adalah : 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas. 

Prinsip pembagiannya adalah harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi, 

penyimpanan dan fungsi akuntansi. Kemudian suatu fungsi tidak boleh diberi 

tanggungjawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Sistem otorisasi 

akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya dan 
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prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan 

dapat dipercaya mengenai kekayaan. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. Caranya yaitu : penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang 

pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang, setiap 

transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau 

unit organisasi, pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan 

terlebih dahulu pada pihak yang akan diperiksa dengan jadwal yang tidak 

teratur. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. Karyawan yang 

kompeten, jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggungjawabnya akan 

dapat melaksanakan tugasnya dengan efisien dan efektif. 

Sistem pengendalian intern sangat diperlukan dalam perusahaan agar tidak terjadi 

kesalahan maupun penyelewengan dari masing-masing bagian karena dapat 

mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian, penulis mengambil lokasi pada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus. Perusahaan tersebut 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Produksi dan Distribusi Air 

Minum. Lokasinya terletak di jalan Mejobo no.34 telp. (0291) 439232 Kudus 

59319. 

 

3.2 Objek Kajian          

    Objek Kajian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Objek kajian dalam penelitian ini adalah sistem 

akuntansi persediaan barang pada PDAM Kabupaten Kudus. Dimana dalam 

sistem akuntansi persediaan barang akan dikaji mengenai metode pencatatan, unit-

unit yang terkait serta pengendalian intern yang terdapat dalam sistem akuntansi 

persediaan barang pada PDAM Kabupaten Kudus. 

 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Merupakan cara yang ditempuh penulis untuk mengumpulkan data-data 

yang relevan yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

Metode pengumpulam data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : 
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3.3.1  Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam penelitian untuk 

mengumpulkan data dengan menggunakan dokumen perusahaan, buku atau 

majalah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sebagai sumber informasi 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

3.3.2  Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan 

pertanyaan-pertanyaan kepada responden untuk memperoleh informasi yang 

diharapkan. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah pegawai bagian umum 

dan pegawai bagian keuangan. 

 

3.4  Metode Analisis Data 

3.4.1  Teknik Penyajian Data 

Untuk mencapai tujuan penelitian agar sesuai dengan yang diharapkan 

dalam penyusunan tugas akhir ini dan untuk memperoleh suatu kesimpulan, maka 

data yang telah terkumpul akan dianalisis dan dianalisis dengan analisis kualitatif 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Memeriksa dan meneliti data-data yang telah terkumpul dam menjamin 

apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. 

b. Mengategorikan data-data yang disesuaikan dengan kriteria serta hal-hal yang 

diperlukan dalam suatu pendataan. Penyajian data penelitian ini dipergunakan 

metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan kenyataan-
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kenyataan yang terjadi bersifat umum dan kemungkinan masalah yang 

dihadapi serta solusinya. 

3.4.2  Metode Analisis Data 

Dari data yang diperoleh kemudian disajikan berdasarkan analisis secara 

umum. Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu analisis yang 

tidak berdasarkan pada perhitungan statistik yang berbentuk kualitatif (jumlah) 

akan tetapi dalam bentuk pertanyaan dan uraian yang selanjutnya akan disusun 

secara sistematis dalam bentuk Tugas Akhir. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah Berdirinya  Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 

Kudus 

Untuk memenuhi Air bersih bagi masyarakat di Kabupaten 

Kudus pemerintah pusat melalui Direktur Air Bersih, Direktorat Jendral 

Cipta Karya DPU telah membangun sarana penyediaan air bersih melalui 

sistem perpipaan. Pengelolaan sarana yang telah dibangun dan 

dilaksanakan oleh Badan Pengelola Air Minum (BPAM) yang dibentuk 

oleh Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/KPTS/CK/XI/1980 tanggal 28 

November 1980. Hal ini sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Pekerjaaan Umum Nomor: 

                          2 tahun1984 

         28/KPTS/1984 

tanggal 22 Januari 1984 tentang pembinaan Perusahaan Daerah Air 

Minum. 

Pada saat itu Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten 

Kudus dianggap sudah mampu membiayai operasional dan maentenant 

atau sudah mengalami BEP sehingga yang dulunya Badan Pengelola Air 

Minum (BPAM) diganti dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus didirikan berdasarkan 



 23

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 tahun 1990 tanggal 23 

Oktober 1990. Kemudian pada tanggal 17 Januari 1992 baru dilaksanakan 

penyerahan dari PU Cipta Karya kepada Bupati Kudus. 

 

4.1.2 Bidang Usaha 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus bergerak 

dibidang  Produksi dan Distribusi Air Minum. Pada awalnya perusahaan 

hanya mengkonsentrasikan kegiatan untuk menyediakan air bersih bagi 

masyarakat di Kabupaten Kudus. 

Keberhasilan dalam mencapai sasaran mendorong Perusahaan 

untuk mengembangkan dalam bidang lainnya. Bidang-bidang tersebut 

diantaranya : 

a. Penyediaan Bahan dan barang untuk keperluan penyambungan meter 

air  baru bagi pelanggan. 

b. Pendirian cabang-cabang baru untuk membantu PDAM pusat dalam   

menjalankan tugasnya. 

c. Menyediakan Barang yang berupa Alat Tulis Kantor (ATK) untuk 

keperluan PDAM pusat atau cabang-cabang. 

 

4.1.3 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi merupakan hal yang penting dalam instansi 

pemerintahan karena terdapat hubungan wewenang dan 

pertanggungjawaban dari pimpinan sampai masing-masing bagian. 

Dengan demikian dapat mempermudah pelaksanaan tugas. 
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Struktur Organisasi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk yaitu: 

1. Bentuk Organisasi Garis 

Organisasi Garis adalah bentuk organisasi yang mana pimpinan berada 

pada   satu   tangan, sehingga kesatuan perintah terjamin dengan baik. 

2. Bentuk Organisasi Fungsional 

Dalam organisasi ini setiap Atasan berwenang memberi komando atau      

perintah kepada setiap bawahannya, sepanjang ada hubungan dengan 

fungsi atasan tersebut. Pembidangan tugas-tugas dilakukan dengan 

jelas sesuai dengan fungsi dan spesialisasi karyawan dapat 

dikembangkan. 

