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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Persediaan barang dagang merupakan hal yang sangat penting bagi 

perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Persediaan diperlukan untuk menciptakan 

penjualan untuk menghasilkan laba. Persediaan merupakan aktiva lancar yang memilik resiko 

cukup tinggi dalam kegiatan perusahaan jika tidak diperhatikan dengan benar. Resiko yang 

mungkin ditimbulkan dapat berupa resiko fisik atau resiko keuangan. Misalnya dari segi fisik 

yaitu apabila terjadi kecurangan terhadap persediaan yang ada digudang karena kurangnya 

pengawasan dan terjadinya kerusakan barang yang mengakibatkan konsumen kecewa. 

Dan dari segi keuangan yaitu apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan yang 

mengakibatkan kerugian perusahaan pada periode akuntansi.Dalam perusahaan industri istilah 

persediaan meliputi persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Persediaan 

memiliki dua karakteristik penting yaitu (1) persediaan tersebut milik perusahaan, dan (2) 

persediaan tersebut siap dijual kepada konsumen. Oleh karena itu didalam perusahaan dagang 

dikenal hanya satu jenis persediaan yang disebut persediaan barang dagang.  

PT Surya Timur Cemerlang Sidoarjo merupakan salah satu perusahaan swasta 

yang bergerak dibidang industri dan perdagangan yang bertujuan untuk memperoleh laba. 

Perusahaan industri adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola bahan baku 

menjadi barang jadi. Barang jadi tersebut kemudian dijual oleh perusahaan. Seperti halnya bahan 

baku, produk jadi juga perlu adanya pengawasan dan pengelolaan yang sebaik-baiknya, karena
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persediaan produk jadi merupakan komponen dalam penentuan. Persediaan barang jadi perlu 

dikelola karena adanya jumlah permintaan pasar yang tidak menentu akan membuat pelanggan 

tetap memperoleh barang yang mereka kehendaki karena salah satu dari tujuan 

dilakukannya persediaan barang jadi untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan 

penawaran.  

Berdasarkan uraian diatas , penulis tertarik untuk menyusun Laporan Tugas 

Akhir dengan judul “Perlakuan Akuntansi Persediaan pada PT. Surya Timur 

Cemerlang Sidoarjo” 

1.2. Penjelasan Judul 

 Agar tidak terjadi kesalahan dalam Laporan Tugas Akhir ini , maka 

penulis akan memberikan penjelasan sebagai berikut : 

1. Perlakuan Akuntansi :  

Adalah suatu kegiatan pengakuan, pengukuran, pencatatan dan penyajian 

informasi ekonomi. Untuk mengambil keputusa secara bijak bagi mereka yang 

menggunakan informasi tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku . 

2. Persediaan : 

dapat diartikan sebagai barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual 

pada masa atau periode yang akan datang. Persediaan terdiri dari persediaan 

bahan baku, persediaan bahan setengah jadi, dan persediaan barang jadi . Namun 

dalam penelitian ini difokuskan hanya pada persediaan barang jadi yang dijual 

oleh perusahaan . 
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3. PT.Surya Timur Cemerlang Sidoarjo:   

merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang produksi. PT.Surya Timur 

Cemerlang yang beralamat di komplek pergudangan sinar gedangan yang 

didirikan pada tahun 2009. Selain memproduksi toples , PT.Surya Timur 

Cemerlang juga mendistribusikan sendiri 

1.3. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap PT. Surya Timur Cemerlang 

Sidoarjo ? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berikut ini merupakan tujuan dari rumusan masalah yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada PT. Surya Timur Cemerlang 

Sidoarjo ? 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan-tujuan yang telah penulis sebutkan diatas diharapkan akan 

memperoleh manfaat-manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis  

Penelitian Tugas Akhir ini dapat menambahilmupengetahuan dan 

wawasan mengenai Metode Pencatatan persediaan barang dagang. 
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2. Bagi Pembaca 

Sebagai bahan referensi untuk pembuatan proposal .Dapat memberikan 

informasi bagi peneliti lainnya yang berhubungan dengan proposal 

ini.Menambah wawasan dalam bidang pencatatan persediaan. 

3. Bagi Perusahaan 

Sebagai informasi bagi perusahaan dan masukan berupa informasi yang 

berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas persediaan. 

1.6.  Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara memilah masalah dan penentuan judul 

penelitian (Muhiddin Sirait 2006). Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif serta pengambilan data dilakukan dengan wawancara. Pengguna 

metode deskriptif dan metode wawancara dalam penyusunan  tugas akhir 

membantu untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan dalam penelitian. 

Metode Wawancara adalah melakukan proses tanya jawab dengan pihak terkait 

yang mengetahui data tertentu untuk mendapatkan informasi penting yang 

dibutuhkan guna mendukung dalam penyelesaian penelitian. Dalam penelitian 

ini desain penelitian yang dapat diterapkan adalah : 

1. Memberikan surat ijin riset penelitian kepada PT. Surya Timur 

Cemerlang Sidoarjo . 

2. Setelah mendapat persetujuan penelitian melakukan identifikasi dan 

pemilihan masalah penelitian. 
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3. Wawancara terhadap pihak terkait yaitu kasir PT. Surya Timur 

Cemerlang Sidoarjo yang mengetahui tentang data – data yang 

dibutuhkan dalam memperoleh informasi. 

4. Menganalisa jawaban yang telah diperoleh dari hasil survey dan 

wawancara. 

5. Mengumpulkan data atau catatan terkait dengan persediaan . 

6. Membuat kesimpulan terhadap jawaban yang telah dianalisa 

sebelumnya 

7. Melaporkan hasil penelitian perlakuan akuntansi persediaan pada PT. 

Surya Timur Cemerlang Sidoarjo telah diselesaikan. 

1.6.1. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer yag dibutuhkan meliputi sejarah perusahaan, visi dan misi, 

struktur organisasi beserta deskripsi pekerjaan, 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah ada pada PT. Surya Timur 

Cemerlang Sidoarjo sehingga penulis hanya mencari data dan 

mencantumkan data tersebut penelitian. Data Sekunder yang dimaksud 

adalah file yang berhubungan dengan masalah penelitian  


