
BAB I 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

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

persediaan. Tanpa adanya persediaan, manajemen akan dihadapkan pada resiko 

bahwa perusahaannya pada suatu saat tidak dapat memenuhi permintaan 

pelanggan atas barang dan jasa yang dihasilkan. Pada dasarnya persediaan 

diadakan untuk mempermudah atau memperlancar jalannya operasi perusahaan. 

 Kebutuhan akan persediaan yang cukup merupakan hal penting bagi 

perusahaan industri. Sebab apabila perusahaan mengalami kekurangan persediaan, 

maka dapat menghambat kelancaran proses produksinya. Sebaliknya, apabila 

perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang berlebihan, maka 

perusahaan harus menanggung biaya modal kerja yang cukup besar yang tertanam 

dalam persediaan. 

 Persaingan yang terjadi di dunia usaha pada saat ini semakin ketat, 

sehingga menyebabkan masalah-masalah yang harus dihadapi oleh perusahaan 

semakin banyak dan semakin komplek. Salah satu permasalahan yang dihadapi 

oleh perusahaan adalah mengenai pengendalian intern persediaan yang baik, 

karena persediaan sering terjadi kecurangan, sehingga apabila dalam 

penanganannya tidak dilakukan dengan baik, maka akan menimbulkan kerugian 

bagi perusahaan. 
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  Perusahaan dituntut harus mampu mengatasi persaingan yang semakin 

ketat dan kompleks, yaitu dengan melaksanakan pengelolaan secara efektif dan 

efisien agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Keputusan-keputusan yang 

tepat dari pengelola perusahaan merupakan salah satu kunci utama kesuksesan 

perusahaan.

Salah satu keputusan yang harus ditetapkan adalah keputusan yang 

berhubungan dengan persediaan yang meliputi perencanaan, penyimpanan, dan 

pengendalian. Kegiatan perencanaan dan pengendalian persediaan mencakup 

banyak fungsi, antara lain fungsi pembelian, penyimpanan atau pergudangan, 

produksi, serta keuangan dan administrasi. Setiap fungsi harus ditangani dengan 

pendekatan yang terintegrasi agar tercapai suatu keseimbangan dari berbagai 

kepentingan dalam suatu organisasi. 

  Fungsi pembelian yang terkait langsung dalam mendatangkan persediaan 

merupakan titik awal dari kegiatan produksi. Jadi dapat ditarik kesimpulan, fungsi 

pembelian merupakan langkah awal dari perencanaan persediaan. Pembelian 

persediaan yang efektif menjamin agar barang yang diperoleh berada dalam 

jumlah, kualitas dan waktu yang tepat berdasarkan nilai. Nilai disini mewakili 

kualitas, harga dan terjadinya penghematan biaya dalam menyelenggarakan 

persediaan.

  Pentingnya pengendalian persediaan bagi perusahaan dalam usaha 

melindungi harta kekayaan dari kecurangan-kecurangan dan pemborosan yang 

terjadi, maka masalah persediaan perlu mendapat perhatian bagi pimpinan dan 
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perlu dilakukan perhitungan yang cermat agar perusahaan tidak mengalami 

kelebihan atau kekurangan persediaan yang dibutuhkan. 

  Pengalokasian persediaan bahan baku merupakan salah satu faktor penting 

yang perlu menjadi perhatian manajemen perusahaan, karena jika pengalokasian 

persediaan bahan baku terlalu banyak (over stock) akan berakibat terlalu banyak 

tempat yang dibutuhkan untuk menyimpan, sehungga terjadi pembengkakan biaya 

penyimpanan dan kemungkinan terjadi kerusakan, pencurian, dan kecurangan juga 

sangat besar. 

  Saat ini sistem pengendalian intern lebih banyak diterapkan pada 

perusahaan besar. Kenyataan ini memang sangatlah beralasan mengingat 

penerapan sistem pengendalian intern memerlukan biaya yang besar dan juga 

diperlukan pengetahuan yang cukup. 

  Berdasarkan hal tersebut tidaklah menjadi suatu kendala karena suatu 

usaha apapun jika tidak dikendalikan dengan baik maka usaha tersebut tidak dapat 

berkembang dan bertahan lama. Maka penulis berminat untuk mengadakan 

penelitian tentang masalah pengendalian intern pada perusahaan yang baru 

berkembang yaitu CV. Muda Kreatif, khususnya pengendalian intern dibidang 

persediaan bahan baku. 

CV. Muda Kreatif adalah perusahaan manufaktur yang memiliki sistematis 

kerja memproduksi sparepart alat berat, reparasi dan rekondisi berbagai macam 

mesin dan alat berat. Perusahaan yang berlokasi di jl. Jendral Akhmad Yani      

km. 167  Barabai - Kalimantan Selatan ini tergolong industri baru karena perizinan 

perusahaan tersebut baru di kukuhkan oleh negara pada tahun 2009, sehingga 
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pemilik perusahaan baru mulai untuk membentuk manajemen perusahaan dan 

mengatur pengendalian-pengendalian internal perusahaan.  