3. Bentuk Organisasi Garis dan Staf 

Organisasi Garis dan Staf mempunyai satu atau lebih tenaga staf dalam   

organisasinya. Staf adalah orang yang ahli dalam bidang tertentu yang 

tugasnya memberi nasehat dan saran dalam bidangnya kepada pejabat 

pimpinan dalam organisasi tersebut, bentuk ini dianut oleh organisasi 

besar. 

4. Bentuk organisasi Staf dan Fungsional. 

Merupakan kombinasi dari bentuk Organisasi Fungsional dan bentuk 

Organisasi Garis dan Staf. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Struktur 

Organisasi PDAM Kabupaten Kudus memakai bentuk Organisasi Garis 

dan Staf. Struktur organisasi PDAM Kabupaten  Kudus ditetapkan oleh 

Keputusan Direksi Perusahaan Daerah air Minum. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat dalam gambar Struktur Organisasi PDAM Kabupaten Kudus 

(Gambar 1) 
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4.1.4 Bidang Pelayanan 

Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Kudus Nomor: 188.4.34/260/VII/2001 tentang Struktur 

Organisasi,Uraian Tugas, dan Tata Kerja Pegawai Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Kudus yaitu terdiri dari: Badan Pengawas, Direktur 

Utama, Direktur Bidang Umum, Direktur Bidang Teknik, Kepala 

Bagian,Kepala Seksi. Direktur Utama membawahi dua Direktur yaitu 

Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik. Direktur Bidang 

Umum membawahi Bagian Keuangan, Bagian Hubungan Langganan, 

Bagian Umum. Masing-masing bagian dipimpin oleh seorang Kepala 

Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Direktur Bidang Umum. Sedangkan Direktur Bidang Teknik membawahi 

Bagian Produksi, Bagian Distribusi, Bagian Perencanaan, Bagian 

Perawatan Teknik dan masimg-masing bagian juga dipimpin Kepala 

Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Direktur Bidang Teknik. Oleh karena itu Penulis akan menjelaskan Uraian 

tugas yang ada dalam PDAM Kabupaten Kudus : 

 

Direktur Utama 

Tugas Direktur Utama : 

a.  Direktur Utama mempunyai tugas-tugas sebagaimana dimaksud 

dalam pasal- pasal yang  terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Kudus 
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b. Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama bertanggung jawab 

kepada Bupati  Kepala   Daerah melalui Badan Pengawas ; 

c. Direktur Utama wajib mengadakan rapat pada waktu-waktu tertentu 

untuk    membahas  penyelenggaraan tugas dengan urusan unit-unit 

PDAM ; 

d. Apabila Direktur Utama berhalangan untuk menjalankan tugas 

pekerjaan, maka Bupati Kepala Daerah dapat menunjukkan 

penggantiannya yaitu : 

1) Salah satu Direksi yang ada. 

2) Apabila Direksi tidak ada maka salah seorang pegawai yang tertua 

pangkat dan jabatannya serta mampu mewakili tugas – tugas 

Direktur Utama. 

Direktur Bidang Umum 

Direktur Bidang Umum mempunyai tugas : 

a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang administrasi  

keuangan,kepegawaian dan kesekretariatan. 

b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan  kegiatan pengadaan dan 

pengelolaan     perlengkapan 

c. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta 

pembelanjaan dan kekayaan perusahaan. 

d. Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening 

penggunaan air dari langganan. 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama. 
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f. Dalam menjalankan tugas Direktur Bidang Umum bertanggung jawab 

kepada Direktur Utama. 

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a. Mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan. 

b. Mengatur program pendapatan dan pengeluaran keuangan.    

c. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta            

pembelanjaan dan kekayaan perusahaan. 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian Keuangan dibantu oleh 

beberapa Kasi :. 

Kepala Seksi Pembukuan mempunyai tugas : 

a. Menyelenggarakan pencatatan transaksi keuangan secara teliti dan 

memelihara  pembukuan keuangan. 

b. Memeriksa dan merencanakan pembukuan pada buku pembantu 

dengan buku besar. 

c. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pembuatan rekening. 

d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. 

Kepala Seksi Kas dan Penagihan mempunyai tugas : 

a. Menerima laporan harian dari Petugas Juru Tagih dan Petugas Loket 

Kas. 

b. Mengatur keseimbangan posisi Kas/Bank pada setiap harinya 

bekerjasama  dengan pembukuan. 

c. Menerima catatan tunggakan langganan. 

d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. 
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  Kepala Seksi Anggaran dan Laporan mempunyai tugas : 

a. Merencanakan, menyelenggarakan pembuatan anggaran pendapatan 

dan biaya  pada setiap tahun anggaran. 

b. Menyusun laporan bulanan, tri wulan, semester maupun tahunan. 

c. Menganalisa dan mengevaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja 

dengan  rencana anggaran. 

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Hubungan Langganan 

Kepala Hubungan Langganan mempunyai Tugas : 

a. Melakukan penyaluran meter air dan memeriksa data penggunaan 

meter. 

b. Menyelenggarakan pemasaran, pelayanan langganan dan mengurus 

penagihan  rekening langganan. 

c. Menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan langganan, pengelolaan 

rekening  dan pengelolaan data langganan. 

d. Menyelenggarakan fungsi pengawasan meter air, mengendalikan meter 

air, dan  administrasi meter air. 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.  

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian Hubungan Langganan dibantu 

oleh. 

Kasi Hubungan Langganan mempunyai tugas : 

a. Menjalankan tugas-tugas pelayanan langganan dan pengelolaan data 

langganan. 



 30

b. Memberikan penerangan kepada masyarakat mengenai penggunaan 

meter air secara hemat dan menampung/menyelesaiakan pengaduan 

masyarakat. 

c. Melaksanakan tugas-tugas lain dibidangnya yang diberikan oleh 

atasan. 

Kasi Pembaca Meter mempunyai tugas : 

a. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan pencatatan meter air, 

pembuatan kartu  meter air dan memelihara calon pelanggan. 

b. Memeriksa kebenaran pencatatan meter air oleh petugas dan 

pengawasan pencatat meter air, sewaktu–waktu mengadakan 

peninjauan di lapangan serta menampung laporan dari para pelanggan. 

c. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang diberikan oleh 

atasan. 

