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ABSTRAK
ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENGELOLAAN
PERSEDIAAN BAHAN BAKU AYAM
Studi Kasus di Rocket Chicken Cabang Gayam

Budi Setio Aji
162114074
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2020
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan pengendalian
internal atas pengelolaan persediaan bahan baku ayam di Rocket Chicken Cabang
Gayam sesuai dengan komponen pengendalian internal menurut Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO). Penelitian ini
dilakukan agar Rocket Chicken Cabang Gayam dapat memahami dan mengevaluasi
penerapan pengendalian internal sehingga penerapan pengendalian internal dapat
dilakukan secara tepat dan efektif untuk menjaga kualitas, kuantitas, ketepatan
waktu, dan mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan persediaan.
Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan
data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan checklist. Teknik analisis
data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif, yaitu dengan mengolah
data yang terjadi di lapangan dan membandingkan dengan teori-teori untuk diambil
kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rocket Chicken Cabang Gayam
telah menerapkan pengendalian internal atas pengelolaan persediaan bahan baku
ayam menurut COSO yang dibuktikan dari pelaksanaan pengendalian internal
Rocket Chicken Cabang Gayam sesuai keadaaan sebenarnya. Komponen yang
belum sepenuhnya diterapkan yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan
aktivitas pengendalian sehingga ada yang sesuai dan ada yang belum sesuai dengan
COSO. Komponen informasi dan komunikasi serta pemantauan sudah sepenuhnya
diterapkan sehingga sesuai dengan COSO.

Kata kunci: Pengendalian internal, persediaan bahan baku, COSO

xvi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

ANALYSIS OF INTERNAL CONTROL OVER THE MANAGEMENT OF
CHICKEN RAW MATERIAL INVENTORY
Case Study at Rocket Chicken of Gayam Branch

Budi Setio Aji
162114074
University of Sanata Dharma
Yogyakarta
2020
This research aims to determine whether the application of internal control
over the management of chicken raw material inventory in Rocket Chicken of
Gayam branch in accordance with the internal control component according to the
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).
This research was conducted so that Rocket Chicken of Gayam branch can
understand and evaluate the application of internal control so that the application of
internal control can be carried out appropriately and effectively to maintain quality,
quantity, timeliness, and prevent errors in inventory management.
This type of research is a case study. Data collection techniques used were
interviews, documentation, and checklists. The data analysis technique used
comparative descriptive analysis, which is by processing data that occurs in the field
and comparing with theories to drawing conclusions.
The results of this study indicate that Rocket Chicken of Gayam branch has
implemented the internal controls over the management of chicken raw material
inventory according to COSO as evidenced by the implementation of internal
control of the Rocket Chicken of Gayam branch in accordance with the actual
circumstances. Components that have not been fully implemented are the control
environment, risk assessment, and control activities so that there are components
that are in accordance and not in accordance with COSO. The components of
information and communication, and monitoring have been fully implemented so
that it is in accordance with COSO.

Keywords: Internal control, Raw material inventory, COSO
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia saat ini sudah semakin pesat.
Hal tersebut dapat dilihat dampaknya dari segi ekonomi. Salah satu dampaknya
dari segi ekonomi yaitu saat ini muncul banyaknya perusahaan-perusahaan baru
yang memiliki daya saing serta keunggulan dan ketertarikan masing-masing
dari setiap perusahaan tersebut yang membuat ketatnya persaingan antar
perusahaan sejenis di Indonesia. Salah satu jenis perusahaan yang mengalami
ketatnya persaingan di Indonesia saat ini adalah perusahaan kemitraan yang
bergerak di bidang Fast Food Restaurant.
Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua
pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama
maupun keuntungan bersama sesuai prinsip saling membutuhkan dan saling
mengisi sesuai kesepakatan yang muncul. Langkah kerjasama dalam bentuk
kemitraan usaha merupakan suatu strategi untuk dapat mengembangkan usaha
mikro kecil dan sangat diperlukan adanya dukungan yang maksimal dari pihak
pengusaha besar. Pada prinsipnya, kerjasama kemitraan adalah kerjasama
antara pengusaha besar dan pengusaha kecil berdasarkan asas saling
memperkuat,

saling

membutuhkan,

dan

saling

berkesinambungan

(www.hestanto.web.id/teori-pola-kemitraan-menurut-para-ahli).
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Setiap perusahaan yang tumbuh dan berkembang memerlukan suatu
pengendalian yang baik dalam mendukung dan memperlancar kegiatannya.
Perusahaan kemitraan di bidang Fast Food Restaurant dalam mengelola bisnis
membutuhkan suatu pengendalian yang baik, salah satunya yaitu pengendalian
atas aktivitas pengelolaan persediaan bahan baku. Pada perusahaan kemitraan
di bidang Fast Food Restaurant, pengendalian atas persediaan bahan baku
penting dilakukan karena persediaan merupakan bagian yang paling aktif
dalam operasi perusahaan yang secara terus menerus dibeli, diproduksi dan
dijual (Stice et al. 2009: 572). Hal itu menjadi dasar bagi setiap perusahaan
untuk melakukan penanganan dan pengawasan terhadap persediaan dengan
melakukan pengendalian. Pengendalian atas persediaan harus segera dimulai
setelah persediaan diterima (Warren et al 2015: 453).
Pengendalian persediaan bahan baku merupakan fungsi manajerial
yang sangat penting dalam perusahaan Fast Food Restaurant karena
persediaan bahan baku memiliki dampak pada semua fungsi usaha terutama
pemasaran dan keuangan. Suatu perusahaan Fast Food Restaurant perlu
melakukan serangkaian kebijakan dalam pengendalian persediaan yang
memantau dan menentukan tingkat persediaan bahan baku yang dibutuhkan
agar dapat mengelola persediaan bahan baku dengan baik sehingga tidak
mengganggu kegiatan operasional perusahaan.
Aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan disebut sebagai
pengendalian internal. Pengendalian internal dilakukan untuk tindakan
pengamanan untuk mencegah terjadinya kerusakan, pencurian, maupun
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tindakan menyimpang lainnya. Menurut Hery (2014: 159), pengendalian
internal merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset
atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan,
menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta
memastikan

bahwa

peraturan

hukum/undang-undang serta

kebijakan

manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh
karyawan perusahaan. Pengendalian internal dilakukan untuk memantau
apakah kegiatan operasional maupun finansial perusahaan telah berjalan sesuai
dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.
Salah satu perusahaan kemitraan di bidang Fast Food Restaurant yang
perlu menerapkan pengendalian atas pengelolaan persediaan adalah Rocket
Chicken. Rocket Chicken membuka kemitraan dan mendorong pengusahapengusaha baru dengan modal yang terjangkau untuk memiliki suatu usaha
bidang makanan yang dapat dikelola oleh perorangan atau berbadan hukum.
Modal yang ditetapkan untuk pengusaha atau investor yang ingin berinvestasi
di Rocket Chicken untuk memiliki usaha di bidang makanan standarnya
berkisaran Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Keunggulan
Rocket Chicken dengan membidik pangsa pasar seluruh kalangan lapisan
masyarakat sehingga bisa mendirikan outlet-outlet dengan brand Rocket
Chicken ke beberapa daerah. Saat ini Rocket Chicken telah memiliki outlet
sebanyak enam ratus lima puluh outlet dalam skala nasional.
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Rocket Chicken merupakan Fast Food Restaurant yang menjual
produk berbahan dasar ayam yang diolah dan menjadi produk-produk makanan
khas Rocket Chicken. Bahan baku ayam menjadi salah satu kebutuhan utama
Rocket Chicken agar dapat mendukung proses produksi dalam menghasilkan
produknya. Untuk menghasilkan produk dengan cita rasa yang baik diperlukan
bahan baku ayam yang berkualitas dan teknik pengolahan yang tepat karena
persediaan bahan baku ayam menjadi bagian utama sebagai produk Rocket
Chicken. Namun, Setiap perusahaan yang berkembang tidak luput dari adanya
permasalahan, Rocket Chicken pun masih memiliki permasalahan pada bagian
persediaan. Permasalahan yang terjadi seperti adanya kerusakan pada
persediaan maupun terkadang adanya kecurangan atau kehilangan persediaan.
Permasalahan yang sering terjadi karena kerusakan persediaan adalah masalah
pada saat melakukan pengepakan (packing) bahan baku sehingga mengalami
kebocoran dan bahan baku menjadi tidak layak pakai serta kerusakan yang
terjadi pada bahan baku ayam yang diterima tidak sesuai dengan yang
diharapkan. Permasalahan lainnya yaitu terkadang produksi bahan baku telat
karena ketidakseimbangan antara perkembangan outlet yang terus bertambah
dengan sumber daya manusia yang jumlahnya masih kurang. Untuk
permasalahan karena kecurangan atau kehilangan persediaan, masalah itu
terjadi ketika supplier atau karyawan berbuat hal curang atau tidak sesuai
aturan dan kesepakatan.
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Hal tersebut bisa saja terjadi karena penerapan pengendalian internal
atas pengelolaan persediaan yang masih kurang memadai. Penerapan
pengendalian internal atas pengelolaan persediaan perlu dilakukan secara tepat
dan efektif untuk menjaga kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan mencegah
terjadinya kesalahan dalam pengelolaan persediaan. Dari uraian tersebut
peneliti ingin menganalisis pengendalian internal atas pengelolaan persediaan
bahan baku ayam pada Rocket Chicken dan dibandingkan dengan
pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO) untuk melihat apakah sudah sesuai dengan
standar COSO tersebut.
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah apakah penerapan
pengendalian internal atas pengelolaan persediaan bahan baku ayam di Rocket
Chicken sesuai dengan komponen pengendalian internal menurut COSO?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan
pengendalian internal atas pengelolaan persediaan bahan baku ayam di Rocket
Chicken sesuai dengan komponen pengendalian internal menurut COSO.
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi
perusahaan mengenai pengendalian internal atas pengelolaan persediaan
bahan baku ayam yang telah dilakukan perusahaan dan sesuai dengan
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komponen pengendalian internal COSO sehingga berguna untuk
pengambilan kebijakan dan dapat menjadi bahan evaluasi demi terciptanya
keefisienan dan keefektifan dalam pengelolaan persediaan di Rocket
Chicken Cabang Gayam.
2. Bagi Universitas Sanata Dharma
Penelitian ini dapat dijadikan koleksi referensi kepustakaan di
perpustakaan

Universitas

Sanata

Dharma

khususnya

mengenai

pengendalian internal atas pengelolaan persediaan.
3. Bagi Penulis
Penelitian ini dapat menjadi sarana penulis dalam menerapkan ilmu
yang telah diperoleh selama masa perkuliahan terutama tentang
pengendalian internal dan penulis dapat memperoleh ilmu serta wawasan
pengetahuan baru secara langsung mengenai pentingnya pengendalian
internal persediaan pada perusahaan kemitraan bidang Fast Food guna
mencapai pengelolaan persediaan yang efektif dan efisien.
E. Sistematika Penulisan
Penelitian ini akan disajikan dengan sistematika penulisan sebagai
berikut:
BAB I

Pendahuluan
Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
penulisan.
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BAB II

Tinjauan Pustaka
Bab ini akan membahas mengenai dasar teori-teori yang berkaitan
dengan penelitian yang dapat dipakai dalam pemecahan masalah.

BAB III Metode Penelitian
Bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian, waktu dan
tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, data penelitian, data
yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
BAB IV Gambaran Umum Perusahaan
Bab ini menjelaskan mengenai informasi dan gambaran umum
perusahaan yang diteliti meliputi sejarah dan perkembangan
perusahaan, visi dan misi perusahaan, stuktur organisasi perusahaan,
dan personalia beserta beberapa penjelasannya.
BAB V

Analisis Data dan Pembahasan
Bab ini akan membahas mengenai perbandingan pengendalian
internal atas pengelolaan persediaan bahan baku ayam yang
dilaksanakan oleh Rocket Chicken Cabang Gayam dan pengendalian
internal menurut COSO dilihat dari prinsip-prinsipnya yang terdiri
dari tujuh belas prinsip dari lima komponen pengendalian internal
menurut COSO yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko,
aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan
(monitoring) dan melakukan analisis terhadap setiap komponen
pengendalian internal COSO apakah telah diterapkan atau belum
diterapkan di Rocket Chicken Gayam.
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BAB VI Penutup
Bab ini

membahas

mengenai

kesimpulan dari penelitian,

keterbatasan penelitian, dan saran bagi perusahaan sehingga dapat
meningkatkan keefisinenan dan keefektifan dalam pengendalian
pengelolaan persediaan di Rocket Chicken Cabang Gayam.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengendalian Internal
1. Pengertian Pengendalian Internal
Menurut

Boynton,

dkk.

(2002:

373),

laporan

COSO

mendefinisikan pengendalian internal adalah suatu proses yang
dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya
dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang
memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut:
a. Keandalan pelaporan keuangan.
b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
c. Efektivitas dan efisiensi operasi.
Dalam buku Boynton, dkk. (2002: 373), laporan COSO juga
menekankan

konsep

fundamental

(fundamental

concepts)

dinyatakan dalam definisi berikut:
a. Pengendalian intern merupakan suatu proses. Ini berarti alat untuk
mencapai suatu akhir, bukan akhir itu sendiri. Pengendalian intern
terdiri dari serangkaian tindakan yang meresap dan terintegrasi
dengan tidak ditambahkan ke dalam infrastruktur suatu entitas.
b. Pengendalian intern dilaksanakan oleh orang. Pengendalian intern
bukan hanya suatu manual kebijakan dan formulir-formulir, tetapi
orang pada tingkatan organisasi, termasuk dewan direksi,
manajemen, dan personel lainnya.

9
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c. Pengendalian intern dapat diharapkan untuk menyediakan hanya
keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak, kepada
manajemen dan dewan direksi suatu entitas karena keterbatasan
yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan perlunya
untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat relatif dari pengadaan
pengendalian.
d. Pengendalian intern diarahkan pada pencapaian tujuan dalam
kategori yang saling tumpang tindih dari pelaporan keuangan,
kepatuhan, dan operasi.
2. Tujuan Pengendalian Internal
Menurut Hery (2014: 160), Tujuan dari pengendalian internal
tidak lain adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa:
a. Aset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana
mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan
semata, bukan untuk kepentingan individu (perorangan) oknum
karyawan tertentu. Pengendalian internal diterapkan agar seluruh
aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan
penyelewengan, pencurian, dan penyalahgunaan yang tidak sesuai
dengan wewenangnya dan kepentingan perusahaan.
b. Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat
diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil risiko baik atas
salah saji laporan keuangan yang disengaja (kecurangan) maupun
yang tidak disengaja (kelalaian).
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c. Karyawan telah mentaati hukum dan peraturan.
Menurut Committee of Sponsoring Organization (COSO)
(2013), tujuan pengendalian internal yaitu:
a. Tujuan Operasi
Tujuan ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas,
termasuk tujuan kinerja operasional dan keuangan dan menjaga aset
terhadap kerugian.
b. Tujuan Pelaporan
Tujuan ini berkaitan dengan pelaporan keuangan dan pelaporan non
keuangan, untuk internal maupun eksternal yang mencakup
keandalan, ketepatan waktu, transparansi, atau persyaratan lain yang
ditetapkan oleh regulator, persyaratan yang diakui pembuat standar
atau kebijakan entitas itu sendiri.
c. Tujuan Kepatuhan
Tujuan ini berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan yang membuat entitas tunduk.
3. Fungsi Pengendalian Internal
Menurut Romney dan Steinbart (2014: 227), pengendalian
internal melaksanakan tiga fungsi penting yaitu:
a. Pengendalian untuk pencegahan (preventive control) dengan
mencegah timbulnya suatu masalah sebelum mereka muncul.
Mempekerjakan personil akuntansi yang berkualifikasi tinggi,
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pemisahan tugas pegawai yang memadai, dan secara efektif
mengendalikan akses fisik atau aset, fasilitas dan informasi.
b. Pengendalian untuk pemeriksaan (detective control) dibutuhkan
untuk mengungkapkan masalah begitu masalah tersebut muncul.
Contoh dari pengendalian untuk pemeriksaan adalah pemeriksaan
salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan
neraca saldo setiap bulan.
c. Pengendalian Korektif (corrective control) memecahkan masalah
yang

ditemukan

oleh

pengendalian

untuk

pemeriksaan.

Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk
mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan yang
ditimbulkan, dan mengubah sistem agar masalah di masa mendatang
dapat dihilangkan.
4. Pentingnya Pengendalian Internal
Menurut Boynton, dkk. (2002: 371), pentingnya pengendalian
internal bagi manajemen dan auditor independen telah diakui dalam
literatur profesional selama beberapa tahun. Suatu terbitan tahun 1947
oleh AICPA yang berjudul Internal Control menyebutkan faktor-faktor
berikut sebagai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap meluasnya
pengakuan atas pentingnya pengendalian internal.
a. Lingkup dan ukuran bisnis entitas telah menjadi sangat kompleks
dan tersebar luas sehingga manajemen harus bergantung pada
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sejumlah laporan dan analisis untuk mengendalikan operasi secara
efektif.
b. Pengujian dan penelaahan yang melekat dalam sistem pengendalian
intern yang baik menyediakan perlindungan terhadap kelemahan
manusia dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan
ketidakberesan.
c. Tidak praktis bagi auditor untuk melakukan audit atas kebanyakan
perusahaan

dengan

pembatasan

biaya

ekonomi

tanpa

menggantungkan pada sistem pengendalian intern klien.
5. Keterbatasan Pengendalian Internal
Dalam buku Boynton, dkk. (2002: 375), AU 319.16-.18,
Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit,
mengidentifikasi keterbatasan yang melekat (inherent limitations)
berikut yang menjelaskan mengapa pengendalian intern, sebaik apapun
dirancang dan dioperasikan hanya dapat menyediakan keyakinan yang
memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan pengendalian suatu
entitas. Berikut ini adalah keterbatasan-keterbatasan pengendalian
internal suatu entitas:
a. Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali, manajemen dan
personel lain dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam
membuat keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin
karena informasi yang tidak mencukupi, keterbatasan waktu, atau
prosedur lainnya.
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b. Kemacetan. Kemacetan dalam melaksanakan pengendalian dapat
terjadi ketika personel salah memahami instruksi atau membuat
kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan.
Perubahan sementara atau permanen dalam personel atau dalam
sistem atau prosedur juga dapat berkontribusi pada terjadinya
kemacetan.
c. Kolusi. Individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang
melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama
dengan karyawan lain, konsumen atau pemasok, dapat melakukan
sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak dapat dideteksi oleh
pengendalian intern.
d. Penolakan manajemen. Manajemen dapat mengesampingkan
kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah seperti
keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi keuangan
suatu entitas yang dinaikkan atau status ketaatan. Praktik penolakan
(override) termasuk membuat penyajian yang salah dengan sengaja
kepada auditor dan lainnya seperti menerbitkan dokumen palsu
untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif.
e. Biaya versus manfaat. Biaya pengendalian internal suatu entitas
seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk
diperoleh. Pengukuran yang tepat baik dari biaya dan manfaat
biasanya tidak memungkinkan, manajemen harus membuat baik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15

estimasi

kuantitatif maupun kualitatif dalam

mengevaluasi

hubungan antara biaya dan manfaat.
6. Komponen Pengendalian Internal
Laporan COSO dan AU 319, Consideration of Internal Control
in the Financial Statement Audit (SAS 78) dalam Boynton, dkk. (2002:
379-400) mengidentifikasi lima komponen pengendalian internal yang
saling berhubungan sebagai berikut:
a. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian (control environtment) menetapkan
suasana dari suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan
pengendalian dari orang-orang yang berada di dalam entitas.
Lingkungan

pengendalian

merupakan

pondasi

dari

semua

komponen pengendalian internal lainnya yang menyediakan disiplin
dan struktur. (AU 319.25).
Sejumlah faktor membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu
entitas yang di antaranya adalah sebagai berikut (AU 319.25):
1) Integritas dan nilai-nilai etika
Menurut Hayes, dkk. (2017: 272), integritas dan nilai-nilai etika
dari pihak-pihak yang membuat, mengurus, dan memantau
pengendalian menentukan tingkat efektivitasnya. Komunikasi
atas integritas dan nilai-nilai etika perusahaan kepada para
karyawan dan upaya penguatan dalam praktik mempengaruhi
bagaimana cara para karyawan memandang pekerjaannya.
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Manajemen dapat bertindak untuk memaksimalkan integritas
pengendalian dan mengurangi salah saji. Manajemen dapat
menghilangkan dorongan dan godaan yang menyebabkan setiap
karyawan terlibat dalam kecurangan atau perilaku yang tidak
beretika. Komunikasi dan penegakan integritas dan nilai-nilai
etika

merupakan

elemen

penting

yang

mempengaruhi

efektivitas rancangan, pengelolaan, dan pemantauan atas
pengendalian internal.
2) Komitmen terhadap kompetensi
Menurut Hayes, dkk. (2017: 274), kompetensi merupakan
pengetahuan

dan

keterampilan

yang

diperlukan

untuk

menyelesaikan tugas-tugas pada masing-masing pekerjaan.
Manajemen perlu menentukan beberapa tingkat kompetensi
untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu dan memastikan bahwa
karyawan yang melakukan pekerjaan tersebut memiliki
pelatihan, pengalaman, dan inteligensi yang diperlukan.
3) Dewan direksi dan komite audit
Menurut Hayes, dkk. (2017: 274), partisipasi dari pihak-pihak
yang bertanggung jawab atas tata kelola, khususnya dewan
direksi dan komite audit entitas sangat berpengaruh pada
lingkungan pengendalian. Tanggung jawab memandu dan
mengawasi berasal dari dewan direksi yang aktif dan terlibat,
yang memiliki tingkat pengelolaan dan keahlian teknis yang
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tepat menjadi hal yang penting bagi pengendalian internal yang
efektif. Dewan direksi harus siap untuk menanyakan dan
mengamati aktivitas manajemen, memberikan pandangan, dan
memiliki keberanian untuk bertindak jika berhadapan dengan
pelanggaran yang jelas. Dalam upaya untuk dianggap
independen, anggota komite audit tidak diperkenankan
menerima imbalan jasa dari setiap jasa konsultasi, nasihat, atau
imbalan jasa kompensasi dari perusahaan yang dikelola atau
terafiliasi dengan setiap anak perusahaan.
4) Filosofi dan gaya operasi manajemen
Menurut Hayes, dkk. (2017: 275), filosofi dan gaya operasi
manajemen adalah sikap manajemen tentang dan pendekatan
terhadap pelaporan keuangan, masalah-masalah akuntansi, serta
untuk mengambil dan mengelola risiko bisnis. Manajemen
puncak dan dewan direksi memberikan sinyal yang jelas kepada
para karyawan terkait kultur perusahaan dan tentang pentingnya
pengendalian.

