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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Apabila diperhatikan dengan seksama, pada tubuh manusia terdiri dari

berbagai system yang bekerja didalamnya untuk kelangsungan hidupnya. Sudah

banyak ahli yang berhasil mengungkapkan berbagai system yang bekerja dalam

diri kita (misalnya system kekebalan tubuh untuk menghadapi penyakit cacar dan

diphteri). Maka hal yang sama juga akan kita temukan dalam tubuh suatu

organisasi atau entitas.

Terdapat berbagai system yang membentuk suatu entitas untuk mencapai

suatu tujuan dari entitas tersebut. Salah satu system yang terdapat dalam sebuah

entitas yaitu system persediaan. Sistem ini berhubungan dengan persediaan baik

persediaan bahan baku maupun produk jadi.

Setiap perusahaan, baik jasa, dagang, maupun industry selalu mengadakan

persediaan. Tanpa adanya persediaan, manajemen akan dihadapkan pada resiko

bahwa perusahaan nya pada suatu saat tidak dapat memenuhi permintaan

pelanggan atas barang dan atau jasa yang dihasilkan.

Kebutuhan akan persediaan yang cukup merupakan hal penting bagi

perusahaan industry. Sebab, apabila perusahaan mengalami kekurangan

persediaan, maka dapat menghambat kelancaran proses produksinya. Sebaliknya,

apabila perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang berlebihan, maka
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perusahaan harus menanggung biaya modal kerja yang cukup besar yang tertanam

dalam persediaan. Sehingga harus diperlukan adanya suatu sistem yang dapat

memberikan suatu output (informasi) kepada pihak manajemen atas persediaan

untuk pembuatan keputusan.

Sistem persediaan termasuk dalam siklus konversi. Siklus konversi

merupakan siklus yang memproses bahan baku dan suplai menjadi produk jadi

(barang atau jasa) yang siap untuk dijual. Dalam siklus konversi, system akuntansi

mencatat satu kejadian ekonomi (transaksi) yaitu konsumsi bahan baku, tenaga

kerja, dan overhead untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapatdijual.

Menurut Krismiaji (2005 : 373), system persediaan merupakan sebuah sistem

yang memelihara catatan persediaan dan memberitahu manajer apabila jenis

barang tertentu memerlukan penambahan. Dalam perusahaan manufaktur, system

persediaan mengendalikan tingkat (jumlah) bahan baku dan jumlah produk jadi.

Perusahaan dagang menggunakan system persediaan untuk menjamin bahwa

barang tersedia untuk dijual kembali.

Sistem akuntansi persediaan juga bertujuan untuk mencatat mutasi tiap

jenis persediaan yang disimpan digudang. Sistem ini berkaitan erat dengan sistem

penjualan, system retur penjualan, system pembelian, system retur pembelian, dan

sistem akuntansi biaya produksi. Sehingga cukup jelas bahwa system persediaan

sangat penting untuk dirancang seefektif dan seefiesien mungkin karena

menyangkut aktiva perusahaan (kas dan persediaan).

Selain itu peranan informasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan

manusia maupun organisasi. Setiap entitas atau perusahaan membutuhkan
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informasi yang tepat waktu, akurat, dan relevan guna memenuhi dan mendukung

manajemen organisasi.

Informasi yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan dapat

bersifat keuangan maupun non keuangan. Informasi keuangan banyak diperoleh

dari intern perusahaan yang berupa transaksi keuangan yang terjadi sehari-hari.

Misalnya, pengeluaran untuk pembayaran utang, atau pembayaran dalam hal

produksi (pembelian bahan baku).

Sistem persediaan merupakan sub dari pada Sistem Informasi Akuntansi.

System ini merupakan alat untuk mengambil suatu keputusan yang terkait dengan

Sistem Pengendalian Intern. Sistem Akuntansi dapat dipakai sebagai alat untuk

mengetahui, menilai, dan mengendalikan entitas atau perusahaan dalam mencapai

tujuannya. Akan tetapi system yang telah dirancang belum tentu dapat untuk

mengatasi segala bentuk kemungkinan adanya kesalahan, penyelewengan, dan

kecurangan.