Bagian Umum 

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas : 

a. Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang 

administrasi  serta kesekretariatan. 

b. Menyelenggarakan kegiatan dibidang kerumah-tanggaan, peralatan 

kantor,  perundang-undangan. 

c. Mengurus perbekalan material dan peralatan teknik. 

d. Mengadakan pembelian barang-barang yang diperlukan oleh 

perusahaan. 
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e. Melaksanakan tugas-tugas lain dibidangnya yang diberikan oleh 

atasan. 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian Umum dibantu oleh beberapa       

Kepala Seksi : 

Kepala Seksi Administrasi Umum mempunyai tugas : 

a. Menyelenggarakan kegiatan ketata-usahaan/administrasi, perusahaan 

dan perkantoran. 

b. Merencanakan pembelian alat-alat kantor. 

c. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pembelian 

barang/peralatan kantor baik pembelian secara langsung maupun 

melalui tender. 

d. Melaksanakan tugas-tugas lain dibidangnya yang diberikan oleh 

atasan. 

Kepala Seksi Personalia mempunyai tugas : 

a. Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kepegawaian perusahaan. 

b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan            

pembinaan karier pegawai. 

c. Melaksanakan tugas-tugas lain dibidangnya yang diberikan oleh 

atasan. 

Kepala Seksi Pergudangan mempunyai tugas : 

a. Mencatat secara tertib mengenai penerimaan dan pengeluaran barang 

dari gudang. 

b. Meneliti barang yang masuk dan keluar gudang. 
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c. Melaksanakan tugas lain dibidangnya yang diberikan oleh atasan. 

 

Direktur Bidang Teknik  

Direktur Bidang Teknik mempunyai tugas : 

a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang             

perencanaan teknik, produksi, distribusi, dan pemeliharaan teknik. 

b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan instalasi, 

produksi, sumber mata air dan mata air tanah. 

c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknik dan             

bahan-bahan kimia. 

d. Melaksanakan tugas-tugas lain dibidangnya yang diberikan oleh 

atasan. 

e. Dalam menjalankan tugas, Direktur Bidang Teknik bertanggung jawab 

kepada Direktur Bidang Umum. 

Direktur Bidang Teknik membawahi : 

a. Bagian Produksi. 

b. Bagian Distribusi. 

c. Bagian Perencanaan. 

d. Bagian Perawatan Teknik. 

Kepala Bagian Produksi mempunyai tugas : 

a. Menyelenggarakan pengendalian atas kuantitas dan kualitas produksi 

air termasuk penyusunan rencana kebutuhan material produksi. 
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b. Mengatur, menyelenggarakan fungsi-fungsi mekanik mesin, kualitas 

serta  laboratorium. 

c. Melaksanakan tugas–tugas lain dibidangnya yang diberikan oleh 

atasan. 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian Produksi dibantu oleh beberapa         

Kepala Seksi : 

a. Kepala Seksi Pengolahan. 

b. Kepala Seksi Laboratorium. 

Kepala Bagian Distribusi mempunyai tugas : 

a. Mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa–pipa distribusi dalam 

rangka pembagian secara nerata dan terus menerus serta melayani 

gangguan. 

b. Mengatur, menyelenggarakan fungsi pipa/jaringan, pipa pompa tekan 

dan  pelayanan gangguan. 

c. Melaksanakan tugas-tugas lain dibidangnya yang diberikan oleh 

atasan. 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Distribusi dibantu oleh 

beberapa Kepala Seksi : 

a. Kepala Seksi Distribusi Penyambungan. 

b. Kepala Seksi Meter Segel. 

Kepala Bagian Perencanaan Teknik mempunyai tugas : 

a. Mengadakan persediaan cadangan air minum guna keperluan 

distribusi. 
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b. Merencanakan pengadaan teknik bangunan air minum serta 

pengendalian kwalitas dan kwantitas termasuk menjamin rencana 

kebutuhan. 

c. Mengadakan penyediaan sarana air untuk program-program 

pengembangan  dan pengawasan pendistribusian. 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Perencanaan Teknik 

dibantu oleh  beberapa Kepala Seksi : 

a. Kepala Seksi Perencanaan. 

b. Kepala Seksi Pengawasan. 

Kepala Bagian Perawatan Teknik mempunyai tugas : 

a. Mengurus perbekalan material dan perawatan teknik. 

b. Mengatasi, meneliti dan menilai peralatan teknik sesuai dengan 

kebutuhan perusahaaan. 

c. Membantu dan melaksanakan tugas-tugas lain dibidangnya yang 

diberikan oleh atasan. 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Perawatan Teknik dibantu 

oleh beberapa Kepala Seksi : 

a. Kepala Seksi Perawatan Bangunan Umum. 

b. Kepala Seksi Perawatan Bangunan Instalasi. 
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Kantor Cabang I.K.K 

Kantor Cabang I.K.K dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang 

berkedudukan sama dengan Kepala Bagian dan dalam menjalankan 

tugasnya dibantu oleh beberapa Kepala Seksi dan staf sesuai dengan 

kebutuhannya : 

Kepala Cabang I.K.K mempunyai tugas : 

a. Membantu Direktur Utama dalam menyelenggarakan kegiatan 

perusahaan. 

b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi dan 

teknik I.K.K 

c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bidang administrasi dan teknik 

dengan Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik. 

d. Melaksanakan tugas-tugas lain dibidangnya yang diberikan oleh 

atasan. 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Cabang I.K.K dibantu oleh beberapa 

Kepala Seksi : 

a. Kepala Seksi Administrasi Umum I.K.K 

b. Kepala Seksi Teknik I.K.K 

Kepala Seksi Administrasi Umum I.K.K mempunyai tugas  : 

a. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan membukukan kegiatan 

dibidang  administrasi keuangan, inventaris pengelolaan barang dan 

kesekretariatan. 
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b. Melaksanakan tugas-tugas lain dibidangnya yang diberikan oleh 

atasan. 

 Kepala Seksi Teknik I.K.K mempunyai tugas : 

a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang      

perencanaan teknik, produksi, distribusi dan pemeliharaan teknik. 

b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan instalasi 

produksi sumber mata air dan sumber mata air tanah. 

c. Melaksanakan tugas-tugas lain dibidangnya yang diberikan oleh 

atasan. 