Manajemen

puncak

dan

dewan

direksi

memainkan peran utama dalam menentukan apakah para
bawahan memutuskan untuk mematuhi, melanggar, atau
mengabaikan sejumlah peraturan perusahaan, dan jenis risiko
bisnis yang diterima. Filosofi manajemen dapat menimbulkan
risiko yang signifikan. Unsur utama risiko berasal dari dominasi
manajemen yang dilakukan oleh beberapa individu.
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5) Struktur organisasi
Menurut Hayes, dkk. (2017: 275), Struktur organisasi entitas
memberikan kerangka kerja dalam aktivitas bisnis yang
direncanakan,

dilakukan,

dikendalikan,

dan

dipantau.

Pertimbangan-pertimbangan penting di antaranya seperti
kejelasan garis otoritas dan tanggung jawab, tingkat yang mana
sejumlah kebijakan dan prosedur ditetapkan, kepatuhan
terhadap sejumlah kebijakan dan prosedur tersebut, supervisi
dan pemantauan yang memadai atas aktivitas operasi yang
terdesentralisasi, serta ketepatan struktur organisasi atas ukuran
dan

kompleksitas

entitas.

Dengan

memahami

struktur

organisasi entitas, auditor dapat mengetahui mengenai
manajemen dan elemen fungsional dari bisnis, serta bagaimana
kebijakan pengendalian akan dilakukan.
6) Penetapan wewenang dan tanggung jawab
Menurut Hayes, dkk. (2017: 275), Penetapan dan tanggung
jawab diberikan di seluruh organisasi dan lini-lini pelaporan
yang terkait, yang berdampak pada pengendalian. Tanggung
jawab dan pendelegasian otoritas harus diberikan secara jelas.
Tanggung jawab didistribusikan dengan dijabarkan dalam
panduan kebijakan perusahaan secara formal. Panduan tersebut
menjelaskan sejumlah kebijakan, seperti praktik bisnis,
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sejumlah tanggung jawab, tugas, dan kendala (termasuk
deskripsi pekerjaan secara tertulis) atas pekerjaan karyawan.
7) Kebijakan dan praktik sumberdaya manusia
Menurut Hayes, dkk. (2017: 277), Elemen lingkungan
pengendalian yang paling penting adalah personel, itu sebabnya
sejumlah kebijakan dan praktik sumber daya manusia
merupakan hal yang penting. Dengan para karyawan yang
kompeten dan dapat dipercaya, kelemahan dalam pengendalian
lainnya dapat diimbangi dan laporan keuangan yang reliabel
masih mungkin dihasilkan. Perusahaan harus berhati-hati dalam
perekrutan, orientasi, pelatihan, evaluasi, konseling, promosi,
kompensasi, dan tindakan perbaikan. Praktik-praktik perekrutan
mencakup sejumlah wawancara terkait pekerjaan, serta
pengumpulan bukti terkait integritas dan perilaku beretika
secara formal dan mendalam agar dapat merekrut para karyawan
yang berkualitas tinggi. Pelatihan meningkatkan keterampilan
teknis

karyawan

dan

mengkomunikasikan

peranan

prospektifnya di perusahaan. Rotasi dan promosi personel yang
didorong oleh penilaian kinerja secara periodik menunjukkan
komitmen entitas terhadap orang-orang yang berada di
dalamnya. Program kompensasi yang kompetitif mencakup
insentif bonus agar dapat memotivasi dan memperkuat kinerja
yang luar biasa.
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b. Penilaian Risiko
Penilaian risiko (risk assessment) untuk tujuan pelaporan keuangan
adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu entitas
yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan
secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku
umum (AU 319.28). Manajemen menilai risiko sebagai bagian dari
merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian internal untuk
meminimalkan sejumlah kesalahan dan penyimpangan.
Penilaian

risiko

oleh

manajemen

juga

harus

mencakup

pertimbangan khusus atas risiko yang dapat muncul dari perubahan
kondisi seperti yang diuraikan dalam AU 319.29:
1) Perubahan dalam lingkungan operasi
Menurut Widjaja (2016: 16), perubahan dalam peraturan dan
ruang lingkup operasi dapat mengubah tekanan kompetitif dan
menciptakan risiko yang secara signifikan berbeda.
2) Personel baru
Menurut Widjaja (2016: 16), personel baru mungkin memiliki
fokus yang berbeda atau pemahaman pengendalian internal.
3) Sistem informasi yang baru atau dimodifikasi
Menurut Widjaja (2016: 16), perubahan yang cepat dan
signifikan dalam sistem informasi dapat mengubah risiko yang
berkaitan dengan pengendalian internal.
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4) Pertumbuhan yang cepat
Menurut Widjaja (2016: 16), perluasan operasi yang cepat dan
signifikan dapat meregangkan kendali dan meningkatkan risiko
gangguan pengendalian.
5) Teknologi baru
Menurut Widjaja (2016: 17), menggabungkan teknologi baru ke
dalam proses produksi atau sistem informasi dapat mengubah
risiko yang terkait dengan pengendalian internal.
6) Lini, produk, atau aktivitas baru
Menurut Widjaja (2016: 17), memasuki area bisnis atau
transaksi dengan entitas yang memiliki sedikit pengalaman
dapat memperkenalkan risiko baru yang terkait dengan
pengendalian internal.
7) Restrukturisasi perusahaan
Menurut Widjaja (2016: 17), restrukturisasi dapat disertai
dengan pengurangan staf dan perubahan dalam pengawasan dan
pemisahan tugas yang dapat mengubah risiko yang terkait
dengan pengendalian internal.
8) Operasi di luar negeri
Menurut Widjaja (2016: 17), perluasan atau akuisisi operasi
internasional membawa risiko baru dan sering berdampak pada
pengendalian internal.
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9) Pernyataan akuntansi
Menurut Widjaja (2016: 17), mengadopsi prinsip akuntansi baru
atau mengubah prinsip akuntansi dapat mempengaruhi risiko
yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.
c. Informasi dan Komunikasi
Sistem informasi dan komunikasi (information and communication
system) yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang
memasukkan sistem akuntansi (accounting system), terdiri dari
metode-metode

dan

catatan-catatan

yang diciptakan

untuk

mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi,
mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi entitas (dan juga
kejadian-kejadian serta kondisi-kondisi) dan untuk memelihara
akuntabilitas dari aktiva-aktiva dan kewajiban-kewajiban yang
berhubungan.

Komunikasi

melibatkan

penyediaan

suatu

pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab
individu berkenaan dengan pengendalian intern atas pelaporan
keuangan (AU 319.34).
d. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian (control activities) merupakan kebijakan dan
prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen
telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian membantu memastikan
bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan risiko telah
diambil untuk pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23

memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkatan
organisasional dan fungsional (AU 319.32).
Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit laporan keuangan
dapat dikategorikan dalam berbagai cara. Salah satu cara adalah
sebagai berikut:
1) Pemisahan tugas
Pemisahan tugas berupaya mencegah orang-orang yang
memiliki akses ke aset-aset yang mudah dicairkan dari
kemampuan

untuk

menyesuaikan

catatan-catatan

dan

pengendalian yang diperlukan atas aset-aset tersebut. Pemisahan
tugas dapat mengurangi risiko kesalahan atau tindakan yang
tidak sesuai. Misalnya, pemisahan tanggung jawab untuk
mengotorisasi transaksi-transaksi, untuk mencatatnya, dan untuk
menangani aset-aset yang terkait (pengamanan aset).
2) Pengendalian pemrosesan informasi (pengendalian umum dan
pengendalian aplikasi)
Prosedur-prosedur pengendalian terkait pemrosesan informasi
merupakan pengendalian-pengendalian yang dilakukan untuk
memastikan akurasi masukan dan pemrosesan, dokumen dan
cacatan yang memadai, dan pengendalian aplikasi komputer.
Pengendalian

aplikasi

(application

control)

adalah

pengendalian-pengendalian yang berlaku untuk aplikasi-aplikasi
yang memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan sejumlah
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transaksi

(Ms

Office,

SAP,

QuicBooks)

bukan

sistem

komputerisasi secara umum. Pengendalian otorisasi atas sistem
informasi yang dipertimbangkan sebagai pengendalian otorisasi
daripada pengendalian pemrosesan informasi disebut sebagai
pengendalian umum. Pengendalian umum (general control)
adalah sejumlah kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan
banyak aplikasi dan mendukung fungsi pengendalian aplikasi
yang efektif dengan membantu memastikan keberlanjutan
aktivitas operasi yang tepat atas sistem informasi. Pengendalian
umum mencakup pengendalian akses seperti ID pengguna, kata
sandi, serta prosedur cadangan penyimpanan dan pemulihan
data.
3) Pengendalian fisik
Pengendalian fisik adalah prosedur-prosedur untuk memastikan
keamanan aset-aset secara fisik. Sejumlah aset dan catatan yang
tidak diproteksi secara memadai dapat dicuri, rusak, atau bahkan
hilang. Di dalam perusahaan, hanya individu-individu yang telah
diotorisasi dengan tepat yang diizinkan untuk mengakses asetaset perusahaan. Akses langsung secara fisik terhadap sejumlah
aset dapat dikendalikan melalui tindakan pencegahan secara
fisik.

Misalnya,

menjaga

kemungkinan pencurian.

gudang

persediaan

terhadap
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4) Review kinerja
Review kinerja adalah pemeriksaan independen atas kinerja oleh
pihak ketiga yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas
tersebut. Aktivitas pengendalian ini disebut sebagai verifikasi
internal yang termasuk sejumlah review dan analisis atas kinerja
aktual

versus

anggaran,

ramalan

dan

kinerja

periode

sebelumnya, mengorelasikan serangkaian data yang berbeda,
bersama-sama dengan analisis atas sejumlah hubungan dan
tindakan investigasi dan perbaikan, membandingkan data
internal dengan sumber informasi eksternal, serta mereview
kinerja fungsional atau aktivitas.
e. Pemantauan
Pemantauan (monitoring) adalah suatu proses yang menilai kualitas
kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Pemantauan
melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian
dengan dasar waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang
diperlukan (AU 319.38).
Pemantauan

dapat

dilaksanakan

melalui

aktivitas

yang

berkelanjutan (on going activities). Sebagai contoh, masalah dengan
pengendalian intern dapat menarik perhatian manajemen melalui
keluhan yang diterima dari pelanggan mengenai kekeliruan tagihan
atau dari pemasok mengenai masalah pembayaran. Pemantauan juga
dapat dilaksanakan melalui pengevaluasian periodik secara terpisah.
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Sebagai contoh, audit internal secara umum menilai bagian yang
berbeda dari pengendalian intern suatu entitas pada berbagai interval
dan melaporkan kelemahan kepada manajemen dan komite audit
dengan memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai.
7. Prinsip Pengendalian Internal
Menurut COSO (2013) dalam Sambara (2018) terdapat 17
prinsip yang harus dijalankan dalam organisasi untuk mendukung
kelima komponen pengendalian internal. Prinsip-prinsip pengendalian
intern merepresentasikan konsep fundamental dari tiap-tiap komponen
pengendalian internal. Berikut adalah prinsip-prinsip pengendalian
internal:
a. Lingkungan pengendalian
COSO (2013) menyatakan bahwa penerapan pengendalian internal
terdapat lima prinsip yang mendukung lingkungan pengendalian
dapat terwujud dengan baik, yaitu sebagai berikut:
1) Komitmen terhadap integritas dan nilai etika
Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan
nilai-nilai etika. Organisasi yang terdiri dari dewan direksi,
manajemen, dan personil lainnya.
2) Melaksanakan pengawasan
Dewan pengawas independen terhadap manajemen dan
melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan kinerja
pengendalian.
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3) Menetapkan struktur, wewenang dan tanggung jawab
Manajemen menetapkan, dengan pengawasan dewan komisaris,
struktur, jalur pelaporan, kewenangan dan tanggung jawab
dalam mencapai tujuan.
4) Menunjukkan komitmen yang kompeten
Organisasi

menunjukkan

mengembangkan,

dan

komitmen

mempertahankan

untuk

menarik,

individu

yang

kompeten dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.
5) Mendorong akuntabilitas terhadap pengendalian internal
Organisasi mendorong individu mengemban akuntabilitas atas
tanggung jawabnya terhadap pengendalian internal.
b. Penilaian Risiko
COSO (2013) menyatakan terdapat empat prinsip yang mendukung
penilaian risiko, yaitu sebagai berikut:
1) Menetapkan tujuan
Organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup
untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko.
2) Mengindentifikasi dan menganalisis risiko
Organisasi mengidentifikasi risiko pencapaian tujuan di seluruh
entitas dan menganalisis risiko sebagai dasar untuk menentukan
bagaimana risiko harus dikelola.
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3) Menganalisis potensi fraud
Organisasi mempertimbangkan potensi terjadinya fraud atau
kecurangan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan.
4) Mengidentifikasi dan mengevaluasi perubahan siginifikan
Organisasi mengidentifikasi dan mengevaluasi perubahan yang
dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal secara
signifikan.
c. Aktivitas Pengendalian
COSO (2013) menyatakan ada tiga prinsip yang dapat diterapkan
dalam

pengendalian

internal

untuk

mendukung

aktivitas

pengendalian yang lebih baik, yaitu:
1) Mengembangkan kegiatan pengendalian
Organisasi

memilih

dan

mengembangkan

kegiatan

pengendalian yang berkontribusi memitigasi risiko sampai
tingkat yang dapat diterima.
2) Mengembangkan kegiatan pengendalian umum atas teknologi
Organisasi

memilih

dan

mengembangkan

kegiatan

pengendalian umum atas teknologi informasi untuk mendukung
tercapainya tujuan.
3) Merinci ke dalam kebijakan dan prosedur
Organisasi

menerapkan

kegiatan

pengendalian

melalui

kebijakan untuk menetapkan apa yang diharapkan dan prosedur
untuk menerapkan kebijakan.
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d. Informasi dan Komunikasi
COSO (2013) menyatakan ada tiga prinsip dalam penerapan
pengendalian internal untuk mendukung informasi dan komunikasi
yang lebih baik antara lain:
1) Menggunakan informasi yang revelan
Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan
informasi yang berkualitas dan relevan untuk mendukung
seluruh komponen pengendalian internal.
2) Komunikasi internal
Organisasi mengkomunikasikan informasi secara internal,
termasuk tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal
yang diperlukan untuk mendukung fungsi pengendalian
internal.
3) Komunikasi eskternal
Organisasi berkomunikasi dengan pihak luar mengenai berbagai
hal yang dapat mempengaruhi seluruh komponen pengendalian
internal.
e. Pemantauan (monitoring)
COSO (2013) menyatakan terdapat dua prinsip dalam penerapan
pengendalian

internal

yang

dapat

mendukung

pemantauan lebih baik, yaitu:
1) Evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah

komponen
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Organisasi memilih mengembangkan, dan melakukan evaluasi
berkelanjutan dan/atau terpisah untuk memastikan apakah
komponen pengendalian internal berfungsi dengan baik.
2) Mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan
Organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan
pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak
yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif,
termasuk manajemen senior dan dewan direksi.
B. Persediaan
1. Pengertian Persediaan
Menurut Kieso (2008: 402), Persediaan adalah pos-pos aktiva
yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal,
atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat
barang yang akan dijual. Sedangkan menurut Kasmir (2010: 258) dalam
Sambara (2018), Persediaan adalah sejumlah barang yang harus
disediakan oleh perusahaan pada suatu tempat tertentu. Artinya
tersedianya sejumlah barang yang disediakan perusahaan guna
memenuhi kebutuhan produksi perusahaan serta penjualannya.
2. Jenis-jenis Persediaan
Menurut Stice et al. (2009: 572-573), secara garis besar
persediaan digolongkan menjadi:
a. Bahan baku, yaitu barang-barang yang dibeli untuk digunakan
dalam proses produksi. Persediaan bahan baku dibagi menjadi dua
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yaitu bahan baku langsung (direct material) dan bahan baku tidak
langsung (indirect material).
b. Barang

dalam

proses,

yaitu

barang-barang

yang

masih

membutuhkan pengerjaan lebih lanjut sebelum dapat dijual yang
terdiri atas bahan-bahan yang telah diproses. Persediaan barang
dalam proses terdiri dari tiga komponen biaya:
1) Bahan baku langsung yaitu biaya bahan baku yang secara
langsung dapat diidentifikasi dalam barang yang diproduksi.
2) Tenaga kerja langsung yaitu biaya tenaga kerja yang secara
langsung dapat diidentifikasi dalam barang yang diproduksi.
3) Overhead pabrik bagian dari overhead pabrik yang dibebankan
atas barang yang diproduksi. Overhead pabrik terdiri dari semua
biaya produksi kecuali bahan baku langsung dan tenaga kerja
langsung.
c. Barang jadi, yaitu barang yang sudah selesai diproduksi dan siap
untuk dijual.
3. Klasifikasi Persediaan
Menurut Hery (2014: 234), Perusahaan mengklasifikasikan
persediaannya tergantung pada apakah perusahaan tersebut adalah
pedagang (perusahaan dagang) atau pembuat (perusahaan manufaktur).
Untuk perusahaan dagang, persediaannya dinamakan persediaan barang
dagangan dan hanya ada satu klasifikasi, dimana barang dagangan
dimiliki oleh perusahaan dan sudah langsung dalam bentuk siap untuk
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dijual dalam kegiatan bisnis normal perusahaan sehari-hari. Sedangkan
untuk perusahaan manufaktur, mula-mula persediaannya belum siap
untuk dijual sehingga perlu diolah terlebih dahulu. Persediaan
perusahaan manufaktur diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu bahan
mentah, barang setengah jadi (barang dalam proses), dan barang jadi
(produk akhir).
4. Tujuan dan Manfaat Persediaan
Menurut Rangkuti (2000: 2) dalam Sambara (2018), tujuan dari
persediaan adalah sebagai berikut:
a. Menghilangkan risiko dari materi yang dipesan berkualitas tidak
baik sehingga harus dikembalikan.
b. Menghilangkan risiko keterlambatan datangnya barang/bahan yang
dibutuhkan perusahaan.
c. Mengantisipasi barang/bahan yang dihasilkan secara musiman
sehingga dapat digunakan apabila barang/bahan tersebut tidak ada
dalam pasaran.
d. Mempertahankan stabilitas operasi perusahaan atau menjamin
kelancaran arus produksi.
e. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik-baiknya,
dengan memberikan jaminan tersedianya barang jadi.
Manfaat dari persediaan adalah sebagai berikut:
a. Pengelolaan persediaan barang disesuaikan dengan prediksi
permintaan pasar. Pengelolaan persediaan yang baik yaitu jumlah
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persediaan yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit.
Apabila jumlah persediaan terlalu banyak dapat menimbulkan
penambahan biaya penyimpanan dan menimbulkan risiko kerusakan
pada persediaan karena disimpan terlalu lama. Sedangkan jika
jumlah persediaan terlalu sedikit maka dapat mengganggu proses
penjualan karena ketersediaan barang tidak ada sehingga kepuasan
pelanggan dapat menurun.
b. Perusahaan tidak akan kehilangan kesempatan mendapatkan
keuntungan dengan terpenuhinya persediaan barang. Terpenuhinya
persediaan barang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan
meningkatnya kepuasan pelanggan akan meningkatkan penjualan
perusahaan sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan.
5. Metode Pencatatan Persediaan
Menurut Kieso (2008: 404-406), metode pencatatan persediaan
terdiri dari 2 macam, yaitu:
a. Sistem Perpetual
Sistem perpetual (perpetual inventory system) secara terus-menerus
melacak perubahan akun persediaan. Semua pembelian dan
penjualan barang dicatat secara langsung ke akun persediaan pada
saat terjadi. Sistem persediaan perpetual menyediakan catatan yang
berkelanjutan tentang saldo baik dalam akun persediaan maupun
akun harga pokok penjualan.
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Karakteristik akuntansi dari sistem persediaan perpetual adalah:
1) Pembelian barang dagang untuk dijual atau pembelian bahan
baku untuk produksi di debet ke persediaan dan bukan ke
pembelian.
2) Biaya transportasi masuk, retur pembelian dan pengurangan
harga, serta diskon pembelian di debet ke persediaan dan bukan
ke akun terpisah.
3) Harga pokok penjualan diakui untuk setiap penjualan dengan
mendebet akun harga pokok penjualan, dan mengkredit
persediaan.
4) Persediaan merupakan akun pengendali yang didukung oleh
buku besar pembantu yang berisi catatan persediaan individual.
Buku besar pembantu memperlihatkan kuantitas dan biaya dari
setiap jenis persediaan yang ada di tangan.
b. Sistem Periodik
Sistem persediaan periodik (periodic inventory system) yaitu
kuantitas persediaan di tangan ditentukan, seperti yang tersirat oleh
namanya, secara periodik. Semua pembelian persediaan selama
periode akuntansi dicatat dengan mendebet akun pembelian. Total
akun pembelian pada akhir periode akuntansi ditambahkan ke biaya
persediaan di tangan pada awal periode untuk menentukan total
biaya barang yang tersedia untuk dijual selama periode berjalan.
Total biaya barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan
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persediaan akhir untuk menentukan harga pokok penjualan. Dalam
sistem persediaan periodik, harga pokok penjualan adalah jumlah
residu yang tergantung pada hasil perhitungan persediaan akhir
secara fisik.
Perhitungan fisik persediaan (physical inventory system) yang
diharuskan oleh sistem persediaan periodik dilakukan sekali
setahun pada setiap akhir tahun.
6. Penentuan Biaya Persediaan
Menurut Kieso (2018: 303-304), terdapat dua metode arus biaya
yang dapat digunakan dalam menentukan besarnya biaya persediaan,
yaitu:
a. Metode FIFO (first-in, first-out)
Metode FIFO (first-in, first-out) mengasumsikan bahwa barang
yang paling awal dibeli adalah barang yang pertama akan dijual.
FIFO umumnya merupakan praktik bisnis yang baik untuk menjual
unit-unit lama terlebih dahulu. Berdasarkan metode FIFO, biaya dari
barang yang paling awal dibeli adalah barang yang pertama akan
diakui saat menentukan beban pokok penjualan. Hal tersebut tidak
selalu berarti bahwa unit terlama adalah yang terjual pertama, tetapi
biaya dari unit-unit terlama diakui terlebih dahulu. Berdasarkan
FIFO, persediaan akhir didasarkan pada harga barang terbaru.
Perusahaan mendapatkan biaya persediaan akhir dengan mengambil
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biaya per unit dari pembelian terbaru dan bekerja ke belakang
hingga seluruh unit persediaan telah dihitung biayanya.
b. Metode biaya rata-rata (average cost method)
Metode biaya rata-rata (average cost method) mengalokasikan
beban pokok barang yang tersedia untuk dijual berdasarkan biaya
rata-rata tertimbang per unit (weighted-average unit cost) yang
terjadi. Metode biaya rata-rata mengasumsikan bahwa barangbarang memiliki sifat yang sama. Untuk menghitung biaya
persediaan dengan metode biaya rata-rata terlebih dahulu harus
menghitung biaya rata-rata tertimbang per unit dengan membagi
beban pokok barang yang tersedia untuk dijual dengan total unit
yang tersedia untuk dijual. Perusahaan menetapkan biaya rata-rata
tertimbang per unit untuk unit-unit yang tersedia saat menentukan
biaya persediaan akhir.
C. Pengelolaan Persediaan
1. Pengertian Pengelolaan Persediaan
Menurut Ristono (2013: 4), pengelolaan persediaan adalah
kegiatan

dalam

memperkirakan

jumlah

persediaan

(bahan

baku/penolong) yang tepat, dengan jumlah yang tidak terlalu besar dan
tidak kurang atau sedikit dibandingkan dengan kebutuhan atau
permintaan. Sedangkan menurut Wilson dan Campbell (2001: 519),
pengelolaan persediaan secara luas meliputi pengarahan arus dan
penanganan bahan secara wajar, mulai dari penerimaan sampai
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pergudangan dan penyimpanan menjadi barang dalam pengolahan dan
barang selesai sampai berada di tangan pelanggan.
2. Tujuan Pengelolaan Persediaan
Menurut Ristono (2013: 4-5), tujuan pengelolaan persediaan
adalah sebagai berikut:
a. Dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan
cepat (memuaskan konsumen)
b. Untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan
tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan
terhentinya proses produksi, hal ini dikarenakan barang (bahan baku
dan penolong) menjadi langka sehingga sulit untuk diperoleh dan
kemungkinan supplier terlambat mengirimkan barang yang dipesan.
c. Untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan
dan laba perusahaan.
d. Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari, karena
dapat mengakibatkan biaya pesan menjadi besar.
e. Menjaga supaya penyimpanan dalam emplacement tidak besarbesaran, karena akan mengakibatkan biaya menjadi besar.
3. Pentingnya Pengelolaan Persediaan
Menurut Wilson dan Campbell (2001: 519), kebanyakan
perusahaan menunjukkan bahwa unsur aktiva lancar terbesar pada
neraca ialah persediaan. Persediaan menggambarkan suatu investasi
penting dan menjadi perhatian yang besar dari controller dalam

