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nutu kayu yanlt hendak dibel i .  Setelah kavu dibel l  dan
tiba di perusahaan, naka keludian hayu tcrsebut diPotontl .
Dari hasi l  penotongan, kayu akan dibagi dalan 5 gradc.

Prosedur penbeliaan bahan baku di lakukan secara
lanElsung oleh pinpinan petusahaan, Eedangkan baglan
penbefian hanya bertuEag untuk lelakukan Penbelian bahal
penolong. Penbqlian di lakukan secala tunai ncLalui L/C
perusahaan. Sedangkan lnforlasi aenElenai sediaan yang
iaa, diperoleh PinPinan perusahaan nelalui kartu
persediaan dudana, yang di laPorkan setiaP r int iSu.
iranEaksi Pelbel ian akti f  dl lakukan eclaaa 1 bulan sckal i
yaitu pada saat Jualah sediaan halpir lenca9ai t inSkat
reorder point, atau bi la ada Pendaruh Perekonolian
nisalnya bi la diperkirakan harga akan renlngkat dan lusln
huj an akan t iba.

ProEedur peniualan juga di lakukan sendir i  oleh
pinpinan perusahaan. Setelah terjadi kesepakatan antara
perusahaan dan konsunen, naka PlnPinan Perusahaan akan
lenilhubunlli ba8lan Produksi untuk menyiaPkan PGganannya'
Bif;  ordir sudah siap naka dePartenen ektport dibantu
departenen packing akan aengecek ulang barani lnya. Pada
sait baran8 dikir inkan, faktur Peniualan di ikutgsrtakan
bersana denEan barani lnya. Peniualan yangf di lakukan eecara
tunai nel i lui  L/C perusahaan. Transaksi peniualan
biasanya teriadi secala kontinyu setiap 1 bulan sckal i '

Pioseduf Penyitrpanan yanE di lakukan adalah setelah
kayu dipotonEf dan diberi  obat untuk lenghindari rayaP- dan
jasur ierta di ienur di dePartenen Sawnil  kEnudian kayu
dibasa ke EudanE Sawntinber basah. Setelah i tu bcndel
kayu dibawa ke dePartenen kt in dry dan keludian ke
departeuen produksi untuk diProses. Selana perialanannya,
dari gludang vang satu ke EudanE yang ladn, Pros€s
poncatatan selalu di lakukan sePert i  Dcngenai 1", tanggal,
par ta i  dan d iber i  no t re r .  Se la ln  d ica ta t  d i  buku,  iuga
diberikan catatan pada secarik kertas yanE ditcnpelkan
pada bendel kayu nasing-nasing.

Perusahaan ini.  nlnggunakan harga pokok hirtoris
untuk nencantunkan sedlaannya di neraca. {etodc
pencatatan yang dianut adalah letode periodik, ssdanekan
netode penilaian sediaan nengEunakan aetode rata-rata,
yang diEunakan secara konsisten dari tahun ke tahun.'  -  

Setelah nenltetahui sisten Pengendalian lnternal yant
ada di perusahaan, laka langkah sGlanJutnya adalah
leniLai sisten Peng.ndalian internal tersebut.

Dari hasi l  Penilaian dapat disi lPulkan bahra sisten
peniendalian yang ada sudah cukuP baik, hanya saja nasih
terdapat beberaPa kelenahan yaitu: pcabcl ian bahan baku
tidak aenEigunakan fornul ir  sebagainana nestinya, aerint l



ter jadi kesaLahan dalan penentuan harga penbelian bahan
baku, t idak ada fornul ir  dalan bentuk yanE tstap yang
didlunakan sesuai denEan kebutuhannya aasing-nasinE dan
serinE terjadi kehi langan eatatan yanE ditctpelkan pada
bendel kayu. l{anun kelenahan yang ada t idak terlalu
berart i ,  oleh kalena i tu salBel yang diuj i  hanya Bekitar
102 sanpai 202 saj a.

Prosedur peneriksaan akan di lakukan dalat rangka
untuk nenEevaluasi kewqi aran ni lai  sediaan yang tereantun
dalan neraca. Prosedur tersebut adalah dengan lelalui :
rekons i l ias i ,  ver i f i kas i  eks is tens i , ver l f i kas i
pen i l i kan ,  ve r i f i kas i  p i sah  ba tas ,  ve r l f i kae i  pen l l a lan ,
dan ver i f ikasi  penyaj ian sediaan dalan neraea.

Setelah [elakukan prosedur ponerikEaen baik relalui
tes koupi lasi  raupun nelalui  perhi tun8an physik raka
di junpai adanya. seLisih antara saldo sediaan renurut
catatan perusahaan di  neraca denEan saldo hasi l
perhi tunl tan physik yand di lakukan, hanya saja scl is ih
tersebut dapat dikatakan t idak nater ial  j ika ki ta
bandingkan totaL ni la i  sadiaan i tu sendir i ,  atau dapat
dikatakan derajat  kesalahan yan6 ter jadi  hanya sEbesar
0,132 saja.  Deni ian [rE!t  inbangan-psrt  inbangan diatas dan
denEan uel ihat hasi l  eel is ih yang ter jadi  aaka dikatakan
bahwa penyaj ian sediaan di  neraca perusahaan PT Panca
tfana Indonesia per 31 Deseaber 1S93 dikatakan rqjar,
sedangkan sel is ih yanE tel jadi  akan disesuaihan dendian
dibuatnya 6uatu jurnal ,  setelah i tu akan di talpi lkan
suatu neraca baru yang telah disesuaikan berdasarkan
hasi l  audi t  yanE telah di lakukan.
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