 

4.1.5   Tata Kerja 

a. Untuk menjamin ketentuan pelaksanaan dan kegiatan dalam 

melaksanakan tugasnya, maka tiap pegawai dalam unit organisasi 

wajib melaksanakan dan   memelihara hubungan konsultasi dan kerja 

sama, baik vertikal maupun horizontal secara erat serasi tanpa 

terlampau terikat formalitas namun tetap memperhatikan tata tertib 

administrasi dan disiplin kerja. 

b. Apabila dipandang perlu, Direksi dapat mengadakan rapat atau 

pertemuan dengan para Kepala Bagian dan Kepala Seksi dan staf 

lainnya untuk membahas secara menyeluruh mengenai 

penyelenggaraan Perusahaan. 
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4.1.2 Sistem Akuntansi Persediaan Barang pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Kudus. 

4.1.2.1 Metode Pencatatan Akuntansi 

metode pencatatan akuntansi yang digunakan oleh PDAM Kabupaten 

Kudus terhadap bahan instalasi adalah metode buku (perpectual). Dalam metode 

buku setiap jenis persediaan dibuatkan rekening sendiri-sendiri yang merupakan 

buku pembantu persediaan yang nantinya bisa diawasi dari rekening kontrol 

persediaan barang dalam buku besar. Penggunaan metode buku juga akan 

memudahkan penyusunan laporan rugi laba jangka pendek. Sedangkan persediaan 

bahan operasi pada PDAM Kabupaten Kudus menggunakan metode fisik. 

Persediaan bahan operasi terdiri dari persediaan bahan kimia dan bahan operasi 

lainnya. Dalam metode ini mutasi persediaan barang tidak diikuti dalam buku-

buku, setiap pembelian barang dicatat dalam rekening pembelian. 

4.1.2.2 Penentuan Harga Pokok Pesediaan 

Dalam menentukan HPP nya PDAM Kabupaten Kudus menggunakan 

etode masuk pertama keluar pertama (FIFO), dalam metode FIFO ini hpp 

dibebankan sesuai dengan urutan terjadinya. Apabila ada penjualan atau 

pemakaian barang-barang maka harga pokok yang dibebankan adalah harga 

pokok yang paling terdahulu disusul yang masuk berikutnya, persediaan dibebani 

harga pokok terakhir. 
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4.1.2.3 Unit-unit yang terkait 

Sistem akuntansi persediaan barang melibatkan unit organisasi terkait, 

mulai dari masuknya barang sampai pencatatan akuntansi. Dalam pelaksanaannya 

masing-masing unit organisasi tersebut saling berhubungan dan bekerja sama 

dengan yang lain sehingga dapat terselenggara satu sistem akuntansi persediaan 

barang yang baik. Unit-unit organisasi dalam sistem akuntansi persediaan barang 

di PDAM Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut : 

1. Bagian Gudang, bagian ini mencatat secara tertib mengenai penerimaan barang 

yang dibeli atau berasal dari pembelian dan pengeluaran barang dari gudang 

serta meneliti secara fisik barang-barang yang masuk dan keluar dari gudang. 

2. Bagian Keuangan, bagian ini bertugas memproses pembayaran atas pembelian 

persediaan barang, setelah proses pembayaran selesai, dokumen pembelian 

barang dicatat dalam kartu stock atau kartu persediaan barang oleh petugas 

kartu stock sebagai persediaan barang.  

3. Bagian Anggaran dan Laporan, bagian ini bertugas melaksanakan pendataan 

antara anggaran dan nilai persediaan atau stock barang yang ada untuk 

mengetahui seberapa besar angka yang sudah dipergunakan untuk pengadaan 

persediaan barang dari anggaran yang telah direncanakan. Selain itu membuat 

laporan bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun. 
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4.1.2.4 Akuntansi untuk pengelolaan persediaan  

1. Pencatatan pembelian (pembayaran tunai dan tenggang waktu):  

a. Penerimaan barang yang dipesan 

Dokumen Buku Jurnal Buku Pembantu 

Faktur Pembelian, 

Laporan penerimaan 

barang serta 

dokumen pendukung 

lainnya selanjutnya 

dibuat voucher. 

Daftar Voucher Utang yang 

harus Dibayar (DVUD) 

Debet : Persediaan Bahan 

Operasi Kimia (15.01.XX) 

Debet : Bahan Instalasi 

(41.01.XX) 

Kredit : Utang Usaha 

(50.01.XX) 

Mencatat dalam kartu 

persediaan (KPS) untuk 

setiap jenis barang yang 

diterima dikolom 

“penerimaan” 

 

 

b. Pembayaran harga barang 

Dokumen Buku Jurnal Buku Pembantu 

Voucher supplier 

yang telah dibayar 

(lunas) 

Jurnal bayar Kas/Bank 

(JBKB) 

Debet : Utang Usaha 

(50.01.XX) 

Kredit : Kas/Bank 

(11.01.XX) 

Mencatat disebelah 

debet pada buku 

pembantu utang (BPU) 

atas nama supplier yang 

dilunasi. 

 



41 

 

 

c. Pemakaian barang 

Dokumen Buku Jurnal 

Bon Barang Jurnal Pemakaian Bahan Instalasi dan Kimia (JPBIK) 

Debet : Perkiraan-perkiraan buku besar yang tercatat pada  

bon. 

Kredit : Persediaan Bahan Operasi Kimia (15.01.XX) 

Kredit : Bahan Instalasi (41.02.XX) 

 

 

2. Pencatatan pembelian dengan Uang Muka Dan Angsuran : 

a. Pemberian uang muka dan angsuran 

Dokumen Buku Jurnal 

Permintaan Pembelian (PP) 

dan Daftar Permintaan 

Pembelian Barang (DPPB), 

selanjutnya dibuat voucher. 

Jurnal Bayar Kas/Bank (JBKB) 

Debet : Uang muka pembelian (16.03.XX) 

Kredit : Kas/Bank (11.01.XX) 
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b. Penerimaan barang 

Dokumen Buku Jurnal Buku Pembantu 

Laporan 

Penerimaan 

Barang (LPB) dan 

Faktur Pembelian. 