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38

mengembangkan teknik-teknik pengendalian untuk memelihara saldo
persediaan yang cukup dengan biaya yang sekecil-kecilnya.
Persediaan merupakan aktiva yang sensitif terhadap penurunan
harga pasar, pencurian, pemborosan, kerusakan, dan kelebihan biaya
sebagai akibat salah urus. Oleh karena itu, pengelolaan persediaan
penting dilakukan oleh controller untuk menganalisa persediaan secara
mendetail dan menyediakan kepada pimpinan laporan-laporan yang
cukup sehingga kondisi-kondisi yang kurang baik dapat diperbaiki
dengan segera. Alasan utama terjadinya kegagalan perusahaan adalah
investasi yang terlalu besar dalam persediaan dan kurangnya
pengambilan keputusan yang cepat untuk menyelenggarakan tingkat
persediaan sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan perusahaan.
4. Keuntungan Pengelolaan Persediaan
Menurut Wilson dan Campbell (2001: 520-521), pengelolaan
persediaan secara wajar mempunyai berbagai keuntungan penting,
antara lain:
a. Menekan investasi modal dalam persediaan pada suatu tingkat yang
minimum.
b. Mengeliminasi atau mengurangi pemborosan dan biaya yang timbul
dari penyelenggaraan persediaan yang berlebihan, kerusakan,
penyimpanan, dan pajak serta asuransi persediaan.
c. Mengurangi risiko kecurangan atau kecurian persediaan.
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d. Menghindari risiko penundaan produksi dengan cara selalu
menyediakan bahan-bahan yang diperlukan.
e. Memungkinkan pemberian jasa yang lebih memuaskan kepada
pelanggan dengan cara selalu menyediakan bahan atau barang yang
diperlukan.
f. Menghindari atau mengurangi kerugian yang timbul karena
penurunan harga.
g. Mengurangi biaya mengadakan opname fisik persediaan tahunan.
h. Melalui pengendalian yang wajar dan informasi yang tersedia
tentang persediaan, memungkinkan pelaksanaan pembelian yang
lebih baik dan memperoleh keuntungan dari harga-harga khusus dan
dari perubahan-perubahan harga.
Pengelolaan persediaan dikenal sebagai suatu fase yang penting
dalam proses pengelolaan perusahaan dan mempengaruhi setiap fungsi
seperti penjualan, produksi, pembelian, akuntansi, dan administrasi.
Pengelolaan yang baik tidak selalu mensyaratkan penyelenggaraan
tingkat persediaan yang rendah, semua faktor harus dipertimbangkan dan
diseimbangkan secara wajar. Tingkat persediaan harus dikembangkan
secara optimum dengan memperhatikan semua kebutuhan untuk
produksi, penjadwalan, biaya, dan keinginan pelanggan.
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5. Pengendalian Persediaan
Menurut Kasmir (2010: 263-264), seringkali dalam praktiknya
ketersediaan persediaan sesuai dengan kebutuhan pada saat tertentu
tidak dapat dipenuhi karena kehabisan stok atau karena permintaan yang
terus meningkat. Kemudian, seringkali kualitas persediaan tidak sesuai
dengan harapan, misalnya terjadi kerusakan terhadap persediaan
sehingga pada akhirnya akan merugikan perusahaan. Agar hal ini tidak
terjadi, maka persediaan perlu dikelola dengan baik, mulai dari
perencanaan,

pelaksanaan,

pengawasan,

sampai

dengan

pengendaliannya.
Pengelolaan persediaan agar berjalan lancar sesuai dengan
rencana perusahaan harus memperhatikan beberapa hal berikut ini:
a. Harus ada persediaan dasar sebagai penyeimbang keluar masuknya
barang dari perusahaan. Artinya harus ada angka besarnya
persediaan dan tergantung dari keluar masuknya barang apakah
teratur atau tidak.
b. Perlunya menyediakan pengamanan persediaan (safety stock).
Perlunya pengamanan persediaan untuk memenuhi kebutuhan
sediaan setiap saat bila dibutuhkan karena sering terjadinya hal-hal
yang tidak terduga dan tidak terencana.
c. Antisipasi persediaan (anticipation stock). Perlu adanya tambahan
persediaan untuk mengantisipasi pertumbuhan persediaan di masa
yang akan datang.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Prastowo (2014: 12), metode
studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendetail
terhadap suatu kasus yang bisa berupa peristiwa, lingkungan, dan situasi
tertentu yang memungkinkan untuk mengungkapkan atau memahami
sesuatu hal. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan informasi mengenai
pengendalian internal pengelolaan persediaan. Hasil penelitian ini hanya
berlaku bagi objek yang diteliti.
B. Waktu dan Tempat Penelitian
1. Waktu penelitian
Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2020-Maret 2020
2. Tempat penelitian
Penelitian dilakukan di Rocket Chicken Cabang Gayam yang beralamat
di Jalan Dr Sutomo No.2 Danurejan Yogyakarta.
C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek penelitian
Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu supervisor Rocket Chicken
Cabang Gayam yang memiliki tanggung jawab sebagai pimpinan
Rocket Chicken Cabang Gayam sekaligus sebagai orang yang
bertanggung jawab atas bagian pengelolaan persediaan untuk
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pembelian, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran persediaan
Rocket Chicken Cabang Gayam.
2. Objek penelitian
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Persediaan bahan baku
ayam di Rocket Chicken Gayam.
D. Data Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder.
1. Data Primer
Menurut Sanusi (2014: 104), data primer adalah data yang pertama kali
dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer
berupa gambaran umum Rocket Chicken Cabang Gayam dan penerapan
pengendalian internal atas pengelolaan persediaan Rocket Chicken
Cabang Gayam yang diperoleh dari wawancara dan checklist.
2. Data Sekunder
Menurut Sanusi (2014: 104), data sekunder adalah data yang sudah
tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data
sekunder berupa dokumen pembelian dalam bentuk formulir order
barang, nota pembelian, dokumen perhitungan fisik persediaan
mingguan/bulanan (Weekly/Monthly Report), kartu stok persediaan
(Random Cook dan stocktike harian kasir), laporan pengeluaran kas
kecil persediaan bahan baku, dan laporan vendor (Vendor Report) yang
diperoleh dari dokumentasi.
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E. Data yang dibutuhkan
a. Gambaran umum perusahaan
b. Struktur organisasi
c. Job description
d. Dokumen-dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan dalam
pengelolaan persediaan
F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang
menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Saat
mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung
dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa
melalui alat komunikasi (Sanusi, 2014: 105). Peneliti melakukan
wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait untuk
memperoleh keterangan informasi dan pendapat yang dibutuhkan serta
gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang akan diteliti oleh
penulis berkaitan dengan pengendalian internal atas pengelolaan
persediaan.
2. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa
informasi atau data-data yang berasal dari catatan-catatan penting dari
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lembaga atau organisasi maupun perorangan. Data-data tersebut seperti
buku dan laporan-laporan yang dimiliki perusahaan berkaitan dengan
data atas pengelolaan persediaan dan dapat digunakan sebagai dasar
dalam mengevaluasi pengendalian internal atas pengelolaan persediaan
perusahaan tersebut.
3. Checklist
Checklist merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
membuat sebuah daftar, dimana responden tinggal membubuhkan tanda
check (√) pada kolom yang jawaban sesuai (Arikunto, 2010: 195).
G. Teknik Analisis Data
Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, teknik
analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Mempersiapkan data hasil wawancara dan checklist mengenai
pengendalian internal atas pengelolaan persediaan bahan baku ayam.
Peneliti mempersiapkan data hasil wawancara dan checklist serta
melengkapi setiap jawaban dianggap belum lengkap sehingga
memperoleh informasi secara lengkap dari subjek penelitian mengenai
pengendalian internal atas pengelolaan persediaan bahan baku ayam.
2. Mendeskripsikan data hasil wawancara dan checklist mengenai
pengendalian internal pada pengelolaan persediaan bahan baku ayam.
Peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara dan hasil
checklist yang telah dilakukan agar lebih mudah untuk dipahami dalam
proses pengolahan data berkaitan dengan penerapan pengendalian
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internal atas pengelolaan persediaan bahan baku ayam Rocket Chicken
Cabang Gayam.
3. Membandingkan hasil deskripsi data dengan komponen pengendalian
internal menurut COSO yang dilihat dari prinsip-prinsipnya dengan
membuat tabel perbandingan.
Peneliti akan membandingkan hasil deskripsi data berupa
pelaksanaan pengendalian internal di Rocket Chicken Cabang Gayam
dengan komponen pengendalian internal menurut COSO dilihat dari
prinsip-prinsip komponen pengendalian internal menurut COSO yaitu
dengan membandingkan dan memberi gambaran secara lengkap atas
hasil penelitian. Peneliti akan melakukan perbandingan dengan
membuat tabel perbandingan dari hasil deskripsi data dengan komponen
pengendalian internal menurut COSO. Tabel perbandingan terdiri dari
lima kolom yaitu komponen pengendalian internal, nomor, prinsip
pengendalian internal menurut COSO, pelaksanaan pengendalian
internal di Rocket Chicken Gayam, dan keterangan. Tabel perbandingan
pengendalian internal dapat dilihat pada Tabel 3.1.
4. Menganalisis data hasil perbandingan.
Peneliti akan menganalisis data hasil perbandingan sesuai
dengan tabel perbandingan yang telah dibuat dengan memberikan
gambaran secara lengkap mengenai penerapan pengendalian internal
atas pengelolaan persediaan bahan baku ayam yang diterapkan di
Rocket Chicken sesuai dengan keadaan sebenarnya.
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5. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan dan analisis data.
Peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil perbandingan serta
hasil analisis mengenai penerapan pengendalian internal atas
pengelolaan persediaan bahan baku ayam di Rocket Chicken Cabang
Gayam sudah sesuai atau belum sesuai dengan komponen pengendalian
internal COSO berdasarkan pelaksanaan pengendalian internal atas
pengelolaan persediaan bahan baku ayam yang telah dilakukan Rocket
Chicken Cabang Gayam. Peneliti juga dapat memberikan saran kepada
Rocket Chicken Cabang Gayam agar pengendalian internal atas
pengelolaan persediaannya menjadi lebih baik di masa yang akan
datang.
Berdasarkan Teknik Analisis Data nomor tiga halaman 45 yaitu
peneliti akan membandingkan hasil deskripsi data dengan komponen
pengendalian internal menurut COSO dilihat dari prinsip-prinsipnya
yang terdiri dari tujuh belas prinsip dari lima komponen pengendalian
internal

COSO.

Berikut

ini

merupakan

tabel

perbandingan

pengendalian internal dari komponen pengendalian internal Menurut
COSO yaitu Lingkungan Pengendalian yang terdiri dari lima prinsip:
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Tabel 3.1 Tabel Perbandingan Pengendalian Internal
Komponen
Pengendalian
Internal

No

Prinsip Pengendalian Internal
Menurut COSO

Lingkungan
Pengendalian

1

Perusahaan menunjukkan
komitmen terhadap integritas
dan nilai-nilai etika.

2

Dewan komisaris menunjukkan
independensinya terhadap
manajemen dan melaksanakan
pengawasan terhadap
pengembangan dan kinerja
pengendalian internal.

3

Manajemen menetapkan,
dengan pengawasan dari
dewan, struktur, jalur
pelaporan, dan kewenangan
serta tanggungjawab yang
sesuai dengan upaya
pencapaian tujuan perusahaan.

4

Perusahaan menunjukkan
adanya komitmen untuk
memperoleh, mengembangkan,
dan mempertahankan individu
yang kompeten dalam upaya
pencapaian tujuan perusahaan.

5

Perusahaan mewajibkan setiap
individu untuk mengemban
akuntabilitas atas
tanggungjawab dalam hal
pengendalian internal dalam
kaitannya dengan pencapaian
tujuan perusahaan.

Sumber: www.coso.org
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Berikut ini merupakan tabel perbandingan pengendalian internal dari komponen
pengendalian internal menurut COSO yaitu Penilaian Risiko yang terdiri dari empat prinsip:
Tabel 3.1 Tabel Perbandingan Pengendalian Internal
Komponen
Pengendalian
Internal
Penilaian
Risiko

No

Prinsip Pengendalian Internal
Menurut COSO

6

Perusahaan menetapkan tujuan
secara jelas sehingga
memungkinkan dilakukannya
proses identifikasi dan
penilaian risiko terkait tujuan.

7

Perusahaan mengidentifikasi
risiko terkait dengan
pencapaian tujuan organisasi
pada seluruh lingkup entitas,
dan menganalisis risiko
sebagai dasar untuk
menentukan bagaimana risikorisiko tersebut harus dikelola.

8

Perusahaan
mempertimbangkan potensi
terjadinya fraud (kecurangan)
dalam menilai risiko terhadap
pencapaian tujuan.

9

Perusahaan mengidentifikasi
dan mengevaluasi perubahanperubahan yang dapat
mempengaruhi sistem
pengendalian internal secara
signifikan.

Sumber: www.coso.org
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Berikut ini merupakan tabel perbandingan pengendalian internal dari komponen
pengendalian internal menurut COSO yaitu Aktivitas Pengendalian yang terdiri dari tiga
prinsip:
Tabel 3.1 Tabel Perbandingan Pengendalian Internal
Komponen
Pengendalian
Internal

No

Prinsip Pengendalian Internal
Menurut COSO

Aktivitas
Pengendalian

10

Perusahaan telah menyeleksi
dan membangun aktivitas
pengendalian yang mendukung
upaya mitigasi risiko sehingga
risiko berada pada level yang
dapat diterima.

11

Perusahaan telah menyeleksi
dan membangun aktivitas
pengendalian umum dengan
menggunakan teknologi untuk
mendukung pencapaian tujuan
perusahaan.

12

Perusahaan menerapkan
aktivitas pengendalian
sebagaimana tercermin pada
kebijakan untuk menetapkan
apa yang diharapkan dan dalam
prosedur yang relevan untuk
melakukan kebijakan tersebut.

Sumber: www.coso.org
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Berikut ini merupakan tabel perbandingan pengendalian internal dari komponen
pengendalian internal menurut COSO yaitu Informasi dan Komunikasi yang terdiri dari tiga
prinsip:
Tabel 3.1 Tabel Perbandingan Pengendalian Internal
Komponen
Pelaksanaan
No Prinsip Pengendalian Internal
Pengendalian
Menurut COSO
Pengendalian Internal
Internal
di Rocket Chicken
Cabang Gayam
Informasi dan
Perusahaan
memperoleh
atau
13
menghasilkan dan
komunikasi
menggunakan informasi yang
berkualitas dan relevan untuk
mendukung seluruh komponen
pengendalian internal.
14

Perusahaan
mengkomunikasikan informasi
secara internal, termasuk
tujuan dan tanggung jawab
pengendalian internal yang
diperlukan untuk mendukung
fungsi pengendalian internal.

15

Perusahaan berkomunikasi
dengan pihak luar mengenai
berbagai hal yang dapat
mempengaruhi seluruh
komponen pengendalian
internal.

Sumber: www.coso.org
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Berikut ini merupakan tabel perbandingan pengendalian internal dari komponen
pengendalian internal menurut COSO yaitu Pemantauan (Monitoring) yang terdiri dari dua
prinsip:
Tabel 3.1 Tabel Perbandingan Pengendalian Internal
Komponen
Pelaksanaan
No Prinsip Pengendalian Internal
Pengendalian
Menurut COSO
Pengendalian Internal
Internal
di Rocket Chicken
Cabang Gayam
Pemantauan
Perusahaan
mengembangkan
16
dan melakukan evaluasi
(Monitoring)
berkelanjutan dan/atau terpisah
untuk menentukan apakah
komponen pengendalian
internal berfungsi dengan baik.
17

Perusahaan mengevaluasi dan
mengkomunikasikan
kekurangan pengendalian
internal secara tepat waktu
kepada pihak-pihak yang
bertanggung jawab untuk
mengambil tindakan korektif,
termasuk manajemen senior
dan dewan direksi.

Sumber: www.coso.org
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BAB IV
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan
Rocket Chicken merupakan Fast Food Restaurant yang didirikan oleh
Bapak Nurul Atik pada tanggal 21 Februari 2010. Bapak Nurul Atik memberi
nama ”Rocket Chicken” dengan harapan usaha yang ia dirikan dapat meroket
terus menerus atau berkembang pesat. Outlet pertama Rocket Chicken berada di
Jalan Woltermonginsidi No.32 Pedurungan, Semarang. Rocket Chicken memiliki
produk unggulan yaitu berupa Fried Chicken, Burger, Steak, dan berbagai produk
menu dari bahan dasar ayam. Perkembangan bisnis disektor Fast Food Restaurant
membuat Rocket Chicken melesat seiring berjalannya waktu sehingga Bapak
Nurul Atik selaku pemilik mendirikan kantor pusat atau Perseroan Terbatas di
Yogyakarta dengan nama Rocket Chicken Indonesia. PT Rocket Chicken
Indonesia beralamat di Dukuh 04 RT 02 RW 08 Sidomoyo, Godean, Sleman,
Yogyakarta. PT Rocket Chicken Indonesia memberikan kesempatan bagi investor
yang mau bergabung dan membuka kesempatan untuk bisa bermitra dalam
mengembangkan bisnis di bidang Food and Beverages.
Dalam kurun waktu enam bulan Rocket Chicken sudah berhasil membuka
cabang berjumlah empat puluh delapan Outlet dari bulan Februari sampai Agustus
2010 silam. Rocket Chicken berhasil mendirikan outlet-outlet Fast Food
Restaurant dengan brand “Rocket Chicken” mulai dari daerah tingkat satu hingga
daerah tingkat dua seperti di DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Saat ini PT Rocket Chicken Indonesia dapat dikatakan sebagai perusahaan
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kemitraan yang semakin berkembang. Seiring berjalannya waktu, Rocket Chicken
dalam skala nasional telah memiliki enam ratus lima puluh outlet. Salah satu
outletnya berada di Yogyakarta yaitu Rocket Chicken Cabang Gayam. Rocket
Chicken Cabang Gayam sudah berdiri dan beroperasi pada tanggal 5 Januari 2019.
Rocket Chicken Cabang Gayam merupakan outlet reguler yang dimiliki oleh
pihak Rocket Chicken atau dimiliki oleh Bapak Nurul Atik dan bukan merupakan
outlet franchise. Rocket Chicken Cabang Gayam berada di Jalan Dr Sutomo No.2
Danurejan Yogyakarta, Bausasran, Kota Yogyakarta. Rocket Chicken Cabang
Gayam didirikan dengan tujuan untuk pengembangan usaha di wilayah
Yogyakarta serta untuk meningkatkan brand Rocket Chicken dan bisa semakin
dikenal banyak orang. Hal yang menjadi kelebihan dari Rocket Chicken dengan
Restaurant Fast Food lainnya yaitu harganya lebih terjangkau. Harga makanan
dan minuman di Rocket Chicken Cabang Gayam berkisaran dari Rp 3.000,00 (tiga
ribu rupiah) hingga Rp 18.000 (delapan belas ribu rupiah). Kelebihan lainnya
yaitu pilihan menunya relatif lebih lengkap dibandingkan dengan Restaurant Fast
Food lainnya khususnya Restaurant yang produknya sama menggunakan bahan
dasar ayam. Hal tersebut dilakukan sehingga dapat mengangkat brand Rocket
Chicken agar dapat bersaing dengan Restaurant Fast Food yang terkenal lainnya.
B. Visi dan Misi
1. Visi
a. Membangun jaringan food stall terbaik
b. Menyediakan makanan sehat, berkualitas, bergizi dan halal
c. Mengembangkan Research and Development (R&D) food and beverage
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2. Misi
a. Membangkitkan tumbuhnya jiwa-jiwa pengusaha
b. Membuka peluang usaha bagi entrepreneur muda Indonesia
c. Mencapai sukses bersama semua pihak yang terlibat dalam usaha Rocket
Chicken
d. Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya
e. Melaksanakan program Pemerintah
C. Stuktur Organisasi
Struktur organisasi Rocket Chicken Indonesia digambarkan dalam bagan
sebagai berikut:

Gambar 4.1 Stuktur Organisasi Rocket Chicken Indonesia
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Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam Rocket Chicken
Indonesia yaitu:
1. President Director/Owner
Tugas President Director adalah memimpin perusahaan Rocket Chicken
Indonesia dan memiliki tanggung jawab dalam mengawasi semua pelaksanaan
kegiatan perusahaan Rocket Chicken Indonesia dan berbagai Outlet yang ada
di Indonesia serta membantu bagian-bagian dibawahnya seperti General
manager dan lainnya.
2. Sekretaris
Tugas sekretaris adalah bertanggung jawab dalam administrasi perusahaan
Rocket Chicken serta membantu President Director dalam berbagai pekerjaan
yang dilakukan President Director misalnya ketika banyak investor yang ingin
bertemu untuk melakukan kerjasama dapat ditangani sebagian oleh President
Director dan sebagian lagi oleh sekretaris.
3. General Manager
Tugas General Manager adalah bertanggung jawab untuk memimpin,
mengelola dan mengawasi seluruh outlet Rocket Chicken yang ada di
Indonesia serta menjadi penghubung antara President Director dengan bagianbagian dibawahnya seperti Region Manager, Area manager dan Supervisor.
4. Human Resources Development (HRD)
HRD bertanggung jawab dalam pengurusan sumber daya manusia. Tugasnya
yaitu menyusun, merencanakan, dan melaksanakan evaluasi terhadap jumlah
tenaga kerja di Rocket Chicken Indonesia baik itu tenaga kerja di kantor pusat
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maupun di outlet-outlet Rocket Chicken di Indonesia. HRD juga bertugas
melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pelatihan untuk karyawan
sesuai standar perusahaan serta bertanggung jawab terhadap kegiatan yang
berhubungan dengan perhitungan gaji karyawan.
5. Training Center
Tugas Training Center adalah bertanggung jawab dalam memeriksa dan
mengecek kelayakan outlet Rocket Chicken misalnya, mengecek dalam hal
pelayanan yang dilakukan di outlet apakah sudah sesuai dengan peraturan yang
ditentukan oleh Rocket Chicken atau belum, dan memeriksa dari segi
penyimpanan barang dan pengelolaan produk sudah sesuai peraturan atau
tidak. Training center juga memiliki tugas dalam pembuatan menu baru yang
sudah di uji coba dan setelah menu tersebut layak akan dibukukan dalam
bentuk SOP kemudian karyawan dan staff outlet akan dikumpulkan untuk
ditraining atau diajarkan dalam pembuatan menu baru tersebut.
6. Team Opening
Tugas Team Opening adalah sebagai tim pengembangan Rocket Chicken yang
bertanggung jawab khusus dalam membuka outlet-outlet Rocket Chicken di
seluruh Indonesia dalam hal pencarian lokasi untuk pembukaan outlet karena
Rocket Chicken sedang berkembang dan ingin meningkatkan brand Rocket
Chicken agar lebih dikenal banyak orang sehingga dibutuhkan Team Opening.
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7. Accounting Finance
Tugas Accounting Finance adalah bertanggung jawab dalam menyusun setiap
laporan keuangan perusahaan Rocket Chicken yang diterima dari berbagai
outlet Rocket Chicken baik itu pendapatan dan pengeluaran keuangannya.
8. Tim Pengadaan Produk/Bahan baku
Tim pengadaan produk/bahan baku bertugas menpersiapkan produk/bahan
baku yang dibutuhkan oleh outlet-outlet Rocket Chicken karena setiap outlet
Rocket chicken untuk persediaan bahan baku dan produknya sebagian
disediakan dari kantor pusat oleh Tim Pengadaan Produk/Bahan baku seperti
box pembungkus makanan, bumbu-bumbu racikan, dan sebagainya yang dapat
dipesan oleh supervisor di seluruh outlet Rocket Chicken.
9. Region Manager
Tugas Region Manager adalah bertanggung jawab untuk memimpin,
mengelola, dan mengawasi seluruh outlet Rocket Chicken dalam lingkup
wilayah (Region) di Indonesia. Rocket Chicken terbagi menjadi beberapa
wilayah di Indonesia seperti wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Bali. Di
setiap wilayah tersebut masing-masing dipimpin oleh Region manager. Region
manager juga bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan setiap informasi
terkait kegiatan operasional outlet disektor wilayah kepada General Manager.
10. Area Manager
Tugas Area Manager adalah bertanggung jawab untuk memimpin, mengelola,
dan mengawasi seluruh outlet Rocket Chicken dalam lingkup area atau lingkup
yang lebih kecil di beberapa wilayah (Region) di Indonesia karena masing-
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masing wilayah memiliki beberapa area. Misalnya di wilayah Yogyakarta
memiliki pembagian empat area yaitu DIY 1, DIY 2, DIY 3, dan DIY 4 . dari
keempat area tersebut masing-masing dipimpin oleh Area Manager. Area
manager juga bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan setiap informasi
terkait kegiatan operasional outlet disektor area kepada Region Manager.
11. Supervisor
Tugas Supervisor adalah bertanggung jawab untuk mengelola masing-masing
outlet yang ada di area tersebut. Supervisor juga bertugas dalam mengawasi
kegiatan operasional yang dilakukan di dalam outlet sesuai dengan standar
operasional perusahaan. Supervisor juga bertugas dalam melakukan pencatatan
setiap pendapatan dan penjualan serta menangani proses pembelian,
penghitungan, pengeluaran, serta pencatatan persediaan yang ada di outlet
Rocket Chicken.
12. Staff Outlet
Staff Outlet dibagi menjadi 2 yaitu:
a. Kitchen
Staff bagian kitchen terdiri dari karyawan yang bertugas untuk memasak
makanan produk Rocket Chicken berbahan dasar ayam dan karyawan
yang bertugas untuk mencuci peralatan seperti piring, gelas, dan
sebagainya.
b. Kasir
Staff bagian kasir terdiri dari karyawan yang bertugas melayani pelanggan
seperti menerima pesanan dari pelanggan serta bertugas dalam melakukan
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transaksi penjualan dengan pelanggan, karyawan yang bertugas sebagai
server untuk melayani antrian pelanggan serta bertugas mengantarkan
makanan pelanggan, dan karyawan yang bertugas sebagai cleaning
service yang bertanggung jawab atas kebersihan outlet Rocket Chicken.
D. Personalia
1. Jumlah Tenaga kerja
Rocket Chicken Cabang Gayam memiliki empat belas karyawan yang terdiri
satu supervisor , enam staff kitchen yang terbagi menjadi tiga karyawan bagian
memasak (cook) dan tiga karyawan bagian pencucian peralatan serta tujuh
staff kasir yang terbagi menjadi dua karyawan bagian kasir untuk menerima
pesanan pelanggan dan bertransaksi dengan pelanggan, tiga karyawan bagian
pegantar pesanan (server), dan dua karyawan bagian kebersihan outlet Rocket
chicken (cleaning service).
2. Hari Kerja dan Jam Kerja
Hari kerja karyawan Rocket Chicken Cabang Gayam adalah Senin sampai
dengan Minggu karena Rocket Chicken Cabang Gayam membuka outletnya
setiap hari. Setiap karyawan masing-masing diberi waktu satu hari untuk libur
(Off work) setiap harinya sesuai hari yang telah dijadwalkan serta libur hanya
saat merayakan hari raya Idul Fitri.
Jam kerja untuk karyawan Rocket Chicken Cabang Gayam adalah delapan jam
kerja. Rocket Chicken membuka outlet dari pukul 09.00 sampai pukul 21.00.
Jam kerja untuk karyawan Rocket Chicken menggunakan sistem shift atau
pembagian jam kerja yang terdiri dari:
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a. Supervisor

:

Shift 1 (pagi) jam 08.00-16.00
Shift 2 (siang) jam 14.00-22.00

b. Staff Kitchen :

Shift 1 (pagi) jam 08.00-16.00
Shift 2 (siang) jam 14.00-22.00

c. Staff Kasir

:

Shift 1 (pagi) jam 08.00-16.00
Shift 2 (siang) jam 14.00-22.00

3. Sistem Penggajian
Setiap karyawan yang bekerja di Rocket Chicken Cabang Gayam akan
mendapatkan gaji setiap bulan, sistem penggajian yang dilakukan di Rocket
Chicken adalah sistem penggajian bulanan. Karyawan akan menerima gaji
atas hasil kerjanya setiap awal bulan.
4. Jaminan sosial dan Kompensasi Karyawan
Rocket Chicken memberikan jaminan sosial dan kompensasi kepada seluruh
karyawan yang bekerja berupa:
a. Memberikan tunjangan BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan
yang

berlaku.

Karyawan

akan

mendapatkan

tunjangan

BPJS

ketenagakerjaan apabila karyawan telah bekerja di Rocket Chicken diatas
tiga bulan.
b. Memberikan tunjangan hari raya kepada masing-masing karyawan Rocket
Chicken sesuai gaji pokok masing-masing karyawan.
c. Memberikan jatah cuti tahunan bagi karyawan Rocket Chicken sebanyak
12 hari kerja setiap tahunnya. Jatah cuti tahunan diberikan kepada
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karyawan Rocket Chicken yang tercatat telah genap satu tahun bekerja di
Rocket Chicken.
5. Prosedur Rekrutmen dan Penerimaan Karyawan
Prosedur rekrutmen dan penerimaan karyawan yang dilakukan oleh Rocket
Chicken Cabang Gayam hanya dengan melakukan wawancara (interview)
untuk karyawan bagian staff kitchen dan kasir, dan melakukan pengujian
terhadap calon karyawan dalam hal kemampuan berbicara didepan banyak
orang dan pelanggan (khusus untuk staff kasir). Sedangkan prosedur
rekrutmen untuk supervisor Rocket Chicken Gayam dan manajemen dikantor
pusat Rocket Chicken dilakukan dengan melakukan wawancara (interview)
dan mengikuti tes tertulis. Setelah karyawan diterima untuk bekerja di Rocket
Chicken Cabang Gayam, karyawan baru akan melakukan training kerja
selama tiga bulan untuk dapat memahami pekerjaannya serta melihat kinerja
karyawan baru tersebut. Setiap karyawan Rocket Chicken akan mengikuti tes
tertulis tiap bulannya dengan tujuan agar karyawan menguasai materi
Standard Operating Procedure (SOP) yang ada dan tes tersebut dapat
dijadikan evaluasi kinerja karyawan Rocket Chicken Cabang Gayam.
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BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data Hasil Wawancara dan Checklist Mengenai Pengendalian
Internal Atas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku Ayam
Prosedur pengelolaan persediaan yang dilakukan Rocket Chicken Cabang
Gayam terdiri dari empat prosedur yaitu prosedur pembelian persediaan bahan
baku, prosedur penerimaan persediaan bahan baku, prosedur penyimpanan
persediaan bahan baku, dan prosedur pengeluaran persediaan bahan baku.
Berikut ini adalah uraian deskripsi mengenai keempat prosedur pengelolaan
persediaan bahan baku Rocket Chicken Cabang Gayam yang diperoleh dari
penelitian:
1. Prosedur Pembelian Persediaan Bahan baku
Prosedur pembelian persediaan bahan baku merupakan langkah awal dalam
proses pengelolaan persediaan. Proses pembelian bahan baku dilakukan untuk
memperoleh bahan baku yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
Proses pembelian bahan baku dilakukan oleh supervisor Rocket Chicken Cabang
Gayam dengan membuat surat pemesanan pembelian dalam bentuk formulir order
barang. Pesanan pembelian bahan baku di Rocket Chicken Cabang Gayam
dilakukan sesuai dengan ketentuan yaitu Rocket Chicken Cabang Gayam akan
melakukan pesanan pembelian bahan baku ketika stok persediaan bahan baku di
Rocket Chicken Cabang Gayam sudah hampir habis. Hal ini dilakukan agar
persediaan bahan baku selalu tersedia dan dapat memenuhi pesanan pelanggan
Rocket Chicken Cabang Gayam.
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Persediaan bahan baku Rocket Chicken Cabang Gayam tidak dibeli hanya
di satu tempat atau satu supplier saja. Persediaan bahan baku seperti ayam yang
menjadi bahan dasar produk Rocket Chicken dibeli dari supplier pabrik ayam
yang sudah bersertifikat halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Persediaan bahan baku
seperti bumbu-bumbu racikan dan pembungkus makanan dibeli langsung ke
kantor pusat Rocket Chicken yang berlokasi di Yogyakarta.
Prosedur pembelian persediaan bahan baku yang dilakukan Rocket Chicken
Cabang Gayam adalah sebagai berikut:
a. Pembelian persediaan bahan baku berupa bumbu-bumbu racikan dan
pembungkus makanan yang dilakukan Rocket Chicken Cabang Gayam yaitu
dengan membuat surat pesanan pembelian persediaan bahan baku dalam
bentuk formulir order barang yang sudah dibuat oleh perusahaan Rocket
Chicken yang berisikan nama barang, jumlah satuan, rata-rata pemakaian, stok
akhir, jumlah order, harga satuan, dan jumlah. Formulir order barang tersebut
ditandatangani oleh supervisor Rocket Chicken Cabang Gayam dan akan
diserahkan kepada Area Manager untuk meminta persetujuan dan
ditandatangani kemudian dipesankan ke kantor Pusat Rocket Chicken.
Pembelian persediaan bahan baku berupa ayam yang dilakukan Rocket
Chicken Cabang Gayam yaitu hanya melakukan pemesanan kepada supplier
melalui media sosial yaitu WhatsApp yang dilakukan oleh Area Manager
dengan cara memesan ayam sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh
beberapa outlet Rocket Chicken dalam satu area. Sebelum melakukan
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pemesanan oleh Area Manager, setiap outlet Rocket chicken dalam satu area
termasuk Rocket Chicken Cabang Gayam akan merekap pemesanan ayam
dalam satu area tersebut, setelah itu diserahkan jumlah pemesanannya kepada
Area Manager untuk dipesankan kepada supplier.
b. Setelah formulir order barang untuk bahan baku berupa bumbu-bumbu racikan
dan pembungkus makanan disetujui dan ditandatangani oleh Area Manager,
Area Manager akan langsung mengirimkan formulir order barang tersebut
melalui E-mail kepada tim pengadaan produk/bahan baku di kantor Pusat
Rocket Chicken untuk menyiapkan bahan baku yang dipesan serta membuat
nota penjualan. Untuk pemesanan bahan baku ayam, setelah outlet Rocket
Chicken dalam satu area merekap pemesanan ayam, Area manager akan
menghubungi supplier melalui WhatsApp dan melakukan pemesanan ayam
sesuai jumlah yang dibutuhkan masing-masing outlet dalam satu area termasuk
Rocket Chicken Cabang Gayam. Supplier dari pabrik ayam akan menerima
pesanan dan membuat nota penjulan.
c. Untuk pembelian bahan baku berupa bumbu-bumbu racikan dan pembungkus
makanan, tim pengadaan produk/bahan baku akan mengirimkan gambar nota
penjualan yang berisikan nominal pembayaran kepada Area manager dan
diserahkan kepada supervisor Rocket Chicken Cabang Gayam untuk
melakukan pembayaran. Setelah pembayaran selesai, bahan baku yang dipesan
akan langsung dikirimkan ke outlet Rocket Chicken Cabang Gayam.
Sedangkan untuk pembelian bahan baku ayam, setelah melakukan pesanan
kepada supplier, ayam tersebut akan dikirimkan satu hari setelah pemesanan.
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Sales dari pabrik ayam tersebut langsung mengirimkan ke setiap outlet Rocket
Chicken dalam satu area tersebut termasuk Rocket Chicken Cabang Gayam.
setelah ayam tersebut sampai di outlet, supervisor Rocket Chicken Cabang
Gayam akan melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang ditentukan
sesuai dengan jumlah ayam yang dipesan.
Dalam proses pembelian persediaan bahan baku di Rocket Chicken Cabang
Gayam tidak menutup kemungkinan masih terdapat risiko yang mungkin terjadi
dari segi lingkungan eksternal seperti keterlambatan pengiriman pesanan bahan
baku dan kerusakan bahan baku seperti kerusakan pada pengepakan (packing)
bahan baku berupa bumbu-bumbu racikan mengalami kebocoran akibat
pengiriman serta kerusakan pada bahan baku ayam yang tidak sesuai standar.
Risiko-risiko yang mungkin terjadi ini telah diidentifikasi oleh Rocket Chicken
Cabang Gayam sehingga Rocket Chicken Cabang Gayam dapat mengantisipasi
risiko-risiko tersebut dengan cara melakukan cek atau pemeriksaan bahan baku
dan melaporkan apabila ada kerusakan pada bahan baku untuk dimintai
penggantian serta Rocket Chicken mengantisipasi risiko tersebut dengan
menyediakan stok persediaan secara lebih agar pada saat risiko-risiko tersebut
terjadi, Rocket Chicken Cabang Gayam tidak kekurangan bahan baku karena
memiliki masih memiliki stok persediaan bahan baku.
2. Prosedur Penerimaan Persediaan Bahan Baku
Prosedur penerimaan persediaan bahan baku di Rocket Chicken Cabang
Gayam dilakukan langsung oleh supervisor karena tidak ada karyawan yang
memiliki tugas khusus untuk menangani persediaan bahan baku di Rocket
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Chicken Cabang Gayam. Prosedur penerimaan persediaan bahan baku yang
dilakukan Rocket Chicken Cabang Gayam adalah sebagai berikut:
a. Ketika proses pembelian selesai, bahan baku yang dibeli diantarkan langsung
atau dikirim oleh supplier. Supervisor Rocket Chicken Cabang Gayam akan
menerima bahan baku seperti ayam, bumbu-bumbu dan bahan baku lainnya
dibantu oleh beberapa karyawan. Supervisor juga menerima nota pembelian
dari supplier.
b. Setelah menerima bahan baku serta nota pembelian dari supplier, supervisor
Rocket Chicken Cabang Gayam akan memeriksa nota pembelian tersebut
dan mencocokkan dengan formulir order barang untuk melihat bahan baku
yang dibeli sudah sesuai atau belum. Supervisor Rocket Chicken Cabang
Gayam melakukan pengecekan kuantitas persediaan bahan baku yang
diterima berdasarkan nota pembelian dengan bahan baku yang ada untuk
melihat kesamaan jumlah bahan baku yang diterima dengan mencocokan
fisik persediaan bahan baku yang dihitung satu per satu serta melakukan
pengecekan kualitas persediaan bahan baku untuk dilihat ada tidaknya
kerusakan pada bahan baku yang dibeli.
c. Setelah persediaan bahan baku selesai dicocokkan dan sudah sesuai,
supervisor akan melakukan pencatatan dengan merekap terlebih dahulu
dokumen atas pembelian persediaan bahan baku yang sudah diterima dan di
catat dalam laporan pengeluaran kas kecil.
Dalam proses penerimaan persediaan bahan baku di Rocket Chicken
Cabang Gayam terdapat risiko yang mungkin dihadapi seperti pesanan bahan
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baku yang diterima oleh Rocket Chicken Cabang Gayam tidak sesuai dengan
yang dipesan serta dapat mengalami kerusakan pada saat pengiriman. Rocket
Chicken Cabang Gayam mengantisipasi risiko-risiko tersebut dengan cara
melakukan prosedur retur pembelian persediaan bahan baku. Rocket Chicken
akan mengembalikan bahan baku yang tidak sesuai ataupun rusak kepada
supplier dan memperoleh penggantian bahan baku yang sesuai serta bahan baku
tidak dalam keadaan rusak sehingga layak untuk digunakan.
3. Prosedur Penyimpanan Persediaan Bahan Baku
Prosedur penyimpanan persediaan bahan baku dilakukan pada saat bahan
baku telah diterima dari supplier. Prosedur penyimpanan persediaan bahan baku
di Rocket Chicken Cabang Gayam dilakukan oleh karyawan Rocket Chicken
Cabang Gayam dan supervisor. Prosedur penyimpanan persediaan bahan baku
yang dilakukan Rocket Chicken Cabang Gayam adalah sebagai berikut:
a. Persediaan bahan baku yang telah diterima dan telah dilakukan pengecekan
akan mempengaruhi dan memperbaharui kartu stok persediaan. Persediaan
bahan baku di Rocket Chicken Cabang Gayam masing-masing memiliki
daya tahan produk yang berbeda-beda sehingga kartu stok persediaan terbagi
menjadi dua yaitu kartu stok berupa Random cook yang merupakan kartu
stok persediaan untuk bahan dasar seperti ayam dan kartu stok berupa
Stocktike harian kasir yang merupakan kartu stok persediaan untuk bahan
baku seperti bumbu-bumbu dan bahan baku lainnya. Persediaan bahan baku
yang telah diterima akan dimasukkan atau ditambahkan ke dalam kartu stok
persediaan pada bagian pembelian.
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b. Setelah memperbaharui kartu stok persediaan bahan baku, persediaan bahan
baku akan dibawa ke gudang penyimpanan untuk disimpan. Bahan baku
seperti ayam disimpan di dalam lemari es (Freezer) khusus ayam sehingga
bahan baku ayam akan memiliki daya tahan hingga 7 hari ketika ditempatkan
di dalam freezer. Untuk bahan baku lainnya seperti bumbu-bumbu racikan,
buah-buahan dan sebagainya disimpan di kulkas chiller kotak sehinga
memiliki daya tahan produk hanya 2 hari batas pemakaian bahan baku
tersebut.
c. Setelah persediaan bahan baku disimpan di dalam lemari es (freezer) dan
kulkas chiller. Setiap satu minggu sekali akan dilakukan perhitungan fisik
persediaan bahan baku yang dilakukan oleh supervisor serta karyawan untuk
melihat stok yang tersedia di gudang penyimpanan. Setiap melakukan
perhitungan fisik, supervisor akan mencatat stok yang tersedia dan membuat
laporan berupa laporan mingguan/bulanan (Weekly/Monthly Report).
Penyimpanan persediaan bahan baku dilakukan dengan sistem First In First
Out (FIFO). Bahan baku yang diterima atau masuk pertama akan digunakan
terlebih dahulu dan menyesuaikan dengan tanggal kadaluarsa bahan baku
tersebut.
Dalam prosedur penyimpanan persediaan bahan baku di Rocket Chicken
Cabang Gayam terdapat risiko yang mungkin dihadapi seperti persediaan bahan
baku yang disimpan hilang atau rusak sehingga pada saat penghitungan fisik
persediaan tidak sesuai antara stok awal dengan stok akhir setelah pemakaian
persediaan bahan baku. Rocket Chicken mengantisipasi risiko tersebut dengan
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memberikan kesepakatan kepada karyawan maupun supervisor yang bertugas
secara bergantingan menangani kartu stok berupa Random cook dan kartu stok
berupa Stocktike harian kasir apabila ada bahan baku yang hilang dan tidak
sesuai dengan selisih antara stok awal dan stok akhir akan melakukan
penggantian terhadap bahan baku tersebut sesuai dengan jumlah yang hilang.
Hal tersebut dilakukan agar setiap karyawan dapat bertanggung jawab dalam
menjalankan tugasnya.
4. Prosedur Pengeluaran Persediaan Bahan Baku
Prosedur pengeluaran persediaan bahan baku dilakukan pada saat bahan
baku akan digunakan untuk diolah. Prosedur pengeluaran persediaan bahan baku
di Rocket Chicken Cabang Gayam dilakukan oleh karyawan yang berada di
bagian staff kitchen yang bertugas untuk memasak sehingga memerlukan bahan
baku khususnya bahan dasar berupa ayam yang menjadi produk Rocket Chicken.
Pengeluaran persediaan bahan baku di Rocket Chicken Cabang Gayam
disesuaikan dengan jumlah pemakaian yang dibutuhkan. Persediaan bahan baku
di Rocket Chicken Cabang Gayam dapat dikeluarkan ketika outlet Rocket
Chicken cabang lainnya kekurangan bahan baku yang dibutuhkan sehingga
Rocket Chicken Cabang Gayam dapat melakukan penjualan bahan baku yang
dibutuhkan oleh outlet Rocket Chicken cabang lain sesuai dengan permintaan
pembeliannya dan pada saat stok persediaan bahan baku di Rocket Chicken
Cabang Gayam masih tersedia dalam jumlah yang lebih. Prosedur pengeluaran
persediaan bahan baku yang dilakukan Rocket Chicken Cabang Gayam adalah
sebagai berikut:
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a. Karyawan bagian staff kitchen akan mengambil bahan baku di gudang
penyimpanan khususnya seperti ayam, bumbu-bumbu racikan dan bahan
baku pelengkap lainnya untuk diolah. Pengeluaran persediaan bahan baku di
Rocket Chicken Cabang Gayam disesuaikan dengan jumlah pemakaian dan
tidak ada batasan pengeluaran bahan baku karena tidak ada tolak ukur jumlah
pelanggan yang membeli dan jumlah produk yang akan dibeli pelanggan.
b. Setelah karyawan bagian staff kitchen mengambil bahan baku yang
dibutuhkan, staff kitchen akan melakukan proses pemasakan.
c. Setelah pemasakan selesai dan telah melakukan penjualan produk Rocket
Chicken , Staff kitchen yang bertugas mengambil dan memasak bahan baku
tersebut memperbaharui kartu stok persediaan bahan baku (Random cook)
dan staff kasir akan memperbaharui kartu stok (stocktike harian kasir) ketika
ada bahan baku untuk minuman seperti jus, teh, milshake,dan sebagainya
digunakan. Karyawan bagian staff kitchen dan staff kasir akan
memperbaharui jumlah stok akhir persediaan bahan baku dengan
menghitung selisih dari stok awal persediaan bahan baku dengan
pengeluaran bahan baku untuk proses pemasakan.
d. Ketika persediaan bahan baku dibeli oleh outlet Rocket Chicken Cabang
lain, pengeluaran persediaan bahan baku dilakukan ketika pihak outlet
Rocket Chicken cabang lain telah membayar bahan baku yang dibutuhkan
sesuai jumlahnya. Pengeluaran persediaan bahan baku yang dibeli oleh outlet
Rocket Chicken cabang lain dilakukan oleh karyawan staff kitchen dan
supervisor. Bahan baku yang dibeli diambil secara langsung oleh outlet
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Rocket Chicken yang membeli. Supervisor akan menyiapkan nota penjualan
rangkap dua yaitu slip pertama untuk diserahkan kepada outlet Rocket
Chicken yang membeli bahan baku dan slip kedua disimpan oleh supervisor
Rocket Chicken Cabang Gayam untuk masukkan ke dalam laporan cash flow
sebagai pemasukan dan di masukkan ke laporan ikhtisar foodcost untuk
mengetahui persentase pemakaian bahan baku dalam satu periode.
e. Setelah proses pengeluaran bahan baku yang dibeli oleh outlet Rocket
chicken cabang lain selesai, karyawan staff kitchen dan supervisor akan
memperbaharui kartu stok persediaan Random cook dan/atau Stocktike
harian kasir sesuai dengan bahan baku yang dibeli oleh outlet Rocket
Chicken cabang lain.
Dalam prosedur pengeluaran persediaan bahan baku di Rocket Chicken
Cabang Gayam terdapat risiko yang mungkin dihadapi seperti bahan baku yang
digunakan terlalu berlebihan atau terdapat sisa bahan baku yang tidak dapat
digunakan kembali untuk proses pemasakan karena mencapai batas waktu layak
pakai, misalnya seperti ayam memiliki batas pemakaian dua jam selama
penjualan. Jika melebihi batas waktu dua jam , ayam tersebut tidak layak jual.
Risiko lainnya yaiu bisa terjadi karena cuaca, Rocket Chicken telah
mempersiapkan bahan baku yang akan digunakan dan telah memprosesnya
tetapi karena cuaca yang kurang mendukung menyebabkan tidak banyak
pelanggan yang datang sehingga penjualan sedikit. Rocket Chicken
mengantisipasi risiko tersebut dengan melakukan estimasi pengeluaran bahan
baku walaupun bahan baku yang dikeluarkan tidak ada batasan pengeluaran agar
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persediaan bahan baku yang dikeluarkan dapat digunakan dengan efektif dan
efisien.
B. Analisis Perbandingan Penerapan Pengendalian Internal Menurut COSO
dengan Pengendalian Internal Atas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku
Ayam di Rocket Chicken Cabang Gayam
Pengendalian internal atas pengelolaan persediaan bahan baku ayam sangat
penting dilakukan di Rocket Chicken Cabang Gayam karena persediaan bahan baku
ayam merupakan bagian yang paling dasar dalam operasi Rocket Chicken yang
secara terus-menerus akan dibeli dan diolah untuk dijual. Pengendalian internal
dilakukan untuk tindakan pengamanan untuk mencegah terjadinya kerusakan,
pencurian, maupun tindakan menyimpang lainnya terhadap persediaan.
Peneliti akan membandingkan pengendalian internal atas pengelolaan
persediaan bahan baku ayam yang dilakukan Rocket Chicken Cabang Gayam
dengan pengendalian internal menurut COSO dilihat dari prinsip-prinsipnya yang
terdiri dari tujuh belas prinsip dari lima komponen COSO yaitu lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi,
dan pemantauan (monitoring). Peneliti akan menganalisis pengendalian internal
pengelolaan persediaan bahan baku ayam yang dilakukan Rocket Chicken Cabang
Gayam untuk melihat bagaimana pelaksanaan yang dilakukan Rocket Chicken
Cabang Gayam apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan pengendalian internal
menurut COSO.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73

