
KUESIONER I 
UNTUK VARIABEL INDEPENDEN 

"SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBELIAN BAHAN BAKU" 
 

No. Pertanyaan SS S R TS STS 

1 
Fungsi pembelian terpisah dengan fungsi penerimaan           

2 
Fungsi pembelian terpisah dengan fungsi akuntansi           

3 Fungsi penerimaan harus terpisah dengan fungsi 
penyimpanan barang           

4 Transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh setiap 
fungsi, tidak ada transaksi pembelian yang secara lengkap 
dilaksanakan oleh salah satu fungsi saja           

5 Surat permintaan pembelian diotorisasi oleh fungsi gudang 
untuk barang yang disimpan atau oleh fungsi pemakai 
barang untuk barang yang langsung pakai           

6 Surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian 
atau pejabat yang lebih tinggi           

7 Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi fungsi 
penerimaan barang           

8 Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau 
pejabat yang lebih tinggi           

9 Pencatatan terjadinya utang didasarkan pada bukti kas 
keluar yang didukung dengan surat order pembelian, 
laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok           

10 
pencatatan ke dalam kartu utang dan register bukti kas 
keluar (voucher register) diotorisasi oleh fungsi akuntansi           

11 
Surat permintaan pembelian bernomor urut tercetak dan 
pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi gudang           

12 Surat order pembelian bernomor urut tercetak dan 
pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi 
pemebelian           

13 Laporan penerimaan barang bernomor urut tercetak dan 
pemakaiannya dipertnggungjawabkan oleh fungsi 
penerimaan           

14 Pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga 
bersaing dari berbagai pemasok           



15 Barang yang diperiksa dan diterima oleh fungsi 
penerimaan jika fungsi ini telah menerima tembusan surat 
order pembelian dari fungsi pembelian           

16 Fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang 
diterima dari pemasok dengan cara menghitung dan 
menginspeksi barang tersebut dan membandingkannya 
dengan tembusan surat order pembelian           

17 Terdapat pengecekan terhadap harga, syarat pembelian, 
dan ketelitian perkalian dalam faktur dari pemasok 
sebelum faktur tersebut diproses untuk dibayar           

18 Catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang 
secara periodik direkonsiliasi dengan rekening kontrol 
utang dalam buku besar           

19 Pembayaran faktur dari pemasok dilakukan sesuai dengan 
syarat pembayaran guna mencegah hilangnya kesempatan 
untuk memperoleh potongan tunai           

20 Bukti kas keluar beserta dokumen pe ndukungnya dicap 
"lunas" oleh fungsi pengeluaran kas setelah cek dikirimkan 
kepada pemasok           

 



 
KUESIONER II 

UNTUK VARIABEL DEPENDEN 
"MENGAMANKAN HARTA PERUSAHAAN" 

  
No. Pertanyaan SS S R TS STS 

1 
Setiap transaksi sudah dicatat secara benar           

2 Setiap transaksi sudah dicatat secara tepat 
waktu           

3 Barang yang dipesan diterima tepat pada 
waktunya           

4 Pengiriman barang kepada konsumen selalu 
tepat waktu dan dijamin           

5 Perusahaan tidak pernah mendapat 
komplain dari konsumen mengenai 
pengiriman barang yang tidak tepat waktu           

6 Perusahaan tidak pernah mengalami 
kekurangan persediaan barang yang 
dipesan konsumen           

7 Perusahaan selalu memproduksi produknya 
sesuai dengan jumlah pesanan           

8 
Bahan baku yang didatangkan 
keperusahaan sesuai dengan jumlah yang 
dipesan           

9 Tidak ada bahan baku yang tersisa/terbuang 
disaat melakukan proses produksi           

10 Tidak ada bahan baku yang rusak akibat 
sisa dari proses produksi           

 









































Lampiran 20 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

 Nama :  Adi Margiono 

 NRP :  0251120 

 

 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir / skripsi ini adalah 

hasil karya sendiri dan bukan dipublikasi dari orang lain. 

 Apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar, maka saya 

bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan pembatalan ijazah yang 

telah dikeluarkan.  

 

Demikian pernyataan dari saya. 

 

Bandung, Januari 2007 

Yang menyatakan, 

 

 

( Adi Margiono ) 