Jurnal Umum (JU) 

Debet : Persediaan Bahan 

Operasi Kimia (15.01.XX) 

Debet : Bahan Instalasi 

(41.02.XX) 

Kredit : Uang muka 

pembelian (16.03.XX) 

Kredit : Utang Usaha 

(50.01.XX) 

Mencatat dalam kartu 

persediaan (KPS) untuk 

setiap jenis barang yang 

diterima pada kolom 

“penerimaan” 

 

Pengadaan bahan untuk keperluan operasi dan pemeliharaan pabrik air 

selain bahan kimia, seperti bahan bakar, suku cadang, pipa persil, bahan pembantu 

dan bahan keperluan operasi dan pemeliharaan lainnya begitu pula barang yang 

dibeli untuk keperluan kebutuhan kantor seperti alat tulis,barang cetakan dan lain 

sebagainya pada waktu diterima/dibeli langsung dicatat sebagai biaya. 

Untuk menentukan nilai bahan/barang ini pada saat penyusunan neraca 

tahunan, harus dilakukan inventarisasi phisik terhadap sisa bahan/barang yang 

ada. Pada akhir tahun dibuat jurnal penyesuaian untuk mengoreksi pemakaian 

bahan/barang yang seluruhnya telah dibukukan sebagai biaya. Selanjutnya, harus 

dilakukan pembatalan (reversing) terhadap jurnal penyesuaian yang dibuat 

sebelumnya. 
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4.1.2.5 Prosedur pengelolaan barang 

1. Prosedur pengadaan barang instalasi 

Dalam prosedur ini dilaksanakan oleh suatu Panitia Pengadaan 

Barang/Jasa sesuai Kepres RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pengadaan barang ini di 

PDAM Kabupaten Kudus diatur dengan surat Keputusan Direksi PDAM 

Kabupaten Kudus No.690.34/352/05/2004 tanggal 1 mei 2004. 

 

Alur pengadaan barang instalasi di PDAM adalah sebagai berikut :  

a. Permintaan barang-barang dari gudang setelah persediaan mengalami stock 

minim, yaitu bagian gudang mengajukan pengadaan barang kepada Direktur 

Utama. 

b. Direktur Utama menugaskan kepada panitia pengadaan untuk melaksanakan 

pengadaan barang. 

c. Panitia pengadaan barang membuat surat penawaran kepada rekanan/toko 

peralatan. 

d. Panitia mengevaluasi surat penawaran dari rekanan baik secara administrasi 

maupun teknik.Apabila rekanan memenuhi syarat, maka rekanan tersebut 

dapat ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang. 

e. Panitia melaporkan kepada Direktur Utama bahwa rekanan tersebut dapat 

ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan barang instalasi. 

f. Dibuat suatu perjanjian kontrak kerja antara Direktur Utama dengan rekanan. 
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g. Sebelum dilaksanakan penandatanganan kontrak dilakukan penandatanganan 

Fakta Intregitas yang menggambarkan bahwa kedua belah pihak dalam 

melaksanakan kontrak kerja tidak ada unsur korupsi, kolusi yang nantinya 

akan merugikan keuangan perusahaan. 

h. Setelah penandatanganan kontrak kerja maka dibuat Surat Perintah Mulai 

Kerja (SPMK) yang isinya bahwa pekerjaan yang diperjanjikan harus segera 

dimulai pelaksanaannya.  

i. Rekanan menerima SPMK dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

volume yang diperjanjikan. 

j. Panitia pengadaan barang membuat Laporan Selesai Pekerjaan kepada 

Direktur Utama bahwa pekerjaan telah selesai. 

k. Akhir dari pekerjaan dibuat serah terima antara kedua belah pihak antara 

Direktur Utama dengan Rekanan terhadap barang-barang yang dikirim. 

Sesuai dengan volume, kualitas yang tertera dalam Perjanjian Kontrak Kerja. 

 

2. Prosedur pengadaan barang operasi 

 Alur Pembeliannya adalah sebagai berikut : 

a. Unit kerja yang memerlukan barang membuat Permintaan Barang dalam 

rangkap Dalam Permintaan Barang harus dinyatakan keterangan tentang 

jumlah barang yang diminta, satuan, spesifikasi, tanggal diperlukan, 

tujuan/keperluannya. 
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b. Sebelum membuat Permintaan Barang tersebut unit kerja yang memerlukan 

harus menanyakan terlebih dahulu kepada unit kerja yang menangani gudang 

apakah barang tersebut tersedia di gudang atau tidak. 

c. Kepala Bagian/unit kerja yang bersangkutan menandatangani Permintaan 

Barang dan meneruskan ke Direksi untuk meminta persetujuan. 

d. Apabila Direksi memberikan persetujuan maka Permintaan Barang lembar 1 

diteruskan kepada unit kerja yang menangani gudang, sedangkan Permintaan 

Barang lembar ke 2 sebagai arsip. 

e. Atas dasar Permintaan Barang lembar ke 1, unit kerja yang menangani 

gudang menilai kewajaran jumlah yang dipesan dan jika perlu mendapat 

penjelasan atas spesisifikasi barang yang akan dibeli dengan unit kerja yang 

memerlukan agar barang yang dipesan sesuai dengan yang dikehendaki. 

f. Untuk barang-barang persediaan, unit kerja yang menangani gudang 

menyiapkan Daftar Permintaan Barang (DPB) dalam rangkap 2 (dua) 

berdasarkan batas persediaan minimum untuk selanjutnya DPB lembar ke 1 

(satu) diteruskan ke unit kerja yang menangani pembelian. 

g. Unit kerja yang menangani pembelian setelah menerima DPB lembar ke 1 

(satu) menghubungi beberapa pemasok untuk mendapatkan penawaran harga. 