Berdasarkan data dari hasil wawancara dan checklist kepada supervisor
Rocket Chicken Cabang Gayam, pelaksanaan pengendalian internal atas
pengelolaan persediaan bahan baku dapat dilihat pada Tabel 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, dan
5.5 yang menunjukkan perbandingan dan analisis penerapan pengendalian internal
atas pengelolaan persediaan bahan baku pada komponen lingkungan pengendalian,
penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan
pemantauan (monitoring).
Pada komponen pengendalian internal menurut COSO yang pertama yaitu
Lingkungan

Pengendalian

memiliki

lima

prinsip.

Pertama,

perusahaan

menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Kedua, Dewan
komisaris menunjukkan independensinya terhadap manajemen dan melaksanakan
pengawasan terhadap pengembangan dan kinerja pengendalian internal. Ketiga,
Manajemen menetapkan, dengan pengawasan dari dewan, struktur, jalur pelaporan,
dan kewenangan serta tanggungjawab yang sesuai dengan upaya pencapaian tujuan
perusahaan. Keempat, Perusahaan menunjukkan adanya komitmen untuk
memperoleh, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten
dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Kelima, Perusahaan mewajibkan setiap
individu untuk mengemban akuntabilitas atas tanggungjawab dalam hal
pengendalian internal dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan.
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Berdasarkan lima prinsip dalam komponen Lingkungan Pengendalian, hasil wawancara dan checklist menunjukkan
pelaksanaan pengendalian internal yang ada di Rocket Chicken Cabang Gayam yang dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:
Tabel 5.1 Perbandingan dan Analisis antara Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku
dengan Komponen Lingkungan Pengendalian berdasarkan Pengendalian Internal COSO
Komponen
Pengendalian
Internal
Lingkungan
Pengendalian

No Prinsip Pengendalian Internal Menurut COSO

1

Perusahaan menunjukkan komitmen terhadap
integritas dan nilai-nilai etika.

Sumber: Data diolah
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Pelaksanaan Pengendalian Internal
di Rocket Chicken Cabang Gayam

Keterangan

Rocket Chicken telah menetapkan
Sesuai COSO
standar perilaku dalam bentuk Standard
Operating Procedure (SOP) yang berlaku
bagi setiap karyawan. Standar perilaku
yang ditetapkan berisikan aturan-aturan
yang harus dikerjakan oleh karyawan dan
aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan
oleh karyawan. Standar perilaku yang
ditetapkan bagi karyawan dilakukan
untuk menjunjung tinggi nilai-nilai
kejujuran dan berperilaku secara
profesional serta beretika dalam bekerja.
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Tabel 5.1 Perbandingan dan Analisis antara Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku
dengan Komponen Lingkungan Pengendalian berdasarkan Pengendalian Internal COSO (Lanjutan)
Komponen
Pengendalian
Internal
Lingkungan
Pengendalian

No Prinsip Pengendalian Internal Menurut COSO

2

Dewan komisaris menunjukkan
independensinya terhadap manajemen dan
melaksanakan pengawasan terhadap
pengembangan dan kinerja pengendalian
internal.

Sumber: Data diolah
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Pelaksanaan Pengendalian Internal
di Rocket Chicken Cabang Gayam

Keterangan

Rocket Chicken belum memiliki Dewan
Komisaris yang melaksanakan
pengawasan terhadap kinerja
pengendalian internal. Pengawasan
terhadap kinerja pengendalian internal
dilakukan oleh supervisor Rocket
Chicken secara langsung yang
bertanggung jawab mengelola dan
memimpin outlet Rocket Chicken
Cabang Gayam. Pengawasan terhadap
pengembangan dan kinerja
pengendalian internal juga dilakukan
oleh tim dari kantor pusat bagian
Training Center dan tidak ada
pengawasan dari pihak luar atau pihak
eksternal Rocket Chicken.

Tidak sesuai COSO
(Karena Rocket
Chicken Cabang
Gayam belum
memiliki dewan
komisaris yang
bertugas
melaksanakan
pengawasan
terhadap kinerja
pengendalian
internal)
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Tabel 5.1 Perbandingan dan Analisis antara Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku
dengan Komponen Lingkungan Pengendalian berdasarkan Pengendalian Internal COSO (Lanjutan)
Komponen
Pengendalian
Internal
Lingkungan
Pengendalian

No

Prinsip Pengendalian Internal Menurut COSO

Pelaksanaan Pengendalian Internal
di Rocket Chicken Cabang Gayam

3

Manajemen menetapkan, dengan pengawasan
dari dewan, struktur, jalur pelaporan, dan
kewenangan serta tanggungjawab yang sesuai
dengan upaya pencapaian tujuan perusahaan.

Rocket Chicken telah membentuk
struktur organisasi dari karyawan kantor
pusat hingga karyawan outlet Rocket
Chicken untuk menetapkan jalur
pelaporan, kewenangan serta tanggung
jawab dalam pencapaian tujuan
perusahaan. Struktur organisasi yang
telah dibentuk berguna untuk membatasi
kewenangan dan tanggung jawab seluruh
karyawan sehingga setiap karyawan
menjalankan tugasnya masing-masing
dengan baik.

Sumber: Data diolah
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Keterangan

Sesuai COSO
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Tabel 5.1 Perbandingan dan Analisis antara Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku
dengan Komponen Lingkungan Pengendalian berdasarkan Pengendalian Internal COSO (Lanjutan)
Komponen
Pengendalian
Internal
Lingkungan
Pengendalian

No

4

Prinsip Pengendalian Internal Menurut COSO

Perusahaan menunjukkan adanya komitmen
untuk memperoleh, mengembangkan, dan
mempertahankan individu yang kompeten
dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan.

Sumber: Data diolah
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Pelaksanaan Pengendalian Internal
di Rocket Chicken Cabang Gayam
Rocket Chicken menunjukkan komitmen
untuk memperoleh dan mengembangkan
karyawan melalui proses rekrutmen dan
proses pelatihan karyawan. Proses
rekrutmen yang dilakukan dengan
wawancara dan tes tertulis. Rocket
Chicken merekrut karyawan dengan latar
belakang Pendidikan minimal SMA
sederajat untuk karyawan yang bekerja di
outlet Rocket Chicken Gayam. Proses
pelatihan karyawan baru dilakukan
dengan pembelajaran SDM serta
pelatihan dan pendampingan dilakukan
secara langsung oleh karyawan senior
sehingga karyawan baru dapat
memahami tugasnya. Rocket Chicken
dalam mempertahankan karyawan yang
kompeten dilhat dari evaluasi kinerjanya
sehingga memungkinan adanya kenaikan
gaji dan pemberian kompensasi.

Keterangan

Sesuai COSO
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Tabel 5.1 Perbandingan dan Analisis antara Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku
dengan Komponen Lingkungan Pengendalian berdasarkan Pengendalian Internal COSO (Lanjutan)
Komponen
No Prinsip Pengendalian Internal Menurut COSO
Pelaksanaan Pengendalian Internal
Keterangan
Pengendalian
di Rocket Chicken Cabang Gayam
Internal
Lingkungan
5 Perusahaan mewajibkan setiap individu untuk Rocket Chicken mewajibkan setiap
Sesuai COSO
mengemban akuntabilitas atas tanggungjawab karyawan untuk mengemban tanggung
Pengendalian
dalam hal pengendalian internal dalam
jawab sesuai dengan pekerjaannya
kaitannya dengan pencapaian tujuan
masing-masing dan dapat
mempertanggung jawabkan serta
perusahaan.
menjelaskan setiap hal yang berhubungan
dengan pekerjaan yang dilakukan oleh
setiap karyawan baik itu keberhasilan
maupun kegagalan pekerjaannya terkait
dengan pengendalian internal atas
pengelolaan persediaan bahan baku ayam
di Rocket Chicken.
Sumber: Data diolah

78
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Berdasarkan hasil perbandingan pada Tabel 5.1 mengenai penerapan
pengendalian internal atas pengelolaan persediaan di Rocket Chicken dengan
komponen lingkungan pengendalian berdasarkan pengendalian internal COSO,
didapatkan hasil analisis sebagai berikut:
a. Perusahaan menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika
Rocket Chicken telah menetapkan standar perilaku bagi karyawan dalam
bentuk SOP (Standard Operating Procedure) yaitu SOP Standar Daya Manusia
yang berisi aturan-aturan yang harus dilakukan oleh karyawan dan aturan-aturan
yang tidak boleh dilakukan oleh karyawan Rocket Chicken. SOP yang dibuat
oleh Rocket Chicken ini harus dijalankan disetiap outlet Rocket Chicken di
seluruh Indonesia khususnya Rocket Chicken Cabang Gayam yang digunakan
sebagai panduan bagi karyawan. Standar perilaku yang ditetapkan harus
dilakukan agar karyawan dapat menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam bekerja
serta berperilaku secara profesional dan beretika dalam bekerja. Misalnya
karyawan bagian kitchen sebagai pengelola persediaan bahan baku tidak
mengambil atau memakai bahan baku secara berlebihan untuk kepentingan
pribadi tanpa sepengetahuan supervisor. Karyawan bagian kasir harus
berperilaku secara profesional dan beretika ketika melayani pelanggan dan dapat
menghormati pelanggan dengan cara berpenampilan sopan, bertutur kata yang
baik ketika melayani dan selalu tersenyum walau melayani pelanggan dengan
sikap yang berbeda-beda. Supervisor melakukan kebijakan untuk selalu
mengkomunikasikan aturan-aturan atau standar perilaku yang harus dilakukan
kepada semua karyawan pada saat pengarahan (briefing) atau ketika meeting
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store. Hal ini menyebabkan jarang terjadinya penyimpangan yang dilakukan
oleh karyawan walaupun kemungkinan untuk melakukan penyimpangan dapat
terjadi. Ketika terdapat karyawan yang melakukan penyimpangan di luar standar
perilaku yang ditetapkan, karyawan yang bersangkutan akan dipanggil oleh
supervisor selaku pimpinan outlet dan akan dilakukan evaluasi kerja serta
diberikan peringatan.
b. Dewan Komisaris menunjukkan independensinya terhadap manajemen dan
melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan kinerja pengendalian
internal
Rocket Chicken belum memiliki Dewan Komisaris yang melaksanakan
pengawasan terhadap kinerja pengendalian internal atas persediaan bahan baku.
Pengawasan terhadap kinerja pengendalian internal atas persediaan bahan baku
dilakukan oleh supervisor Rocket Chicken secara langsung yang bertanggung
jawab mengelola dan memimpin outlet Rocket Chicken Cabang Gayam.
Supervisor melakukan pengecekan ketersediaan persediaan bahan baku sebelum
melakukan kegiatan operasional Rocket Chicken Gayam. Supervisor juga
mengawasi

serta

mendampingi

karyawan

yang

bertugas

melakukan

penghitungan persediaan bahan baku. Supervisor memeriksa kartu stok
persediaan bahan baku (Random Cook dan Stocktike harian kasir) yang di catat
per hari oleh karyawan yang bertugas di bagian kitchen dan kasir sehingga dapat
mengetahui persediaan bahan baku yang keluar. Kegiatan pengelolaan
persediaan bahan baku di Rocket Chicken diatur dan ditangani oleh supervisor,
mulai dari pembelian, penerimaan serta pencatatan persediaan bahan baku.
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Supervisor juga melakukan pengawasan terkait pelayanan kebersihan, dan
ketersediaan peralatan pendamping untuk kebutuhan pelanggan serta melihat
kinerja karyawan pelaksana pengendalian internal persediaan bahan baku yaitu
karyawan bagian kitchen dalam mengambil serta mengolah bahan baku.
Pengawasan terhadap pengembangan dan kinerja pengendalian internal juga
dilakukan oleh tim dari kantor pusat bagian Training Center. Tim Training
Center memeriksa dan mengecek kelayakan outlet Rocket Chicken, misalnya
mengecek dalam hal pelayanan yang dilakukan di outlet apakah sudah sesuai
dengan peraturan yang ditentukan oleh Rocket Chicken atau belum, dan
memeriksa penyimpanan gudang persediaan bahan baku terkait tempat
penyimpanan, suhu ruang penyimpanan, dan kebersihan. Pengawasan hanya
dilakukan oleh supervisor dan tim Training Center dan tidak ada pengawasan
dari pihak luar atau pihak eksternal Rocket Chicken.
c. Manajemen menetapkan, dengan pengawasan dari dewan, struktur, jalur
pelaporan, dan kewenangan serta tanggung jawab yang sesuai dengan upaya
pencapaian tujuan perusahaan
Rocket Chicken telah membentuk struktur organisasi sehingga Rocket
Chicken dapat menetapkan dan membagi tanggung jawab serta wewenang
kepada masing-masing karyawan sesuai dengan fungsi atau bagian dalam
pekerjaannya agar kegiatan operasional di Rocket Chicken dapat berjalan
dengan lancar. Stuktur organisasi yang dibentuk memiliki susunan karyawan
dari karyawan yang bekerja di kantor pusat hingga karyawan yang bertanggung
jawab untuk mengelola outlet Rocket Chicken Gayam. Misalnya Tim
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pengadaaan produk/bahan baku yang bertanggung jawab di kantor pusat yang
memiliki tugas untuk mempersiapkan produk/bahan baku yang dibutuhkan oleh
outlet-outlet Rocket Chicken karena setiap outlet Rocket chicken untuk
persediaan bahan baku dan produknya sebagian disediakan dari kantor pusat
oleh Tim Pengadaan Produk/Bahan baku. Selain itu, supervisor yang
bertanggung jawab untuk terjun langsung ke outlet Rocket Chicken Cabang
Gayam memiliki tugas memimpin serta mengelola outlet Rocket Chicken
dengan mengawasi kegiatan operasional yang dilakukan di dalam outlet sesuai
dengan standar operasional perusahaan. Stuktur organisasi dapat berguna dalam
membatasi kewenangan serta tanggung jawab dan memperlancar jalur pelaporan
dalam mencapai tujuan Rocket Chicken serta memberikan kerangka kerja dalam
aktivitas yang direncanakan, dijalankan, dikendalikan, dan dipantau.
d. Perusahaan