 Pengendalian intern terhadap tindakan persediaan yang telah dirancang 

pada perusahaan manufaktur merupakan pedoman bagi manajer dalam 

mengendalikan kegiatan di perusahaan. Pengendalian intern dapat berfungsi 

sebagaimana yang diharapkan apabila memiliki unsur-unsur seperti yang 

dinyatakan oleh Mulyadi (2001:63) : (1) organisasi yang memisahkan tanggung 

jawab dan wewenang secara tegas, (2) sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, 

(3) praktik yang sehat, (4) karyawan yang bermutu. 

  Menanggapi hal tersebut, penulis mencoba mengevaluasi mengenai 

implementasi sistem pengendalian intern atas persediaan bahan baku pada 

CV.Muda Kreatif Barabai - Kalimantan Selatan. Penulis tertarik pada sistem 

pengendalian intern atas persediaan bahan baku pada CV. Muda Kreatif 

dikarenakan persediaan bahan baku merupakan persediaan yang penting bagi 

perusahaan manufaktur untuk menunjang kelancaran produksinya. Oleh karena itu 

sistem pengendalian intern persediaan bahan baku perlu disusun dengan cermat, 

berhati-hati dan lengkap.

 Berdasarkan penelitian persediaan pada CV. Muda Kreatif Barabai – 

Kalimantan Selatan diharapkan dapat memberikan gambaran bagi perusahaan 

tentang sistem pengendalian intern atas persediaan bahan baku dengan baik. 

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-

ukuran yang dikoordinasikan perusahaan. Perusahaan harus memiliki suatu bagian 
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dari pengendalian yang meliputi pengendalian atas kondisi fisik, dapat 

dipercayainya data-data akuntansi mengenai persediaan efesiensi pengelolaannya, 

serta ketaatannya dan prosedur yang telah ditetapkan agar pengendalian intern 

persediaan bahan baku dapat berjalan dengan memadai dan efektif.  

  Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis tugas akhir 

dengan judul “IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS 

PERSEDIAAN BAHAN BAKU PADA CV. MUDA KREATIF, BARABAI - 

KALIMANTAN SELATAN ”. 

1.2  Penjelasan Judul

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

diberi pengertian dan batasan mengenai judul sebagai berikut:

Implementasi sistem pengendalian intern 

Adalah penerapan ke dalam tindakan nyata atas suatu pemahaman mengenai 

sistem yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan 

kaeandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya 

kebijakan manajemen. 

Persediaan bahan baku 

Persediaan bahan yang digunakan langsung untuk membuat barang jadi. 

CV. Muda Kreatif, Barabai - Kalimantan Selatan. 

Tempat dimana penulis melakukan penelitian dan pengamatan mengenai sistem 

pengendalian intern atas persediaan 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis merumuskan suatu masalah 

mengenai bagaimanakah implementasi sistem pengendalian intern atas persediaan 

bahan baku pada CV. Muda Kreatif, Barabai - Kalimantan Selatan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan sistem pengendalian 

intern atas persediaan bahan baku pada CV. Muda Kreatif, Barabai - Kalimantan 

selatan yang selama ini berjalan, mengidentifikasi masalah dan memecahkan 

masalah dalam pengendalian intern atas persediaan bahan baku pada CV. Muda 

Kreatif. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat 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 sistem pengendalian intern atas persediaan bahan 

baku pada dunia kerja yang sesungguhnya . 
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2. Bagi perusahaan  

 Hasil penelitian ini akan memberikan informasi bagi pihak manajemen 

perusahaan untuk menilai seberapa baik sistem pengendalian intern yang 

diterapkan oleh perusahaan dan dapat mengembangkan sistem pengendalian 

intern atas persediaan bahan baku di CV. Muda Kreatif  menjadi lebih baik 

lagi.

3. Bagi pembaca 

 Sebagai bahan pertimbangan atas referensi bagi para pembaca yang akan 

melakukan penelitian dan pengembangan pada pengendalian intern atas 

persediaan bahan baku. 

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

 Diharapkan dapat menambah jumlah koleksi bagi perpustakaan. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Pembahasan 

Agar dalam penyusunan tugas akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan, 

maka ruang lingkup pembahasan hanya pada implementasi sistem pengendalian 

intern atas persediaan bahan baku pada CV. Muda Kreatif, Barabai - Kalimantan 

Selatan. 
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1.6.2 Prosedur Pengumpulan Data 

Penulis memperoleh data-data yang berkaitan dengan implementasi sistem 

pengendalian intern atas persediaan bahan baku pada CV. Muda Kreatif, Barabai – 

Kalimantan Selatan dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut:

1. Interview 

Suatu pengumpulan data melalui tanya jawab atau wawancara langsung 

dengan kepala bagian gudang dan karyawan bagian logistik untuk 

mengetahui bagaimana implementasi sistem pengendalian intern atas 

persediaan bahan baku pada CV. Muda Kreatif. 

2. Dokumentasi 

 Suatu pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang 

terkait dengan persediaan bahan baku pada CV. Muda Kreatif, barabai – 

kalimantan selatan. 