Memeriksa Penawaran harga dari beberapa pemasok dan menyeleksinya. 

h. Setelah menyeleksi Penawaran Harga dari pemasok dan sudah memilihnya 

maka selanjutnya unit kerja yang menangani pembelian membuat Order 

Pembelian (OP) dalam rangkap 4 (empat) dan meneruskan OP tersebut 
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kepada Kepala bagian Umum, Direktur Administrasi dan Keuangan dan 

Direktur Utama untuk meminta persetujuan. 

i. Setelah disetujui selanjutnya unit kerja yang menangani pembelian 

melaksanakan pembelian dan pendistribusian OP sebagai berikut : Lembar ke 

1 (satu) untuk  Pemasok, sebagai tanda   pemesanan pembelian, Lembar ke 2 

(dua) untuk Unit kerja yang menangani gudang, sebagai dasar pemeriksaan 

barang pada saat   penerimaan barang, Lembar ke 3 (tiga) untuk Unit kerja 

yang menangani keuangan, sebagai dasar   penyiapan proses pembayaran, 

Lembar ke 4 (empat) sebagai arsip unit kerja yang  menangani pembelian. 

3. Prosedur Penerimaan Barang 

Alur penerimaan barang adalah sebagai berikut : 

a. Pemasok mengirimkan barang yang dipesan bersama-sama dengan faktur dan 

bukti penyerahan rangkap 2 (dua). 

b. Sebelum barang masuk ke gudang terlebih dahulu diperiksa oleh Panitia 

Pengadaan Barang/Jasa dengan mengambil lembar ke 2 (dua) OP dari unit 

kerja yang menangani gudang dan mencocokannya dengan faktur dan bukti 

penyerahan. Selanjutnya menghitung, mengukur, menimbang, memeriksa 

kualitas dan kuantitas barang-barang persediaan yang diterima, untuk 

memastikan apakah telah sesuai dengan dokumen-dokumen tersebut. 

c. Setelah memeriksa kemudian menandatangani ke 2 lembar Bukti Penyerahan 

lembar ke 2 diserahkan kepada pemasok, sedangkan lembar ke 1 (satu) Bukti 

Penyerahan, Faktur lembar ke 2 (dua) OP dan barang persediaan diserahkan 

ke unit kerja yang menangani gudang. 
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d. Selanjutnya berdasarkan lembar ke 1 (satu) Bukti Penyerahan, Faktur lembar 

ke 2 (dua) OP dan barang persediaan, unit kerja yang menangani gudang 

membuat Laporan Penerimaan Barang (LPB) dalam rangkap 3 (tiga) dengan 

mencatat jumlah, satuan, nomor kode dan penjelasan masing-masing barang 

yang diserahkan serta mencantumkan apakah penyerahan tersebut merupakan 

penyerahan se unit kerja yang menangani atau seluruhnya. 

a) Jika hanya dilakukan penyerahan sebagian, petugas gudang harus 

menyebutkan dalam LPB jumlah yang dipesan dan yang diterima sampai 

pengiriman yang terakhir untuk menghindari penyerahan lebih atau 

kurang. 

b) Jika diantara barang-barang yang diterima terdapat barang-barang yang 

cacat atau tidak sesuai dengan pesanan maka penyerahan harus dianggap 

sebagai penyerahan sebagian. Dalam hal pemasok tidak dapat lagi 

memenuhi penyerahan maka pembayaran atas dasar pada jumlah dan 

kualitas barang yang diterima. 

e. Menyerahkan LPB kepada Kepala Bagian Umum bersama lembar ke 1 (satu) 

Bukti Penyerahan, Faktur, lembar ke 2 (dua) OP untuk diteliti. Laporan 

Penerimaan barang-barang non persediaan dilampirkan Berita Acara 

Pemeriksaan barang, harus juga ditandatangani oleh peminta barang atau 

wakilnya yang ikut memeriksa pada saat barang diterima. 

f. Kepala Bagian Umum memeriksa LPB dan menandatanganinya setelah 

meyakini kebenaran laporan dan mengembalikan kepada unit kerja yang 
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menangani gudang ketiga lembar LPB bersama-sama dengan dokumen 

pelengkap. 

g. Unit kerja yang menangani gudang mencatat penerimaan tersebut ke dalam 

kartu gudang sesuai tempat penyimpanan masing-masing. Dalam hal barang 

non persediaan yang tidak langsung diambil harus ditempatkan secara 

tersendiri dan dengan tanda khusus. 

h. Mendistribusikan LPB dan seluruh dokumen pelengkap kepada : Unit kerja 

yang menangani pembukuan : LPB lembar ke-1, OP lembar ke-2, Bukti 

Penyerahan lembar ke-1, Faktur. Unit kerja yang menangani pembelian : LPB 

lembar ke-1. Arsip : LPB lembar ke-3  

 

D. Prosedur Pengeluaran Barang 

Alur pengeluaran barang adalah sebagai berikut : 

a. Petugas yang memerlukan barang membuat Bon Keperluan Barang (BKB) 

rangkap 2 (dua) yang diajukan kepada kepala Bagian untuk disetujui dan 

ditandatangani. 

b. Setelah ditandatangani oleh Kepala Bagiannya, petugas yang memerlukan 

barang membuat Bukti Permintaan Barang (BPB) rangkap 4 (empat) dan 

diteruskan ke Direksi/Pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan. 

c. Atas dasar BPB yang telah disetujui, petugas menyerahkan dokumen tersebut 

kepada unit kerja yang menangani gudang. 

d. Petugas gudang menyiapkan barang sesuai dengan yang tercantum dalam 

BPB dan mengisi jumlah barang yang dikeluarkan pada dokumen tersebut. 
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e. Pada saat barang diserahkan, barang harus dihitung kembali dengan 

disaksikan oleh penerima barang. Jika telah sesuai, petugas gudang 

membubuhkan tanda tangan pada dokumen BPB. 

f. Selanjutnya Petugas gudang membagikan dokumen-dokumen berikut : Unit 

kerja yang menangani pembukuan : BPB lembar ke-1. Kepada yang meminta 

: BPB lembar ke-2 dan BKB lembar ke-1. Arsip : BPB lembar ke-3 dan BKB 

lembar ke-2 

g. Petugas gudang mencatat pengeluaran barang persediaan ke dalam 

kartugudang berdasarkan BPB lembar ke-2 

h. Petugas pembukuan mengarsip BPB lembar ke-1 setelah melakukan 

pencatatan yang diperlukan. 
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4.1.2.6 Pengendalian Intern 
 
Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode 

pencatatan dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data organisasi, mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen. Ada 4 (empat) unsur pokok untuk 

menciptakan suatu sistem pengendalian intern  persediaan barang yang baik 

adalah :  

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian tanggung 

jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan pokok perusahaan, misalnya saja memproduksi dan menjual 

barang. Prinsip-prinsip pembagiannya adalah harus dipisahkan fungsi-fungsi 

operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi, disamping itu juga suatu fungsi 

tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu 

transaksi. 