menunjukkan

adanya

komitmen

untuk

memperoleh,

mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten dalam upaya
pencapaian tujuan perusahaan
Rocket Chicken dalam memperoleh karyawan yang kompeten
dilakukan dengan proses rekrutmen karyawan. Rocket Chicken menetapkan
proses rekrutmen dengan melakukan wawancara (interview) saja kepada calon
karyawan baru yang bekerja di outlet Rocket Chicken Gayam sebagai staff
kitchen dan staff kasir. Proses rekrutmen karyawan yang dilakukan Rocket
Chicken untuk calon karyawan baru yang bekerja sebagai supervisor di outlet
Rocket chicken maupun manajemen yang bekerja dikantor pusat dilakukan
dengan wawancara (interview) dan mengikuti tes tertulis. Rocket Chicken
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menetapkan kriteria tertentu bagi calon karyawan baru yang bekerja di Rocket
Chicken yaitu memiliki latar belakang Pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan
dibidangnya. Jenjang Pendidikan bagi calon karyawan baru yang bekerja sebagai
staff kitchen dan staff kasir di outlet Rocket Chicken Gayam minimal lulusan
SMA sederajat, untuk supervisor minimal Pendidikan adalah lulusan SMA
hingga Diploma Tiga (D3) maupun Strata Satu (S1).
Rocket Chicken menerapkan sistem training untuk karyawan baru yang
diterima. Sistem training untuk karyawan staff kitchen dan kasir selama tiga
bulan dan mendapatkan pembelajaran SDM serta pelatihan dan pendapingan
secara langsung oleh karyawan senior sehingga dapat memahami tugastugasnya. Sistem training untuk calon supervisor selama sembilan bulan setelah
melewati masa karantina selama 1 minggu untuk diberikan pembekalan materi
khusus bagi supervisor. Selama masa training 9 bulan akan diadakan tes tertulis
per tiga bulan dan jika berhasil lulus akan ditetapkan sebagai supervisor. Rocket
Chicken dalam mempertahankan karyawan yang berkompeten dilihat dari
evaluasi kinerjanya dengan diadakan tes evaluasi kinerja per bulan sehingga
memungkinkan adanya kenaikan gaji bagi karyawan yang kompeten dan
pemberian kompensasi.
e. Perusahaan mewajibkan setiap individu untuk mengemban akuntabilitas atas
tanggung jawab dalam hal pengendalian internal dalam kaitannya dengan
pencapaian tujuan perusahaan
Rocket Chicken mewajibkan setiap karyawan untuk mengemban
tanggung jawab sesuai dengan pekerjaannya masing-masing dan dapat
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mempertanggung jawabkan setiap hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang
dilakukan oleh setiap karyawan terkait pengendalian internal pengelolaan
persediaan Rocket Chicken Cabang Gayam. Misalnya, karyawan staff kitchen
ketika mengambil persediaan bahan baku ayam yang akan diolah harus mencatat
di kartu stok (random cook) per hari nya sesuai dengan persediaan bahan baku
yang dikeluarkan, ketika pada saat penghitungan selisih dari stok awal dan stok
akhir tidak sesuai maka karyawan staff kitchen yang bertugas harus
mempertanggung jawabkan selisih stok bahan baku yang tidak sesuai tersebut
dan harus mengganti apabila terjadi kehilangan atau pemakaian pribadi. Rocket
Chicken Cabang Gayam juga mengadakan evaluasi kinerja setiap bulan dengan
melakukan tes bulanan untuk melihat kinerja setiap karyawan serta melakukan
evaluasi terhadap risiko-risiko yang muncul yang berkaitan dengan pencapaian
tujuan Rocket Chicken Cabang Gayam.
Berdasarkan hasil deskripsi dari tabel perbandingan 5.1 dan analisis
yang telah dilakukan, Rocket Chicken belum menerapkan komponen
pengendalian internal dari segi lingkungan pengendalian sepenuhnya karena
Rocket Chicken belum memiliki dewan komisaris yang melaksanakan
pengawasan terhadap kinerja pengendalian internal. Pengawasan dilakukan
langsung oleh supervisor Rocket Chicken Gayam yang mengelola outlet dan
pengawasan dilakukan oleh Tim dari kantor pusat Rocket Chicken bagian
Training Center serta tidak ada pengawasan dari pihak luar atau pihak eksternal.
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Pada komponen pengendalian internal menurut COSO yang kedua yaitu
Penilaian Risiko memiliki empat prinsip. Pertama, Perusahaan menetapkan
tujuan secara jelas sehingga memungkinkan dilakukannya proses identifikasi dan
penilaian risiko terkait tujuan. Kedua, Perusahaan mengidentifikasi risiko terkait
dengan pencapaian tujuan organisasi pada seluruh lingkup entitas, dan
menganalisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko-risiko
tersebut harus dikelola. Ketiga, Perusahaan mempertimbangkan potensi
terjadinya fraud dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Keempat,
Perusahaan mengidentifikasi dan mengevaluasi perubahan-perubahan yang
dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal secara signifikan.
Berdasarkan empat prinsip dalam komponen Penilaian Risiko, hasil
wanwancara dan checklist menunjukkan pelaksanaan pengendalian internal yang
ada di Rocket Chicken Cabang Gayam yang dapat dilihat pada Tabel 5.2 halaman
86.
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Tabel 5.2 Perbandingan dan Analisis antara Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku
dengan Komponen Penilaian Risiko berdasarkan Pengendalian Internal COSO
Komponen
Pengendalian
Internal
Penilaian
Risiko

No

Prinsip Pengendalian Internal Menurut COSO

Pelaksanaan Pengendalian Internal
di Rocket Chicken Cabang Gayam

1

Perusahaan menetapkan tujuan secara jelas
sehingga memungkinkan dilakukannya proses
identifikasi dan penilaian risiko terkait tujuan.

Rocket Chicken telah menetapkan dan
menjalankan tujuan pengendalian
internal dengan jelas baik itu tujuan
operasi, tujuan pelaporan serta tujuan
kepatuhan sehingga Rocket Chicken
dapat melakukan proses identifikasi dan
penilaian risiko terkait tujuan
pengendalian internal.

Sumber: Data diolah
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Keterangan

Sesuai COSO
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Tabel 5.2 Perbandingan dan Analisis antara Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku
dengan Komponen Penilaian Risiko berdasarkan Pengendalian Internal COSO (Lanjutan)
Komponen
Pengendalian
Internal
Penilaian
Risiko

No

2

Prinsip Pengendalian Internal Menurut COSO

Perusahaan mengidentifikasi risiko terkait
dengan pencapaian tujuan organisasi pada
seluruh lingkup entitas, dan menganalisis
risiko sebagai dasar untuk menentukan
bagaimana risiko-risiko tersebut harus
dikelola.

Pelaksanaan Pengendalian Internal
di Rocket Chicken Cabang Gayam
Rocket Chicken telah mengidentifikasi
dan menganalisis setiap risiko yang
akan dialami baik risiko yang sering
terjadi maupun risiko yang akan terjadi.
Rocket Chicken mengidentifikasi setiap
risiko yang muncul sehingga dapat
mengetahui bagaimana risiko-risiko
tersebut harus dikelola atau diantisipasi.

Sumber: Data diolah
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Keterangan

Sesuai COSO
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Tabel 5.2 Perbandingan dan Analisis antara Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku
dengan Komponen Penilaian Risiko berdasarkan Pengendalian Internal COSO (Lanjutan)
Komponen
No Prinsip Pengendalian Internal Menurut COSO
Pelaksanaan Pengendalian Internal
Keterangan
Pengendalian
di Rocket Chicken Cabang Gayam
Internal
Penilaian
Rocket Chicken selalu mengadakan
Tidak sesuai COSO
3 Perusahaan mempertimbangkan potensi
(Karena Rocket
Risiko
terjadinya fraud dalam menilai risiko terhadap evaluasi kerja setiap bulan dalam
lingkup
outlet
dengan
dilakukannya
Chicken Cabang
pencapaian tujuan.
meeting store serta mengadakan rapat Gayam belum
evaluasi kerja antar supervisor serta
sepenuhnya
manajemen dan pimpinan di kantor
mencegah terjadinya
pusat Rocket Chicken untuk
fraud dari faktor
membahas mengenai perkembangan
risiko lingkungan
setiap outlet serta setiap risiko baru
internal yaitu risiko
yang muncul sehingga potensi
keamanan outlet
terjadinya fraud dalam menilai risiko
dimana karyawan
dapat dihadapi dan diatasi. Namun
diberi kemudahan
faktor risiko dari lingkungan internal
untuk mengakses
masih dapat terjadi di Rocket Chicken persediaan bahan
Gayam yaitu risiko keamanan outlet
baku yang dapat
untuk mencegah terjadinya fraud
mempengaruhi risiko
karena belum adanya aktivitas
keamanan karena
pengendalian untuk meningkatkan
belum adanya
keamanan outlet seperti pemasangan
aktivitas
CCTV di outlet Rocket Chicken
pengendalian untuk
Gayam.
meningkatkan
keamanan outlet)
Sumber: Data diolah
88
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Tabel 5.2 Perbandingan dan Analisis antara Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku
dengan Komponen Penilaian Risiko berdasarkan Pengendalian Internal COSO (Lanjutan)
Komponen
Pengendalian
Internal
Penilaian
Risiko

No

4

Prinsip Pengendalian Internal Menurut COSO

Pelaksanaan Pengendalian Internal
di Rocket Chicken Cabang Gayam

Perusahaan mengidentifikasi dan
mengevaluasi perubahan-perubahan yang
dapat mempengaruhi sistem pengendalian
internal secara signifikan.

Rocket chicken Gayam mampu
mengidentifikasi dan dapat
beradaptasi terhadap perubahanperubahan yang terjadi dari segi
lingkungan internal maupun
lingkungan eksternal yang dapat
mempengaruhi pengendalian
internal atas pengelolaan
persediaan seperti harga bahan
baku yang berubah-ubah,
pergantian supervisor, penerimaan
karyawan baru, dan sebagainya.

Sumber: Data diolah
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Keterangan

Sesuai COSO
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Berdasarkan hasil perbandingan pada Tabel 5.2 mengenai penerapan
pengendalian internal atas pengelolaan persediaan di Rocket Chicken dengan
komponen penilaian risiko berdasarkan pengendalian internal COSO, didapatkan
hasil analisis sebagai berikut:
a. Perusahaan menetapkan tujuan secara jelas sehingga memungkinkan
dilakukannya proses identifikasi dan penilaian risiko terkait tujuan
Rocket

Chicken

telah

menetapkan

dan

menjalankan

tujuan

pengendalian internal dengan jelas baik itu tujuan operasi yang berkaitan dengan
efektivitas dan efisiensi operasi di Rocket Chicken. Rocket Chicken dalam
menjalankan kegiatan operasi menetapkan beberapa aktivitas yang dilakukan
seperti penggunaan metode penilaian persediaan pengeloaan bahan baku ayam
dengan sistem First In First Out (FIFO) dan menggunakan metode pencatatan
persediaan pengelolaan bahan baku ayam dengan sistem perpetual dan sistem
periodik. Rocket Chicken Cabang Gayam juga menentukan tingkat minimum
dan tingkat maksimum persediaan bahan baku yang dimiliki. Tingkat minimum
dan maksimum untuk pembelian persediaan bahan baku disesuaikan dengan
jumlah kebutuhan bahan baku dan ketersediaan sisa stok bahan baku serta sesuai
dengan rata-rata pemakaian bahan baku. Untuk pengeluaran persediaan bahan
baku tidak ada tingkat minimum maupun maksimum karena tidak ada tolak ukur
jumlah pelanggan sehingga menyesuaikan dengan jumlah pelanggan, Rocket
Chicken Gayam menetapkan batas maksimum pemakaian persediaan bahan
baku yaitu tujuh hari untuk bahan baku ayam yang disimpan dalam lemari
pendingin (freezer) dan dua hari untuk bahan baku seperti bumbu-bumbu,
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sayuran, dan buah-buahan yang disimpan di kulkas chiller. Rocket Chicken juga
melakukan perhitungan fisik persediaan bahan baku setiap seminggu sekali dan
selalu memperbaharui kartu stok persediaan per harinya. Tujuan pelaporan
Rocket Chicken Cabang Gayam dilakukan dengan membuat laporan
pengeluaran kas kecil dan laporan vendor (Vendor Report) yang mencatat
pengeluaran serta pemasukan keuangan outlet Rocket Chicken Cabang Gayam
sesuai dengan aturan yang berlaku dan diserahkan kepada Accounting Finance
di kantor pusat Rocket Chicken sebagai laporan dalam penyusunan laporan
keuangan Rocket Chicken. Tujuan kepatuhan yang dilakukan oleh Rocket
Chicken berkenaan dengan kesesuaian dengan aturan pemerintah terkait
penggunaan persediaan bahan baku ayam yang berstandar Lembaga Pengkajian
Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)
serta sesuai dengan Peraturan Menteri kesehatan. Hal-hal ini dilakukan untuk
mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi atas persediaan bahan baku
sehingga dapat menghadapi risiko tersebut.
b. Perusahaan mengidentifikasi risiko terkait dengan pencapaian tujuan organisasi
pada seluruh lingkup entitas, dan menganalisis risiko sebagai dasar untuk
menentukan bagaimana risiko-risiko tersebut harus dikelola
Rocket Chicken telah mengidentifikasi dan menganalisis setiap risiko
yang akan dialami dengan cara melihat risiko-risiko yang sering terjadi maupun
risiko yang akan terjadi. Risiko yang sering terjadi seperti keterlambatan
pengiriman persediaan bahan baku maupun kerusakan persediaan bahan baku
pada saat pengiriman, dan kehilangan persediaan bahan baku. Risiko tersebut
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sering terjadi dan dapat diantisipasi oleh Rocket Chicken Gayam. Namun,
terdapat risiko yang akan terjadi yang mungkin tidak bisa di antisipasi maupun
tidak bisa dihindari seperti kepuasan atau ketertarikan pelanggan terhadap
Rocket Chicken menurun sehingga target penjualan tidak terpenuhi dan
menyebabkan persediaan bahan baku ayam menjadi tidak terpakai sesuai batas
waktu yang direncanakan. Hal itu dapat diketahui dengan melakukan proses
identifikasi dan analisis yang dilakukan oleh Rocket Chicken sehingga Rocket
Chicken dapat mengetahui bagaimana risiko-risiko tersebut harus dikelola.
Rocket chicken telah mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko
yang sering terjadi dan yang akan terjadi sehingga Rocket Chicken melakukan
pengendalian secara efektif untuk mengelola risiko-risiko yang telah
diidentifikasi dengan menetapkan beberapa aktivitas pengendalian untuk
mengantisipasi risiko-risiko tersebut yaitu sebagai berikut:
1) Risiko keterlambatan maupun risiko kerusakan persediaan bahan baku di
antisipasi dengan cara Rocket Chicken Gayam menyediakan stok persediaan
bahan baku secara lebih agar ketika terjadi risiko keterlambatan pengiriman
persediaan bahan baku, Rocket Chicken Cabang Gayam masih memiliki
cadangan persediaan bahan baku sehingga tidak mengganggu kegiatan
operasi Rocket Chicken Cabang Gayam. Untuk risiko kerusakan persediaan
bahan baku, Rocket Chicken Cabang Gayam meminta retur pembelian
sehingga bahan baku yang mengalami kerusakan diganti dan tidak
mengurangi stok persediaan bahan baku serta meminta pengecekan
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menyeluruh kepada supplier sebelum pengiriman bahan baku agar
menghindari penerimaan bahan baku yang rusak.
2) Risiko kehilangan persediaan bahan baku diantisipasi dengan cara memeriksa
kembali setiap stok persediaan bahan baku secara fisik dan memeriksa kartu
stok persediaan (Random Cook dan Stocktike harian kasir). Ketika
penghitungan stok persediaan bahan baku secara fisik sudah sesuai dan
memeriksa kartu stok persediaan sudah benar tetapi ada persediaan bahan
baku yang hilang, karyawan yang pada saat itu bertugas mengambil
persediaan bahan baku untuk diolah dan bertanggung jawab memperbaharui
kartu stok persediaan per hari akan dimintai pergantian bahan baku yang
hilang tersebut sesuai jumlahnya. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan
kesepakatan agar karyawan yang bertugas lebih bertanggung jawab dan jujur
atas kehilangan persediaan bahan baku.
3) Risiko menurunnya kepuasan atau ketertarikan pelanggan terhadap Rocket
Chicken diantisipasi dengan Rocket Chicken dapat berinovasi untuk
menciptakan menu baru yang menarik perhatian pelanggan untuk mencoba
serta menggunakan sistem promosi dengan membuat menu paket atau
mempromosikan dengan penjualan beli dua paket gratis satu produk ayam
atau berkreasi dengan menggunakan kupon berhadiah dengan cara membeli
suatu menu produk Rocket Chicken dan akan mendapat kupon yang harus
dikumpulkan sesuai jumlah yang ditentukan untuk dapat memperoleh hadiah.
Hal itu dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan kepuasan dan ketertarikan
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pelanggan sehingga target penjualan dapat terpenuhi dan persediaan bahan
baku dapat dikelola dengan baik.
c. Perusahaan mempertimbangkan potensi terjadinya fraud dalam menilai risiko
terhadap pencapaian tujuan
Rocket Chicken telah mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin
terjadi yang dapat menimbulkan adanya fraud baik itu faktor risiko dari
lingkungan internal maupun risiko dari lingkungan eksternal Rocket Chicken
Gayam. Faktor risko dari lingkungan internal dapat berupa kinerja karyawan
dalam menjalankan kegiatan operasional di Rocket Chicken Gayam dan dalam
pengelolaan persediaan bahan baku serta kemudahan karyawan dalam
mengakses persediaan bahan baku di Rocket Chicken sehingga mempengaruhi
keamanan outlet. Faktor risiko dari lingkungan eskternal dapat berupa kepuasan
dan ketertarikan pelanggan terhadap produk Rocket Chicken, perubahan harga
bahan baku yang dapat meningkat, serta persaingan dengan perusahaan sejenis
dibidang Fast Food dengan produk berbahan dasar ayam. Hal-hal itu membuat
Rocket Chicken Gayam selalu mengadakan evaluasi kerja setiap bulan dalam
lingkup outlet dengan dilakukannya meeting store serta selalu mengadakan
briefing sebelum menjalankan kegiatan operasional di Rocket Chicken Gayam
pada saat awal dan akhir kegiatan. Rocket Chicken juga mengadakan rapat
evaluasi kerja antar supervisor setiap outlet dengan manajemen serta pimpinan
di kantor pusat Rocket Chicken untuk membahas mengenai perkembangan
setiap outlet Rocket Chicken dan setiap risiko yang muncul sehingga potensi
terjadinya fraud dalam menilai risiko dapat dihadapi dan di atasi. Namun, faktor

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
95

risiko dari lingkungan internal Rocket Chicken Gayam untuk mencegah
terjadinya fraud belum sepenuhnya dilakukan seperti keamanan outlet belum
dilakukan aktivitas pengendalian seperti pemasangan CCTV di outlet maupun di
gudang penyimpanan persediaan bahan baku mengingat karyawan Rocket
Chicken Gayam memperoleh kemudahan untuk mengakses persediaan bahan
baku ketika dibutuhkan.
d. Perusahaan mengidentifikasi dan mengevaluasi perubahan-perubahan yang
dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal secara signifikan
Rocket Chicken mampu mengidentifikasi dan dapat beradaptasi
terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari segi lingkungan internal
maupun lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi pengendalian internal.
Perubahan dari lingkungan internal dapat berupa pergantian supervisor dengan
dilakukannya rotasi supervisor setiap tahun sesuai dengan kebutuhan
operasional perusahaan. Perubahan tersebut juga mempengaruhi struktur
organisasi Rocket Chicken. Pergantian supervisor di Rocket Chicken Gayam
harus dilakukan penyesuaian secara cepat, supervisor harus dapat beradaptasi
agar dapat memahami tugas dan wewenangnya dalam mengelola outlet sehingga
risiko terjadinya kesalahan dalam mengelola outlet dapat diminimalisir.
Perubahan lainnya yaitu adanya penerimaan karyawan baru yang harus bisa
beradaptasi dan memahami tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku serta
melakukan pengendalian atas pengelolaan persediaan bahan baku dengan baik
dan sesuai. Untuk perubahan dari segi lingkungan eskternal dapat berupa
perubahan harga bahan baku yang dapat meningkat. Hal itu dapat mempengaruhi
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pengendalian internal persediaan bahan baku Rocket Chicken Gayam.
Perubahan harga bahan baku yang mungkin mengalami kenaikan harus dapat
disesuaikan dengan harga penjualan produk Rocket Chicken. Kenaikan harga
bahan baku yang meningkat menyebabkan Rocket Chicken harus menaikan
sedikit harga produknya agar tidak mengalami kerugian penjualan. Misalnya,
ketika harga bahan baku ayam mengalami kenaikan harga maka harga penjualan
produk Rocket Chicken mengalami kenaikan harga seribu rupiah atau dua ribu
rupiah sesuai denga modal pembelian bahan baku ayam.
Berdasarkan hasil deskripsi dari tabel perbandingan 5.2 dan analisis
yang telah dilakukan, Rocket Chicken belum menerapkan komponen
pengendalian internal dari segi penilaian risiko sepenuhnya. Rocket Chicken
telah mempertimbangkan potensi terjadinya fraud dalam menilai risiko yang
dilakukan dari faktor risiko lingkungan internal dan faktor lingkungan risiko
eksternal Rocket Chicken. Rocket Chicken selalu mengadakan evaluasi kerja
setiap bulan dalam lingkup outlet dengan meeting store dan mengadakan rapat
evaluasi antar supervisor tiap outlet, manajemen serta pimpinan untuk
membahas mengenai perkembangan outlet dan setiap risiko yang muncul
Namun, faktor risiko dari lingkungan internal Rocket Chicken Gayam untuk
mencegah terjadinya fraud belum sepenuhnya dilakukan seperti risiko keamanan
outlet belum dilakukan aktivitas pengendalian seperti pemasangan CCTV di
outlet maupun di gudang penyimpanan persediaan bahan baku mengingat
karyawan Rocket Chicken Gayam memperoleh kemudahan untuk mengakses
persediaan bahan baku ketika dibutuhkan.
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Pada komponen pengendalian internal menurut COSO yang ketiga
yaitu Aktivitas Pengendalian memiliki tiga prinsip. Pertama, Perusahaan telah
menyeleksi dan membangun aktivitas pengendalian yang mendukung upaya
mitigasi risiko sehingga risiko berada pada level yang dapat diterima. Kedua,
Perusahaan telah menyeleksi dan membangun aktivitas pengendalian umum
dengan menggunakan teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan
perusahaan.

Ketiga,

Perusahaan

menerapkan

aktivitas

pengendalian

sebagaimana tercermin pada kebijakan untuk menetapkan apa yang diharapkan
dan dalam prosedur yang relevan untuk melakukan kebijakan tersebut.
Berdasarkan tiga prinsip dalam komponen Aktivitas Pengendalian,
hasil wawancara dan checklist menunjukkan pelaksanaan pengendalian internal
yang ada di Rocket Chicken Cabang Gayam yang dapat dilihat pada Tabel 5.3
halaman 98.
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Tabel 5.3 Perbandingan dan Analisis antara Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku
dengan Komponen Aktivitas Pengendalian berdasarkan Pengendalian Internal COSO
Komponen
Pengendalian
Internal
Aktivitas
Pengendalian

No

Prinsip Pengendalian Internal Menurut COSO

1

Perusahaan telah menyeleksi dan membangun
aktivitas pengendalian yang mendukung
upaya mitigasi risiko sehingga risiko berada
pada level yang dapat diterima.