Sistem informasi persediaan juga tidak jauh dari kesalahan dan kecurangan

yang terdapat pada fungsi akuntansi atau fungsi keuangan misalnya, dalam hal

pencurian persediaan, pembengkakan biaya penyimpanan, over stock, dan

kemungkinan terjadi kerusakan. Selain itu tidak adanya pemisahan fungsi dan

wewenang secara tegas antara pihak akuntansi dan pihak keuangan, tidak adanya

system otorisasi dan prosedur pencatatan, tidak adanya praktik yang sehat dan

SDM yang kurang memadai, merupakan hal-hal yang dapat terjadi dalam system

persediaan.
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Sistem informasi akuntansi juga berkaitan dengan system pengendalian

intern yang diimplementasikan oleh pihak manajemen untuk pengawasan dan

pengendalian atas suatu sistem. Sehingga system persediaan ini juga tidak akan

lepas dengan system pengendalian intern yang diterapkan perusahaan. Sistem

pengendalian intern yang baik akan meminimalisir segala bentuk kesalahan dan

fraud yang terjadi pada system persediaan.

Menanggapi hal tersebut, maka penulis mencoba untuk mengetahui dan

menilai penerapan system persediaan dan pengendalian intern nya pada suatu

perusahaan, seperti halnya pada PT Baba Rafi di Surabaya. Penulis tertarik untuk

meneliti masalah ini, karena system persediaan selama ini kurang diperhatikan,

sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan, kecurangan, dan

penyelewengan dalam hal pencatatan maupun perhitungan jumlah persediaan

yang ada digudang (mutasi persediaan). Apabila system persediaan pada PT Baba

Rafi sudah dirancang dengan baik maka tujuan dari system persediaan akan dapat

tercapai yaitu menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk

pengambilan keputusan pihak manajemen dan menjaga asset perusahaan terutama

kas dan persediaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis tugas akhir

dengan judul “PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

PERSEDIAAN BAHAN BAKU PADA PT. BABA RAFI INDONESIA DI

SURABAYA”.
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1.2. PenjelasanJudul

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam judul tugas akhir ini, maka

akan diberi pengertian dan batasan mengenai judul sebagai berikut:

Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Persediaan:

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Prosedur penerimaan dan pengeluaran persediaan merupakan kegitan klerikal

perusahaan mengenai transaksi mutasi persediaan, mulai dari penerimaan dan

pengeluarannya.

Persediaan Bahan Baku:

Menurut PSAK 14 suatu asset diklasifikasikan sebagia persediaan

tergantung pada nature bisnis perusahaan masing-masing. PSAK 14 ( Revisi

2008) mendefinisikan persediaan adalah asset :

1. Tersediaa untuk dalam kegiatan usaha biasa.

2. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut.

3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses

produksi atau pemberian jasa.

PT. Baba Rafi Surabaya:

Tempat di mana penulis melakukan penelitian Tugas Akhir, yaitu PT.

Baba Rafi yang terletak di Surabaya, JawaTimur.
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1.3. RumusanMasalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis merumuskan suatu

masalah mengenai bagaimanakah prosedur penerimaan dan pengeluaran

persediaan bahan baku pada PT Baba Rafi Surabaya.

1.4. TujuanPenelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur persediaan pada PT Baba Rafi Surabaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk mengaplikasikan teori-teori dari mata kuliah dengan kenyataan

yang sesungguhnya terjadi di perusahaan, serta menambah wawasan

dalam memahami implementasi prosedur penerimaan dan pengeluaran

persediaan bahan baku pada dunia kerja sesungguhnya.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member masukan dan penilaian

terhadap system atas persediaan yang diterapkan pada PT Baba Rafi

Surabaya.
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3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Menambah hubungan kerjasama denganPT Baba Rafi Surabaya dalam

bidang pendidikan dan menambah perbendaharaan perpustakaan.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhiri niakan dibahas secara deskriptif mengenai

penerapan prosedur penerimaan dan pengeluaran persediaan bahan baku pada PT

Baba Rafi Surabaya.

1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi salah penafsiran berkaitan dengan judul Tugas Akhir ini,

maka lingkup pembahasan dibatasi sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti dibatasi pada penerapan prosedur penerimaan dan

pengeluaran persediaan bahan baku pada PT Baba Rafi Surabaya.

2. Penelitian diadakan di PT. Baba Rafi Suarabaya.

1.6.2 Prosedur Pengumpulan Data

1. Metode Interview

Pengumpulan data melalui Tanya jawab atau wawancara langsung

dengan pegawai bagian ekstren yang berkaitan langsung dengan obyek

yang diteliti.

2. Dokumentasi
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Pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan buku-

buku yang terkait dengan persediaan yang berasal dari PT. Baba Rafi

Surabaya.