Sedangkan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh PDAM Kabupaten Kudus 

dalam sistem pengendalian intern pada struktur organisasi adalah : 

a) Pemisahan fungsi gudang dengan fungsi akuntansi. Fungsi gudang memiliki 

tanggung jawab terhadap persediaan barang, sedangkan fungsi akuntansi 

memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan. Kedua 

fungsi ini harus dipisahkan agar tidak terjadi manipulasi data persediaan 

barang yang ada di gudang. 
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b) Yang bertanggung jawab terhadap persediaan barang adalah pegawai bagian 

gudang. Pegawai bagian gudang bertanggung jawab terhadap penerimaan dan 

pengeluaran barang serta bertanggung jawab atas keamanan barang yang 

disimpan. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya. 

Pembagian wewenang akan memudahkan pertanggung jawaban perusahaan 

dan mencapai tujuan perusahaan yang optimal sesuai dengan yang diinginkan. 

Sedangkan dengan prosedur pensatatan yang baik akan menjamin data yang 

direkam dalam formulir, dicatat dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian 

dan keandalan yang tinggi. 

Adapun prosedur yang digunakan oleh PDAM Kabupaten Kudus tentang 

sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam pengendalian intern persediaan 

barang adalah : Setiap pengeluaran barang dari gudang dilakukan hanya dengan 

adanya otorisasi tertulis dari Direksi/Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan 

persetujuan.. Metode yang digunakan untuk mencatat persediaan barang adalah 

metode buku (perpectual) untuk barang instalasi sedangkan metode fisik untuk 

barang operasi. Metode buku akan memudahkan penyusunan neraca dan laporan 

rugi laba jangka pendek. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur 

pencatatan persediaan barang adalah kartu gantung, kartu persediaan. Kartu 

gantung digunakan untuk mencatat data kuantitas barang yang disimpan di 

gudang beserta mutasinya. Kartu persediaan digunakan untuk mencatat mutasi 
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persediaan dan saldo tiap jenis persediaan baik kuantitasnya maupun harga 

pokoknya. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur 

pencatatn yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak 

diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. 

Adapun cara-cara yang ditempuh oleh PDAM Kabupaten Kudus dalam 

menciptakan praktik yang sehat adalah : Pemberian nomor urut tercetak pada 

kartu gantung untuk mencatat keluar masuknya barang yang menggambarkan 

tanggal mulai masuk, jumlah barang, termasuk pengeluaran barang. Pemeriksaan 

terhadap persediaan barang dilakukan setiap periode tertentu, misalnya tri wulan, 

semester, dan tahunan. Tidak adanya campur tangan dari pihak yang tidak 

berwenang dalam persediaan barang. Perputaran jabatan dilakukan secara 

periodik. Cuti yang diambil oleh pegawai gudang diambil sesuai dengan 

keperluan pegawai. Rekonsiliasi antara kekayaan fisik dengan catatan akuntansi 

dilakukan secara periodik selam satu tahun sekali. 

4. Pegawai yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Unsur mutu pegawai merupakan unsur pengendalian intern yang sangat 

penting. Jika perusahaan memiliki pegawai yang kompeten, jujur dan ahli dalam 

bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan melaksanakan tugasnya dengan 

efektif dan efisien. 
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Untuk menciptakan pegawai yang kompeten dalam sistem pengendalian 

intern persediaan barang PDAM Kabupaten Kudus menggunakan prinsip-prinsip 

sebagai berikut : Seleksi calon pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, 

pengalaman serta kedisiplinan dan kejujuran. Dilakukan Job Training bagi 

pegawai baru yang telah diterima. Fasilitas perusahaan yang diberikan pegawai 

sudah memadai, sehingga dapat menunjang efektifitas kerja karyawan. 

Pengembangan pendidikan untuk pegawai. 

 

Dari hasil penelitian diatas, setelah membandingkan antara teori dengan 

praktek di PDAM Kabupaten Kudus, maka dapat dibahas bahwa ada empat unsur 

yang digunakan dalam sistem pengendalian intern persediaan barang di PDAM 

Kabupaten Kudus yaitu : 

1. Dalam pengendalian intern, dilihat dari unsur organisasi, maka terdapat 

pemisahan fungsi akuntansi dengan fungsi gudang. Kedua fungsi ini 

dipisahkan untuk menjaga agar tidak terjadi manipulasi data persediaan yang 

ada di gudang. 

2. Untuk menciptakan kinerja yang baik, wewenang sudah diberikan pada 

masing-masing pegawai sehingga memudahkan pertanggungjawaban dalam 

melaksanakan tugas. Sedangkan untuk melaksanakan pencatatan terhadap 

persediaan, sudah ditetapkan prosedur-prosedur yang sesuai. 

3. Prinsip-prrinsip kerja yang diterapkan sudah sesuai, sehingga tugas dan 

tanggungjawab pegawai dapat dilakukan dengan baik untuk mencapai 

pelaksanaan praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas. 
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4. Untuk meningkatkan kualitas pegawai agar sesuai dengan tuntutan 

pekerjaannya dilakukan program pengembangan pendidikan. Sedangkan 

untuk mendukung pegawai agar bekerja dengan baik diberikan fasilitas-

fasilitas yang cukup. 
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4.2 PEMBAHASAN 

     Metode pencatatan akuntansi menurut teori dalam bukunya Zaki Baridwan 

yang berjudul Intermediate Accounting adalah metode fisik dan metode buku 

(perpectual). Sedangkan metode pencatatan akuntansi yang digunakan oleh 

PDAM Kabupaten Kudus terhadap bahan instalasi adalah metode buku 

(perpectual) sedangkan persediaan bahan operasi menggunakan metode fisik. 

Persediaan bahan operasi terdiri dari persediaan bahan kimia dan bahan operasi 

lainnya. Berarti metode pencatatan akuntansi yang ada pada PDAM Kabupaten 

Kudus sudah sesuai dengan yang ada di teori. 