Sumber: Data diolah

98

Pelaksanaan Pengendalian Internal
di Rocket Chicken Cabang Gayam

Keterangan

Rocket Chicken telah memahami risiko- Sesuai COSO
risiko yang mungkin dapat terjadi di
Rocket Chicken dari hasil identifikasi
sehingga risiko-risiko yang mungkin
terjadi dapat dihadapi atau dihindari
dengan berbagai macam bentuk
aktivitas pengendalian yang dilakukan
oleh Rocket Chicken Gayam.
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Tabel 5.3 Perbandingan dan Analisis antara Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku
dengan Komponen Aktivitas Pengendalian berdasarkan Pengendalian Internal COSO (Lanjutan)
Komponen
Pengendalian
Internal
Aktivitas
Pengendalian

No

Prinsip Pengendalian Internal Menurut COSO

Pelaksanaan Pengendalian Internal
di Rocket Chicken Cabang Gayam

Keterangan

2

Perusahaan telah menyeleksi dan membangun
aktivitas pengendalian umum dengan
menggunakan teknologi untuk mendukung
pencapaian tujuan perusahaan.

Rocket Chicken Gayam belum
menjalankan aktivitas pengendalian
dengan menggunakan teknologi
sepenuhnya untuk mendukung
pencapaian tujuan Rocket Chicken.
Rocket Chicken belum menggunakan
CCTV di outletnya termasuk di
Gudang penyimpanan persediaan
untuk menghindari pencurian atau
kehilangan persediaan bahan baku
tetapi Rocket Chicken telah
menggunakan teknologi dalam
mendukung penyimpanan bahan
baku sehingga kualitas persediaan
bahan baku tetap terjaga. Rocket
Chicken menggunakan laptop dalam
proses pembelian persediaan bahan
baku dan untuk transaksi penjualan
masih menggunakan mesin kasir
manual atau sederhana.

Tidak sesuai COSO
(Karena Rocket
Chicken Cabang
Gayam belum
menjalankan aktivitas
pengendalian dengan
menggunakan
teknologi sepenuhnya
untuk mendukung
pencapaian tujuan
Rocket Chicken yaitu
belum menggunakan
CCTV di outletnya
termasuk gudang
penyimpanan
persediaan untuk
mengantisipasi
adanya pencurian atau
kehilangan persediaan
bahan baku).

Sumber: Data diolah

99
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Tabel 5.3 Perbandingan dan Analisis antara Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku
dengan Komponen Aktivitas Pengendalian berdasarkan Pengendalian Internal COSO (Lanjutan)
Komponen
Pengendalian
Internal
Aktivitas
Pengendalian

No

Prinsip Pengendalian Internal Menurut COSO

Pelaksanaan Pengendalian Internal
di Rocket Chicken Cabang Gayam

3

Perusahaan menerapkan aktivitas
pengendalian sebagaimana tercermin pada
kebijakan untuk menetapkan apa yang
diharapkan dan dalam prosedur yang relevan
untuk melakukan kebijakan tersebut.

Rocket Chicken menerapkan
Sesuai COSO
aktivitas pengendalian sesuai
dengan kebijakan dalam
menetapkan masing-masing
karyawan yang berkompeten
dibidangnya dalam melakukan
aktivitas pengendalian. Masingmasing karyawan melakukan
aktivitas pengendalian, pada bagian
kitchen dilakukan oleh staff kitchen,
bagian kasir dilakukan oleh staff
kasir dan pada bagian pengelolaan
persediaan bahan baku yang
dilakukan oleh supervisor Rocket
Chicken Gayam.

Sumber: Data diolah

100

Keterangan
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Berdasarkan hasil perbandingan pada Tabel 5.3 mengenai penerapan
pengendalian internal atas pengelolaan persediaan di Rocket Chicken dengan
komponen aktivitas pengendalian berdasarkan pengendalian internal COSO,
didapatkan hasil analisis sebagai berikut:
a. Perusahaan telah menyeleksi dan membangun aktivitas pengendalian yang
mendukung upaya mitigasi risiko sehingga risiko berada pada level yang dapat
diterima
Rocket Chicken telah memahami risiko-risko yang mungkin dapat
terjadi di Rocket Chicken Gayam dari hasil identifikasi sehingga risiko yang
mungkin terjadi dapat dihadapi dan berada pada level yang dapat diterima.
Rocket Chicken melakukan berbagai macam bentuk aktivitas pengendalian yaitu
sebagai berikut:
1) Rocket Chicken Cabang Gayam menggunakan metode penilaian persediaan
dengan sistem First In First Out (FIFO) dalam proses pengeluaran persediaan
bahan baku sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko bahan baku yang tidak
tahan lama seperti bahan baku ayam, bumbu-bumbu racikan, sayuran dan
buah. Persediaan bahan baku yang dibeli pertama kali akan dikeluarkan untuk
diolah terlebih dahulu sesuai dengan daya tahan bahan baku serta tanggal
kadaluarsa bahan baku tersebut.
2) Rocket Chicken Cabang Gayam menggunakan metode pencatatan persediaan
bahan baku dengan sistem perpetual dan sistem periodik. Rocket Chicken
Gayam selalu memperbaharui kartu stok persediaan ketika terjadinya
pemasukan dan pengeluaran bahan baku. Setiap adanya pemasukan dan
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pengeluaran persediaan bahan baku dicatat di laporan pengeluaran kas kecil
dan laporan vendor (Vendor Report).
3) Rocket Chicken Gayam menentukan tingkat minimum dan tingkat
maksimum persediaan bahan baku yang dimiliki. Tingkat minimum dan
maksimum untuk pembelian bahan baku disesuaikan dengan jumlah
kebutuhan dan ketersediaan sisa stok bahan baku serta sesuai dengan rata-rata
pemakaian bahan baku sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko pemakaian
bahan baku yang berlebihan dan pembelian bahan baku yang berlebihan
menyebabkan menumpuknya persediaan bahan baku digudang penyimpanan
sehingga persediaan bahan baku menjadi tidak layak pakai jika disimpan
terlalu lama.
4) Rocket Chicken menetapkan batas maksimum pemakaian persediaan bahan
baku dimana persediaan bahan baku seperti ayam yang disimpan di lemari
pendingin (freezer) memiliki batas maksimum selama tujuh hari dan jika
sudah dikeluarkan dan diolah hanya memiliki batas maksimum dua jam
selama pengolahan dan penjualan. Untuk bahan baku seperti bumbu-bumbu,
sayuran dan buah memiliki batas maksmimum selama dua hari. Hal itu
sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko kerusakan bahan baku serta
kelayakan pemakaian bahan baku untuk diolah.
5) Rocket Chicken selalu melakukan perhitungan fisik persediaan bahan baku
setiap empat kali dalam sebulan dan pengecekan kartu stok persediaan setiap
hari. Perhitungan fisik persediaan bahan baku dilakukan oleh supervisor
dibantu oleh karyawan. Penghitungan fisik persediaan bahan baku dilakukan
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dengan melakukan penghitungan satu per satu secara manual terhadap sisa
persediaan bahan baku yang ada dan mencocokkan dengan kartu stok
persediaan untuk melihat kesesuaian dengan persediaan bahan baku yang
keluar. Supervisor Rocket Chicken gayam akan merekap hasil perhitungan
fisik persediaan dan kartu stok persediaan dalam laporan minggu/bulanan
(Weekly/Monthly Report). Hal itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi
terhadap risiko terjadinya kesalahan pencatatan kartu stok persediaan karena
kelalaian dan risiko kehilangan persediaan bahan baku.
b. Perusahaan telah menyeleksi dan membangun aktivitas pengendalian umum
dengan menggunakan teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan
Rocket Chicken Gayam belum menjalankan aktivitas pengendalian
dengan menggunakan teknologi sepenuhnya untuk mendukung pencapaian
tujuan Rocket Chicken. Rocket Chicken Gayam belum menggunakan CCTV di
outletnya termasuk di gudang penyimpanan persediaan bahan baku untuk
mengantisipasi dan menghindari adanya pencurian atau kehilangan persediaan
bahan baku. Hal itu juga memungkinkan Rocket Chicken Gayam tidak memiliki
bukti apabila terjadi risiko kehilangan atau pencurian persediaan bahan baku
yang dilakukan oleh karyawan dan hanya dapat diketahui melalui perhitungan
fisik persediaan bahan baku. Rocket Chicken Gayam juga masih menggunakan
mesin kasir manual atau sederhana dalam melakukan proses transaksi penjualan
sehingga setiap pencatatan tranksasi penjualan dilakukan secara manual melihat
dari struk penjualan. Namun, Rocket Chicken telah menggunakan teknologi
dalam mendukung penyimpanan bahan baku berupa pemakaian lemari pendingin
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(freezer) dan kulkas chiller sehingga kualitas persediaan bahan baku tetap terjaga.
Rocket Chicken juga menggunakan laptop dan Smartphone dalam proses
pembelian persediaan bahan baku. Outlet Rocket Chicken Gayam juga
menggunakan AC sehingga membuat pelanggan yang datang merasa nyaman.
c. Perusahaan menerapkan aktivitas pengendalian sebagaimana tercermin pada
kebijakan untuk menetapkan apa yang diharapkan dan dalam prosedur yang
relevan untuk melakukan kebijakan tersebut
Rocket Chicken Gayam menerapkan aktivitas pengendalian sesuai
dengan

kebijakan

dalam

menetapkan

masing-masing

karyawan

yang

berkompeten dibidangnya dalam melakukan aktivitas pengendalian. Masingmasing karyawan melakukan aktivitas pengendalian sesuai dengan jadwal dan
waktu yang telah ditetapkan. Pada bagian kitchen dilakukan oleh staff kitchen,
pada bagian kasir dilakukan oleh staff kasir, dan pada bagian persediaan
dilakukan langsung oleh supervisor yang bertugas memimpin dan mengelola
outlet Rocket Chicken Gayam karena tidak adanya karyawan khusus yang
menangani bagian persediaan.
Berdasarkan hasil deskripsi dari tabel perbandingan 5.3 dan analisis
yang telah dilakukan, Rocket Chicken belum menerapkan komponen
pengendalian internal dari segi aktivitas pengendalian sepenuhnya. Rocket
Chicken belum menjalankan aktivitas pengendalian dengan menggunakan
teknologi sepenuhnya untuk mendukung pencapaian tujuan Rocket Chicken
Gayam. Rocket Chicken Gayam belum menggunakan CCTV di outletnya
termasuk di gudang penyimpanan persediaan bahan baku untuk mengantisipasi
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dan menghindari adanya pencurian atau kehilangan persediaan bahan baku. Hal
tersebut bisa saja mengganggu pencapaian tujuan Rocket Chicken Gayam.
Pada komponen pengendalian internal menurut COSO yang keempat
yaitu Informasi dan Komunikasi memiliki tiga prinsip. Pertama, Perusahaan
memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas
dan relevan untuk mendukung seluruh komponen pengendalian internal. Kedua,
Perusahaan mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan
tanggung jawab pengendalian internal yang diperlukan untuk mendukung fungsi
pengendalian internal. Ketiga, Perusahaan berkomunikasi dengan pihak luar
mengenai berbagai hal yang dapat mempengaruhi seluruh komponen
pengendalian internal.
Berdasarkan tiga prinsip dalam komponen Informasi dan Komunikasi,
hasil wawancara dan checklist menunjukkan pelaksanaan pengendalian internal
yang ada di Rocket Chicken Cabang Gayam yang dapat dilihat pada Tabel 5.4
halaman 106 .
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Tabel 5.4 Perbandingan dan Analisis antara Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku
dengan Komponen Informasi dan Komunikasi berdasarkan Pengendalian Internal COSO
Komponen
Pengendalian
Internal
Informasi dan
Komunikasi

No

Prinsip Pengendalian Internal Menurut COSO

Pelaksanaan Pengendalian Internal
di Rocket Chicken Cabang Gayam

1

Perusahaan memperoleh atau menghasilkan
dan menggunakan informasi yang berkualitas
dan relevan untuk mendukung seluruh
komponen pengendalian internal.

Rocket Chicken telah menghasilkan dan
menggunakan informasi yang relevan
dalam mendukung komponen
pengendalian internal. Rocket Chicken
mencatat seluruh transaksi pembelian
persediaan bahan baku dan pengeluaran
persediaan bahan baku serta mencatat
laporan pemasukan dan pengeluaran
yang diterima outlet Rocket Chicken
Gayam yang akan direkap dan
diserahkan kepada Kantor pusat sebagai
informasi perkembangan Rocket
Chicken Gayam. Rocket Chicken
menggunakan teknologi informasi
berupa laptop yang berisi seluruh
informasi mengenai persediaan bahan
baku.

Sumber: Data diolah

106

Keterangan

Sesuai COSO
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Tabel 5.4 Perbandingan dan Analisis antara Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku
dengan Komponen Informasi dan Komunikasi berdasarkan Pengendalian Internal COSO (Lanjutan)
Komponen
Pengendalian
Internal
Informasi dan
Komunikasi

No

Prinsip Pengendalian Internal Menurut COSO

Pelaksanaan Pengendalian Internal
di Rocket Chicken Cabang Gayam

2

Perusahaan mengkomunikasikan informasi
secara internal, termasuk tujuan dan tanggung
jawab pengendalian internal yang diperlukan
untuk mendukung fungsi pengendalian
internal.

Rocket Chicken Gayam telah
mengkomunikasikan informasi secara
internal kepada setiap karyawan terkait
tujuan Rocket Chicken Gayam seperti
target penjualan yang harus dicapai dan
tanggung jawab yang harus dikerjakan
setiap karyawan sesuai dengan SOP
yang berlaku sehingga dapat
mendukung pengendalian internal
Rocket Chicken Gayam.

Sumber: Data diolah

107

Keterangan

Sesuai COSO
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Tabel 5.4 Perbandingan dan Analisis antara Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku
dengan Komponen Informasi dan Komunikasi berdasarkan Pengendalian Internal COSO (Lanjutan)
Komponen
Pengendalian
Internal
Informasi dan
Komunikasi

No

Prinsip Pengendalian Internal Menurut COSO

Pelaksanaan Pengendalian Internal
di Rocket Chicken Cabang Gayam

3

Perusahaan berkomunikasi dengan pihak luar
mengenai berbagai hal yang dapat
mempengaruhi seluruh komponen
pengendalian internal.

Rocket Chicken telah berkomunikasi
dengan pihak luar yaitu dengan
pelanggan mengenai pendapat pelaggan
terkait pelayanan serta produk Rocket
Chicken melalui kritik dan saran yang
dapat disampaikan. Rocket Chicken
juga berkomunikasi dengan supplier
terkait pembelian persediaan bahan
baku yang dibutuhkan. Hal itu dapat
mempengaruhi pengendalian internal
Rocket Chicken Gayam.

Sumber: Data diolah

108

Keterangan

Sesuai COSO
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Berdasarkan hasil perbandingan pada Tabel 5.4 mengenai penerapan
pengendalian internal atas pengelolaan persediaan di Rocket Chicken dengan
komponen informasi dan komunikasi berdasarkan pengendalian internal COSO,
didapatkan hasil analisis sebagai berikut:
a. Perusahaan memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan infomasi yang
berkualitas dan relevan untuk mendukung seluruh komponen pengendalian
internal
Rocket Chicken Gayam menggunakan teknologi informasi komunikasi
berupa laptop yang digunakan dalam mendukung komponen pengendalian
internal untuk dapat menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan
mengenai pengelolaan persediaan bahan baku. Rocket Chicken Gayam mencatat
seluruh pembelian persediaan bahan baku dalam bentuk formulir order barang
yang akan direkap dan dicatat pada laporan pengeluaran kas kecil sebagai bukti
pengeluaran yang telah dilakukan Rocket Chicken Gayam. Persediaan bahan
baku di gudang penyimpanan juga akan dihitung setiap minggu dan akan dibuat
laporan harian/bulanan terkait persediaan bahan baku.
Rocket Chicken Gayam juga membuat laporan vendor (Vendor Report)
yang berisi informasi mengenai pemakaian persediaan setiap minggu, total
pembelian persediaan bahan baku dan sisa persediaan bahan baku. Laporan
pengeluaran kas kecil, laporan vendor serta laporan pemasukan atas penjualan
akan dilaporkan kepada Area Manager dan akan diserahkan ke kantor pusat
Rocket Chicken yang digunakan sebagai informasi dalam penyusunan laporan
keuangan Rocket Chicken. Laporan keuangan yang telah disusun akan
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menunjukkan informasi terkait perkembangan Rocket Chicken Gayam dalam
hal pencapaian tujuan Rocket Chicken berupa pencapaian target yang dicapai
sesuai aturan, dan melihat adanya kenaikan atau penurunan omzet Rocket
Chicken Gayam.
b. Perusahaan mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan
tanggung jawab pengendalian internal yang diperlukan untuk mendukung fungsi
pengendalian internal
Rocket Chicken Gayam selalu mengkomunikasikan informasi secara
internal terkait tujuan Rocket Chicken dan tanggung jawab karyawan. Informasi
yang dikomunikasikan bersifat formal dan memiliki tingkatan. Informasi terkait
tujuan Rocket Chicken disampaikan oleh President Director Rocket Chicken
kepada General Manager dan disampaikan kepada Region Manager lalu
disampaikan kepada Area manager. Area manager akan mengkomunikasikan
informasi terkait tujuan Rocket Chicken kepada seluruh supervisor tiap area
termasuk Rocket Chicken Gayam.
Supervisor Rocket Chicken gayam akan menyampaikan informasi
terkait tujuan Rocket Chicken tersebut kepada seluruh karyawannya. Informasi
yang disampaikan berupa target penjualan yang harus dicapai Rocket Chicken
Gayam sesuai dengan aturan sehingga dapat mencapai tujuan Rocket Chicken.
Supervisor Rocket Chicken Gayam juga mengkomunikasikan setiap tanggung
jawab karyawan masing-masing bagian baik itu bagian kitchen maupun kasir
agar dapat melakukan tanggung jawabnya sesuai SOP yang berlaku. Tanggung
jawab karyawan dikomunikasikan melalui SOP maupun pada saat pelatihan dan
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evaluasi kerja setiap bulan. Supervisor Rocket Chicken Gayam selalu
mengadakan briefing sebelum dan sesudah melakukan kegiatan operasional
dalam menyampaikan informasi dan selalu mengadakan rapat tingkat outlet
untuk mengkomunikasikan beberapa hal seperti target penjualannya tercapai
atau tidak dan kendala-kendala yang dihadapi sehingga dapat mendukung
pengendalian internal Rocket Chicken.
c. Perusahaan berkomunikasi dengan pihak luar mengenai beberapa hal yang dapat
mempengaruhi seluruh komponen pengendalian internal
Rocket Chicken Gayam berkomunikasi dengan pihak luar yaitu dengan
supplier terkait pembelian persediaan bahan baku yang dibutuhkan. Misalnya
stok persediaan bahan baku Rocket Chicken Gayam sudah mulai berkurang
seperti bahan baku ayam, supervisor akan menghubungi supplier untuk
memesan ayam melalui Area Manager. Supplier akan menerima informasi
terkait jumlah pemesanan bahan baku ayam dan akan dikirimkan. Supervisor
juga berkomunikasi kepada supplier terkait bahan baku ayam yang mengalami
kerusakan sehingga akan ada kebijakan untuk pengembalian bahan baku ayam
yang rusak dan mendapat penggantian yang akan dikirimkan kembali.
Rocket Chicken juga telah berkomunikasi dengan pihak luar yaitu
dengan pelanggan terkait pelayanan dan produk Rocket Chicken. Misalnya
karyawan bagian kasir melayani pelanggan dalam memesan produk Rocket
Chicken dan melayani pelanggan dengan menjaga kebersihan outlet. Rocket
Chicken Gayam berkomunikasi dengan pelanggan terkait produk Rocket
Chicken dengan cara menerima kritik dan saran dari pelanggan terkait produk
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Rocket Chicken baik itu dari segi rasa makanan, tampilan makanan serta
penyediaan makanannya. Kritik dan saran dapat dituliskan dalam struk
pembelian yang diterima pelanggan yang sudah disediakan. Hal itu dapat
mempengaruhi pengendalian internal Rocket Chicken Gayam untuk dapat
mengevaluasi dan memperbaiki kinerja serta kegiatan operasional Rocket
Chicken Gayam dengan menerima masukan dari pelanggan.
Berdasarkan hasil deskripsi dari tabel perbandingan 5.4 dan analisis
yang telah dilakukan, Rocket Chicken telah menerapkan komponen
pengendalian internal dari segi informasi dan komunikasi sepenuhnya. Rocket
Chicken Gayam telah menggunakan teknologi informasi dalam mendukung
komponen pengendalian internal untuk dapat menghasilkan dan menggunakan
informasi yang relevan mengenai pengelolaan persediaan bahan baku, Rocket
Chicken Gayam juga selalu mengkomunikasikan informasi secara internal
terkait tujuan Rocket Chicken dan tanggung jawab karyawan serta Informasi
yang dikomunikasikan bersifat formal dan memiliki tingkatan, dan Rocket
Chicken Gayam telah berkomunikasi dengan pihak luar yaitu dengan supplier
terkait pembelian persediaan bahan baku yang dibutuhkan dan telah
berkomunikasi dengan pihak luar yaitu dengan pelanggan terkait pelayanan dan
produk Rocket Chicken melalui kritik dan saran yang dapat disampaikan.
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Pada komponen pengendalian internal menurut COSO yang kelima
yaitu Pemantauan (Monitoring) memiliki dua prinsip. Pertama, Perusahaan
mengembangkan dan melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah untuk
menentukan apakah komponen pengendalian internal berfungsi dengan baik.
Kedua, perusahaan mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan
pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggung
jawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen senior dan
dewan direksi.
Berdasarkan

dua

prinsip

dalam

komponen

pemantauan

(monitoring), hasil wawancara dan checklist menunjukkan pelaksanaan
pengendalian internal yang ada di Rocket Chicken Cabang Gayam yang dapat
dilihat pada Tabel 5.5 halaman 114.
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Tabel 5.5 Perbandingan dan Analisis antara Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku
dengan Komponen Pemantauan (Monitoring) berdasarkan Pengendalian Internal COSO
Komponen
No Prinsip Pengendalian Internal Menurut COSO
Pelaksanaan Pengendalian Internal
Keterangan
Pengendalian
di Rocket Chicken Cabang Gayam
Internal
Pemantauan
Rocket Chicken melakukan evaluasi Sesuai COSO
1 Perusahaan mengembangkan dan melakukan
(Monitoring)
evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah untuk berkelanjutan untuk mengevaluasi kinerja
menentukan apakah komponen pengendalian karyawan setiap bulan. Evaluasi kinerja
karyawan dilakukan untuk menilai apakah
internal berfungsi dengan baik.
karyawan sudah memahami SOP
perusahaan sehingga melakukan tanggung
jawabnya
dengan
baik
sehingga
pengendalian internal Rocket Chicken
Gayam berfungsi dengan baik.
Sumber: Data diolah

114

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.5 Perbandingan dan Analisis antara Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku
dengan Komponen Pemantauan (Monitoring) berdasarkan Pengendalian Internal COSO (Lanjutan)
Komponen
Pengendalian
Internal
Pemantauan
(Monitoring)

No

Prinsip Pengendalian Internal Menurut COSO

2

Perusahaan mengevaluasi dan
mengkomunikasikan kekurangan
pengendalian internal secara tepat waktu
kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab
untuk mengambil tindakan korektif, termasuk
manajemen senior dan dewan direksi.

Sumber: Data diolah
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Pelaksanaan Pengendalian Internal
di Rocket Chicken Cabang Gayam

Keterangan

Rocket Chicken mengevaluasi dan
Sesuai COSO
mengkomunikasikan kekurangan serta
kendala yang terjadi baik itu pencapaian
target penjualannya maupun kendalakendala yang terjadi seperti tindakan
menyimpang yang dilakukan karyawan
dan keluhan dari pelanggan. Hal-hal
tersebut di komunikasikan melalui rapat
dalam lingkup outlet dan rapat yang
dilakukan setiap supervisor Rocket
Chicken beserta manajemen dari kantor
pusat dan mengambil tindakan korektif
atas kendala-kendala yang terjadi di
setiap outlet sehingga pengendalian
internal Rocket Chicken dapat berjalan
sesuai dengan tujuan Rocket Chicken.
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Berdasarkan hasil perbandingan pada Tabel 5.5 mengenai penerapan
pengendalian internal atas pengelolaan persediaan di Rocket Chicken dengan
komponen pemantauan (monitoring) berdasarkan pengendalian internal COSO,
didapatkan hasil analisis sebagai berikut:
a. Perusahaan mengembangkan dan melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau
terpisah untuk menentukan apakah komponen pengendalian internal berfungsi
dengan baik
Rocket Chicken Gayam melakukan pemantauan (monitoring) sebagai
proses dalam menilai kualitas kinerja pengendalian internal atas pengelolaan
persediaan dan kegiatan operasional Rocket Chicken Gayam. Proses pemantauan
Rocket Chicken Gayam dilakukan langsung oleh supervisor selaku pemimpin yang
mengelola outlet Rocket Chicken Gayam dan pemantauan dari Tim Training
Center kantor pusat Rocket Chicken secara berkala. Pemantauan yang dilakukan
oleh supervisor terkait pengendalian atas pengelolaan persediaan bahan baku adalah
mengawasi dan memeriksa setiap persediaan bahan baku yang diterima. Bahan
baku yang diterima akan diperiksa oleh supervisor terkait jumlah dan kesesuian
dengan bahan baku yang dibeli. Supervisor juga memeriksa kartu stok persediaan
(Random Cook dan Stocktike harian kasir) setiap hari setelah melakukan kegiatan
operasional untuk memastikan persediaan bahan baku yang dipakai atau yang
keluar sudah sesuai dengan sisa persediaan yang ada. Supervisor melakukan
pemantauan terkait kegiatan operasional Rocket Chicken dengan melihat kinerja
karyawan yang bertugas dalam hal melayani pelanggan, proses pemasakan produk
Rocket Chicken, dan kebersihan outlet sesuai dengan aturan perusahaan Rocket
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Chicken. Pemantauan yang dilakukan oleh Tim Training Center kantor pusat
Rocket Chicken dengan memeriksa dan mengevaluasi terkait kelayakan outlet
Rocket Chicken, misalnya mengecek dalam hal pelayanan yang harus sesuai
dengan aturan dan memeriksa penyimpanan gudang persediaan bahan baku agar
persediaan bahan baku layak digunakan dan terjaga kualitasnya.
Rocket Chicken Gayam melakukan evaluasi berkelanjutan untuk
mengevaluasi kinerja karyawan setiap bulan. Evaluasi dilakukan secara tertulis dan
secara langsung. Evaluasi secara tertulis dilakukan karyawan setiap bulan dengan
mendapatkan soal dari kantor pusat yang berfungsi untuk menilai karyawan dalam
pemahaman terkait SOP Rocket Chicken. Evaluasi secara tertulis memiliki standar
nilai yang sudah ditentukan Rocket Chicken Gayam. Evaluasi secara langsung
dilakukan dengan melihat kinerja karyawan dalam menjalankan kegiatan
operasional Rocket Chicken Gayam dan pengelolaan persediaan bahan baku.
Evaluasi secara langsung menilai karyawan dalam hal pengelolaan bahan baku dari
pemakaian apakah sudah sesuai ukuran dan pengolahannya sudah sesuai resep yang
diatur perusahaan Rocket Chicken serta menilai karyawan dalam hal pelayanan
kepada pelanggan.
b. Perusahaan mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan pengendalian
internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk
mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen senior dan dewan direksi
Rocket Chicken Gayam melakukan evaluasi melalui rapat dalam lingkup
outlet

(meeting

store)

yaitu

supervisor

dan

para

karyawan

untuk

mengkomunikasikan kekurangan dan kendala terkait pelaksanaan kegiatan
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operasional Rocket Chicken Gayam. Para karyawan mengkomunikasikan kendala
yang terjadi, misalnya terdapat penyimpangan yang dilakukan salah satu karyawan
sehingga terdapat kehilangan persediaan atau karyawan tersebut tidak melakukan
tugasnya sesuai aturan. Evaluasi melalui rapat lingkup outlet Rocket Chicken
Gayam juga mengkomunikasikan kekurangan pengendalian internal terkait target
penjualan yang belum tercapai sesuai yang diinginkan atau ditargetkan oleh
perusahaan Rocket Chicken.
Rocket Chicken Gayam juga mengevaluasi masalah dari lingkungan
eksternal terkait keluhan dari pelanggan, misalnya keluhan terkait tempat
pembungkus makanan yang terlalu tipis menyebabkan tempat pembungkusnya
rusak dan makanan menjadi kotor. Untuk masalah terkait penyimpangan yang
dilakukan karyawan, supervisor akan mengambil tindakan korektif dengan
mengecek kembali persediaan yang hilang dan meminta pergantian persediaan
sesuai dengan jumlah yang hilang kepada karyawan yang bertugas dalam
pengambilan persediaan sekaligus bertugas mencatat dalam kartu stok persedian
pada hari itu. Karyawan yang tidak melakukan tugasnya sesuai aturan akan dikenai
teguran oleh supervisor dan apabila sudah melewati batas akan dikenai sanksi
dengan surat peringatan. Hal-hal tersebut akan dikomunikasikan juga oleh
supervisor secara tepat waktu ketika mengadakan rapat yang dilakukan oleh setiap
supervisor Rocket Chicken beserta manajemen seperti Area Manager, Region
Manager maupun General Manager atau langsung dengan President Director
Rocket Chicken.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
119

Perusahaan Rocket Chicken akan mengambil tindakan korektif terkait
target penjualan Rocket Chicken Gayam jika tidak memenuhi target. Rocket
Chicken Gayam akan melakukan inovasi baru, misalnya dengan membuat harga
paket untuk setiap produk Rocket Chicken dan promosi produk Rocket Chicken
seperti beli 2 menu paket gratis 1 produk ayam. Selain itu dapat menggunakan
sistem kupon, Rocket Chicken Gayam menentukan banyaknya kupon yang harus
dikumpulkan dan dapat ditukarkan dengan produk Rocket Chicken secara gratis
serta melakukan inovasi menu baru untuk semua outlet Rocket Chicken.
Perusahaan Rocket Chicken juga mengambil tindakan korektif masalah lingkungan
ekstenal Rocket Chicken Gayam terkait keluhan pelanggan. Rocket Chicken akan
mengganti supplier tempat pembungkus makanan yang lebih baik dan berkualitas
agar masalah kerusakan tempat pembungkus tidak terjadi, atau mempertahankan
supplier tetapi meminta penggantian bahan yang lebih bagus dan berkualitas dalam
pembuatan tempat pembungkus produk Rocket Chicken.
Berdasarkan hasil deskripsi dari tabel perbandingan 5.5 dan analisis yan
telah dilakukan, Rocket Chicken telah menerapkan komponen pengendalian
internal dari segi pemantauan (monitoring) sepenuhnya. Rocket Chicken Gayam
telah melakukan pemantauan (monitoring) sebagai proses dalam menilai kualitas
kinerja pengendalian internal atas pengelolaan persediaan dan kegiatan operasional
Rocket Chicken Gayam dan melakukan evaluasi berkelanjutan setiap bulan dengan
mengadakan evaluasi secara tertulis maupun evaluasi kinerja karyawan secara
langsung.

Rocket

Chicken

Gayam

juga

telah

mengevaluasi

dan

mengkomunikasikan setiap kekurangan dan kendala yang terjadi melalui rapat
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dalam lingkup outlet (meeting Store) dan mengkomunikasikan juga kepada
manajemen kantor Pusat Rocket Chicken dalam rapat sehingga Rocket Chicken
dapat mengambil tindakan korektif yang sesuai dan pengendalian internal Rocket
Chicken Gayam dapat berjalan dengan baik serta tujuan perusahaan Rocket
Chicken tercapai.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil perbandingan dan analisis mengenai pengendalian
internal atas pengelolaan persediaan bahan baku ayam di Rocket Chicken
Cabang Gayam dan dibandingkan dengan pengendalian internal menurut COSO
dilihat dari tujuh belas prinsip dari lima komponen pengendalian internal COSO,
dapat disimpulkan bahwa Rocket Chicken Cabang Gayam telah menerapkan
pengendalian internal atas pengelolaan persediaan bahan baku ayam berdasarkan
lima komponen COSO yang dibuktikan dari pelaksanaan pengendalian internal
yang dilakukan oleh Rocket Chicken Gayam sesuai keadaaan sebenarnya,
walaupun terdapat tiga komponen yang belum diterapkan sepenuhnya sehingga
ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai seperti komponen lingkungan
pengendalian yang terdiri dari lima prinsip terdapat satu prinsip yang belum
diterapkan sehingga tidak sesuai atau berbeda dengan pengendalian internal
COSO, pada komponen penilaian risiko yang terdiri dari empat prinsip terdapat
satu prinsip yang belum diterapkan sehingga tidak sesuai atau berbeda dengan
pengendalian internal COSO dan pada komponen aktivitas pengendalian yang
terdiri dari tiga prinsip terdapat satu prinsip yang belum diterapkan sehingga
tidak sesuai atau berbeda dengan pengendalian internal COSO. Namun, Rocket
Chicken Cabang Gayam telah menerapkan prinsip-prinsip COSO pada
komponen informasi dan komunikasi serta komponen pemantauan sepenuhnya
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dilihat dari pelaksanaan pengendalian internal atas pengelolaan persediaan yang
dilakukan Rocket Chicken Cabang Gayam.
B. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Peneliti hanya melakukan wawancara dan pengisian checklist dengan
supervisor selaku pimpinan dan pengelola Rocket Chicken Cabang Gayam
untuk memperoleh informasi.
2. Peneliti tidak dapat melihat secara langsung proses pengelolaan persediaan
bahan baku yang dilakukan dari pembelian, penerimaan, penyimpanan, dan
pengeluaran bahan baku karena kebijakan dari pihak Rocket Chicken.
C. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adapun saran-saran yang berguna
bagi Rocket Chicken Cabang Gayam yang mungkin berguna dalam penerapan
pengendalian internal atas pengelolaan persedian agar pengendalian internal atas
pengelolaan persediaan di Rocket Chicken semakin baik, yaitu sebagai berikut:
1. Rocket Chicken Cabang Gayam sebaiknya mengantisipasi terjadinya fraud
yang mungkin terjadi karena faktor risiko dari lingkungan internal seperti
risiko keamanan outlet dengan cara memasangkan CCTV di outlet termasuk
gudang penyimpanan persediaan bahan baku untuk mengantisipasi
terjadinya pencurian atau kehilangan persediaan bahan baku serta dapat
dipakai sebagai bukti jika terjadi penyimpangan di Rocket Chicken Cabang
Gayam.
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Pemasangan CCTV juga berguna bagi Rocket Chicken Gayam dalam
menerapkan prinsip kedua dari komponen aktivitas pengendalian yang
belum diterapkan sepenuhnya yaitu menjalankan aktivitas pengendalian
dengan menggunakan teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan
Rocket Chicken.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara
A. Gambaran Umum Rocket Chicken Cabang Gayam
1. Profil Rocket Chicken Gayam
a. Apa terdapat visi dan misi Rocket Chicken Gayam?
b. Ada berapa jumlah outlet Rocket Chicken di Indonesia?
c. Dimanakah lokasi Rocket Chicken Gayam?
d. Apa alasan memilih lokasi tersebut?
e. Apakah lokasi Rocket Chicken Gayam strategis dan mudah dijangkau?
2. Sejarah berdiri dan perkembangan Rocket Chicken Gayam
a. Kapan dan siapa pendiri Rocket Chicken Gayam?
b. Bagaimana sejarah berdirinya Rocket Chicken Gayam?
c. Apakah Rocket Chicken Gayam merupakan outlet franchise?
d. Apakah ada suatu kelebihan yang membedakan Rocket Chicken Gayam
dengan restaurant fast food lainnya?
e. Apakah ada alasan Owner/pemilik memberi nama “Rocket Chicken”?
3. Stuktur Organisasi
a. Apakah Rocket Chicken Gayam memiliki struktur organisasi?
b. Bagaimana struktur organisasi yang berlaku di Rocket Chicken Gayam?
c. Bagaimana pembagian tugas yang dilakukan untuk setiap bagian sesuai
struktur organisasi?
4. Personalia
a. Berapa jumlah karyawan di Rocket Chicken Gayam?
b. Bagaimana pembagian jam kerja karyawan yang berlaku di Rocket
Chicken gayam?
c. Bagaimana sistem penggajian yang berlaku di Rocket Chicken Gayam?
d. Apakah Rocket Chicken Gayam memberikan jaminan sosial dan
kompensasi kepada seluruh karyawan?
e. Bagaimana prosedur perekrutan dan penerimaan karyawan di Rocket
Chicken Gayam?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
128

B. Penerapan Pengendalian Internal Rocket Chicken Berdasarkan Komponen
COSO
1. Lingkungan Pengendalian
a. Apakah pimpinan Rocket Chicken telah menetapkan Standar Perilaku
dan etika karyawan dalam bentuk SOP (Standard Operation
Procedures)?
b. Apakah pimpinan Rocket Chicken telah menetapkan Standar perilaku
dan etika investor dalam bentuk SOP (Standard Operation Procedures)
kerjasama waralaba?
c. Apakah di Rocket Chicken Gayam memiliki Dewan komisaris untuk
melaksanakan tugas pengawasan kinerja pengendalian internal? Jika ya,
pengawasan seperti apa yang dilaksanakan? Jika tidak,siapakah yang
melakukan fungsi pengawasan kinerja pengendalian internal di Rocket
Chicken Gayam?
d. Apakah terdapat pengawasan terhadap pengembangan dan kinerja dari
pihak luar Rocket Chicken Gayam?
e. Apakah pihak Rocket Chicken Gayam dalam membentuk struktur
organisasi, membatasi kewenangan dan tanggung jawab seluruh
karyawan sehingga jalur pelaporan dalam struktur organisasi berjalan
lancar?
f. Apakah terdapat rangkap pekerjaan atau tanggung jawab yang dilakukan
oleh karyawan di Rocket Chicken?
g. Apakah setiap karyawan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai
dengan jabatan mereka di Rocket Chicken Gayam?
h. Bagaimana pihak Rocket Chicken Gayam dalam mempertahankan
karyawan yang berkompeten?
i. Apakah di Rocket Chicken Gayam selalu mengadakan evaluasi kinerja
karyawan? Jika ya, setiap berapa kali diadakan evaluasi kinerja karyawan
di Rocket Chicken Gayam?
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2. Penilaian Risiko
a. Apakah Rocket Chicken Gayam sudah menetapkan tujuan perusahaan
dengan jelas baik itu tujuan operasi, tujuan pelaporan, dan tujuan
kepatuhan?
b. Apakah pihak Rocket Chicken Gayam mengetahui setiap risiko yang
dapat diterima dalam mencapai tujuan perusahaan dan mengetahui
bagaimana risiko-risiko tersebut dalam dikelola?
c. Risiko apa saja yang mungkin dihadapi oleh Pihak Rocket Chicken
dalam proses pembelian, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran
persediaan bahan baku?
d. Apakah di Rocket Chicken Gayam selalu diadakan rapat dan evaluasi
kerja terkait risiko baru yang muncul sehingga potensi terjadinya fraud
dapat diatasi? Jika ya, setiap berapa kali diadakan rapat dan evaluasi kerja
di Rocket Chicken?
e. Apakah Rocket Chicken dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan
yang terjadi yang dapat mempengaruhi pengendalian internal persediaan
di Rocket Chicken? Misalnya, pergantian Supervisor, perubahan harga
bahan baku, penerimaan karyawan baru, dan lain sebagainya
3. Aktivitas Pengendalian
a. Apakah pihak Rocket Chicken Gayam telah memahami risiko yang
mungkin terjadi dan dapat mengantisipasinya?
b. Apakah Rocket Chicken Gayam telah melakukan aktivitas pengendalian
umum dengan sarana teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan
perusahaan? Misalnya menggunakan CCTV, AC, dan lain sebagainya
dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan
c. Apa metode pencatatan dan metode penilaian persediaan bahan baku
yang digunakan oleh Rocket chicken Gayam?
d. Apakah pihak Rocket Chicken Gayam telah menetapkan personel
(karyawan) yang berkompeten dibidangnya dalam melakukan aktivitas
pengendalian masing-masing bagian sesuai dengan jadwal dan waktu
yang ditetapkan?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
130

4. Informasi dan Komunikasi
a. Apakah sejauh ini informasi mengenai pengendalian internal persediaan
bahan baku yang didapatkan oleh pimpinan melalui karyawan sudah
relevan dan dapat dipahami dengan baik?
b. Apakah komunikasi internal yang dilakukan di Rocket Chicken sudah
terjalin secara efektif?
c. Apakah setiap penyimpangan yang mungkin terjadi dilaporkan kepada
pimpinan?
d. Apakah terdapat pertemuan antara pimpinan dan karyawan dalam
melakukan pengambilan keputusan?
e. Apakah komunikasi antara pimpinan dan karyawan telah berjalan dengan
baik?
f. Apakah karyawan dapat mengkomunikasikan informasi secara langsung
kepada pimpinan?
g. Apakah karyawan memiliki hak untuk melaporkan kecurangan yang
terjadi? Bagaimana cara karyawan melaporkan kecurangan tersebut?
h. Apa sarana yang digunakan pimpinan untuk mengkomunikasikan
informasi kepada karyawan?
i. Apakah pihak Rocket Chicken selalu berkomunikasi dengan pihak luar
(pelanggan) mengenai berbagai hal yang mempengaruhi pengendalian
internal Rocket Chicken? Misalnya menanyakan kritik dan saran serta
pelayanan Rocket Chicken Gayam.
5. Pemantauan (Monitoring)
a. Apakah pimpinan melakukan pemantauan terhadap persediaan bahan
baku?
b. Apakah pimpinan memantau jalannya keefektifan tanggung jawab
karyawan Rocket chicken secara rutin?
c. Apakah ada tindakan korektif yang dilakukan oleh pimpinan ketika
terdapat evaluasi karena pengendalian internal yang belum berjalan
efektif?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
131

d. Apakah pimpinan cukup terlibat dalam kegiatan operasional di Rocket
Chicken gayam?
C. Prosedur Penerapan Pengendalian Internal
1. Bagaimana prosedur pembelian persediaan bahan baku di Rocket Chicken
Gayam dan apa risiko yang terjadi?
2. Bagaimana prosedur penerimaan persediaan bahan baku di Rocket Chicken
Gayam dan apa risiko yang terjadi?
3. Bagaimana prosedur penyimpanan persediaan bahan baku di Rocket Chicken
Gayam dan apa risiko yang terjadi?
4. Bagaimana prosedur pengeluaran persediaan bahan baku di Rocket Chicken
Gayam dan apa risiko yang terjadi?
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Lampiran 2. Hasil Checklist Penerapan Pengendalian Internal Atas Persediaan
Bahan Baku menurut Rocket Chicken Cabang Gayam
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Lampiran 2. Hasil Checklist Penerapan Pengendalian Internal Atas Persediaan
Bahan Baku menurut Rocket Chicken Cabang Gayam (lanjutan)
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Lampiran 2. Hasil Checklist Penerapan Pengendalian Internal Atas Persediaan
Bahan Baku menurut Rocket Chicken Cabang Gayam (lanjutan)
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Lampiran 2. Hasil Checklist Penerapan Pengendalian Internal Atas Persediaan
Bahan Baku menurut Rocket Chicken Cabang Gayam (lanjutan)
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Lampiran 2. Hasil Checklist Penerapan Pengendalian Internal Atas Persediaan
Bahan Baku menurut Rocket Chicken Cabang Gayam (lanjutan)
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Lampiran 2. Hasil Checklist Penerapan Pengendalian Internal Atas Persediaan
Bahan Baku menurut Rocket Chicken Cabang Gayam (lanjutan)
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Lampiran 2. Hasil Checklist Penerapan Pengendalian Internal Atas Persediaan
Bahan Baku menurut Rocket Chicken Cabang Gayam (lanjutan)
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Lampiran 2. Hasil Checklist Penerapan Pengendalian Internal Atas Persediaan
Bahan Baku menurut Rocket Chicken Cabang Gayam (lanjutan)
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Lampiran 2. Hasil Checklist Penerapan Pengendalian Internal Atas Persediaan
Bahan Baku menurut Rocket Chicken Cabang Gayam (lanjutan)
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Lampiran 3. Surat Pesanan Pembelian Dalam Bentuk Form Order Barang
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Lampiran 3. Surat Pesanan Pembelian Dalam Bentuk Form Order Barang
(lanjutan)

Lampiran 4. Nota Pembelian Persediaan Bahan Baku
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Lampiran 5. Kartu Stok Persediaan (Random Cook)
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Lampiran 6. Kartu Stok Persediaan (Stocktike Harian Kasir)
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Lampiran 7. Dokumen Perhitungan Fisik Persediaan Bahan Baku
(Weekly/Monthly Inventori)
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Lampiran 7. Dokumen Perhitungan Fisik Persediaan Bahan Baku
(Weekly/Monthly Inventori) (lanjutan)
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Lampiran 8. Laporan pengeluaran Kas Kecil

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
148

Lampiran 9. Surat Keterangan Penelitian