     Unit-unit terkait dalam persediaan barang pada PDAM Kabupaten Kudus 

melibatkan bagian gudang, bagian keuangan serta bagian anggaran dan laporan. 

Dalam pelaksanaannya masing-masing unit organisasi tersebut berhubungan dan 

bekerja sama dengan yang lainnya sehingga dapat terselenggara satu sistem 

akuntansi persediaan yang baik. Sedangkan dalam teori unit yang terkait adalah 

fungsi gudang dan fungsi akuntansi. Perbedaan fungsi yang berkaitan dengan 

sistem akuntansi persediaan barang tergantung pada luas wewenang dan tugas 

masing-masing fungsi. 

     Unsur-unsur pengendalian intern yang diterapkan dalam sistem akuntansi 

persediaan barang pada PDAM Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut : 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 

Prinsip pembagiannya adalah harus dipisahkan fungsi operasi, penyimpanan 

dan fungsi akuntasi. Disini bagian gudang dan bagian keuangan harus 

dipisahkan agar tidak terjadi manipulasi data. Selanjutnya setiap bagian tidak 
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boleh diberi tanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanaka seluruh tahap 

transaksi. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Di PDAM 

Kabupaten Kudus setiap pengeluaran barang dilakukan hanya dengan otorisasi 

tertulis dari Direksi, catatan akuntansi yang digunakan adalah kartu gantun 

untuk mencatat kuantitas barang yang ada di gudang dan kartu persediaan 

untuk mencatatat mutasi persediaan dan saldo tiap jenis persediaan. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. Caranya dengan pemberian nomor urut tercetak yang 

pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang, setiap 

tahap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal hingga akhir oleh satu 

orang atau unit organisasi. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk 

menciptakan pegawai yang kompeten, PDAM Kabupaten Kudus 

menggunakan prinsip-prinsip diantaranya : Seleksi calon pegawai berdasarkan 

tingkat pendidikan, pengalaman serta kedisiplinan dan kejujuran. Diberikan 

fasilitas-fasilitas yang cukup untuk menunjang efektifitas kerja para pegawai 

dan dilakukan pengembangan pendidikan untuk para pegawai. 

     Unsur-unsur pengendalian intern yang ada di PDAM Kabupaten Kudus 

sudah sesuai dengan teori yang ada sehingga dapat menjamin ketelitian dan 

keandalan data akuntansinya. 
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     Prosedur pengelolaan persediaan yang ada di PDAM Kabupaten Kudus 

meliputi : Prosedur pengadaan barang instalasi, Prosedur pembelian barang 

operasi, Prosedur penerimaan barang dan prosedur permintaan pengeluaran 

barang. 

     Dari uraian tentang sistem akuntansi persediaan barang pada PDAM 

Kabupaten Kudus dan prosedur pelaksanaannya di atas, penulis melihat adanya 

kelemahan, yaitu : 

1) Prosedur-prosedur yang ada dalam flowchart kurang efektif. Seharusnya surat 

permintaan barang dari bagian gudang langsung dikirim ke unit kerja 

pembelian sebagai dasar untuk menerbitkan surat penawaran harga. 

2) Bagian gudang berperan lebih banyak dalam pengelolaan persediaan. 

Seharusnya semua bagian yang terkait dalam pengelolaan persediaan berperan 

sama atau penting di dalam pengelolaan persediaan, agar tidak terjadi 

manipulasi data. 

 

     Untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada di atas, maka sistem 

persediaan barang yang ada pada PDAM Kabupaten Kudus dapat di desain ulang 

sebagai berikut : (Gambar 6, 7, 8) 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 
5.1 Kesimpulan 

     Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai metode pencatatan, 

unit-unit yang terkait serta pengendalian intern serta sistem akuntansi  persediaan 

barang di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Metode pencatatan akuntansi yang digunakan oleh PDAM Kabupaten Kudus 

terhadap bahan instalasi adalah metode buku (perpectual) sedangkan 

persediaan bahan operasi menggunakan metode fisik. Persediaan bahan 

operasi terdiri dari persediaan bahan kimia dan bahan operasi lainnya. 

2. Unit-unit yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan barang mulai dari 

masuknya barang sampai menjadi barang persediaan adalah : bagian gudang, 

bagian keuangan serta bagian anggaran dan laporan. 

3. Sistem pengendalian intern yang terdapat dalam sistem akuntansi persediaan 

barang yang ada pada PDAM Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut : 

a) Terdapat pemisahan fungsi fungsional secara tegas dalam pelaksanaan 

tahap pembelian barang sampai menjadi barang persediaan yaitu bagian 

gudang dan bagianakuntansi.  
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b) Adanya sistem wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap 

transaksi. 

c) Terdapat praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 

unit organisasi. 

d) Adanya pegawai yang mutunya sesui dengan tanggungjawabnya. 

4. Kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem akuntansi persediaan barang 

pada PDAM Kabupaten Kudus adalah prosedur-prosedur yang ada kurang 

efektif dan bagian gudang berperan lebih banyak dalam pengelolaan 

persediaan. 

 

5.2 Saran 

     Saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan kesimpulan di atas 

adalah sebagai berikut : 

1. Metode pencatatan akuntansi yang ada pada PDAM Kabupaten Kudus sudah 

sesuai dengan yang ada di teori yaitu metode fisik untuk bahan operasi dan 

metode buku (perpectual) untuk bahan instalasi. Hal ini harus tetap 

dipertahankan, karena memudahkan penyusunan laporan keuangan. 

2. Unit-unit yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan barang yang ada 

pada PDAM Kabupaten Kudus ada perbedaan, perbedaan fungsi yang ada ini 

tergantung pada luas sempitnya wewenang dan tugas masing-masing bagian. 

3. Unsur-unsur pengendalian intern yang ada pada PDAM Kabupaten Kudus 

sudah sesuai dengan yang ada di teori. Hal ini harus tetap dipertahankan 

sehingga menjamin ketelitian data akuntansinya. 
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4. Untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan dari sistem akuntansi persediaan 

yang ada sebaiknya menggunakan sistem persediaan yang sudah di desain 

ulang. 
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