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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Memperoleh laba adalah tujuan dari setiap perusahaan, baik 

perusahaan dagang, jasa dan perusahaan industri. Berbagai cara dilakukan 

oleh pihak manajemen perusahaan untuk meningkatkan penjualan, salah 

satunya yaitu dengan melakukan strategi-strategi pemasaran. Strategi 

pemasaran antara lain pemberian potongan harga, menyediakan barang 

terbaru, peningkatan kualitas produk, peningkatan kualitas karyawan dan 

menciptakan sistem pengendalian internal yang baik.   

 Menyediakan barang dagang terbaru merupakan salah satu strategi 

perusahaan untuk meningkatkan penjualan, persediaan merupakan aktiva 

yang rentan terhadap pencurian, kekurangan, kerusakan dan juga kelebihan 

persediaan, oleh karena itu untuk kelangsungan kegiatan perusahaan maka 

persediaan barang dagang perlu dijaga dengan baik, baik prosedur 

pencatatan, penerimaan, dan pengeluarannya. Menciptakan sistem 

pengendalian internal yang baik juga merupakan salah satu strategi 

perusahaan apakah kegiatan perusahaan sudah sesuai dengan prosedur dan 

kebijakan perusahaan, oleh karena itu prosedur pengendalian internal 

persediaan barang dagang perlu dijaga dengan baik agar tidak terjadi 

kerugian dan penyelewengan persediaan barang dagang.  Pengendalian 

internal persediaan barang dagang merupakan hal yang sangat penting untuk 
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efektivitas kegiatan perusahaan, pengelolaan persediaan barang dagang 

dapat dikatakan efektif apabila kegiatan perusahaan telah sesuai dengan 

prosedur dan kebijakan perusahaan sehingga tujuan dari pengelolaan 

persediaan barang dagang dapat tercapai.  

 Pengelolaan persediaan barang dagang di Satwa Unggul Cabang 

Kacangan harus diperhatikan dengan baik, agar perusahaan tidak mengalami 

kerugian akibat kehilangan persediaan, serta prosedur dan  kebijakan 

perusahaan dapat berjalan dengan efektif. Pengendalian internal persediaan 

barang dagang merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan oleh perusahaan. 

Sistem pengendalian internal persediaan barang dagang yang baik akan 

mempengaruhi keberhasilan perusahaan. 

 Satwa Unggul Cabang Kacangan merupakan perusahaan dagang yang 

menjual barang kebutuhan ternak antara lain pakan ayam, vitamin, obat , 

vaksin untuk hewan ternak. Pengelolaan persediaan barang dagang di 

Satwa Unggul Cabang Kacangan masih kurang efektif, terlihat dari masih 

adanya rangkap jabatan yaitu bagian pembelian, penerimaan, pencatatan 

persediaan dan bagian keuangan masih dilakukan oleh satu bagian, oleh 

karena itu pengawasan akan persediaan masih kurang sehingga 

mengakibatkan adanya selisih persediaan barang dagang dengan fisik 

barang yang tersedia. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis 

menyusun skripsi dengan judul “Analisis Pengendalian Internal 

Persediaan Barang Dagang untuk Efektivitas Pengelolaan Persediaan 

Barang Dagang (Studi Kasus di Satwa Unggul Cabang Kacangan)”. 
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B. Permasalahan 

 Salah satu permasalahan dalam Satwa Unggul Cabang Kacangan yaitu 

pengendalian internal pesediaan barang dagang. Satwa Unggul Cabang 

Kacangan memiliki pengendalian internal persediaan barang dagang yang 

kurang baik terlihat dari adanya rangkap jabatan dan belum adanya 

pemisahan fungsi pengendalian dengan baik yaitu bagian pembelian, 

pembayaran,  pencatatan persediaan dan bagian keuangan dilakukan oleh 

satu bagian. Jika hal tersebut terus terjadi dikhawatirkan akan menimbulkan 

dampak pada pengendalian internal persediaan barang dagang sehingga 

pengelolaan persediaan barang dagang tidak berjalan dengan efektif. 

Kelalaian yang dilakukan kasir dan mengakibatkan terjadi ketidakcocokan 

antara persediaan barang dengan fisik barang yang tersedia masih sering 

terjadi, selain itu ada beberapa barang yang sudah expired, sehingga 

perusahaan mengalami kerugian akibat selisih persediaan, selain itu selisih 

kelibihan barang juga bisa dimanfaatkan oleh kasir untuk melakukan 

kecurangan. Apabila masalah tersebut tidak segera ditangani dan dievaluasi 

maka perusahaan akan mengalami kerugian akibat selisih persediaan, selain 

itu akan membuka kesempatan untuk melakukan kecurangan akibat selisih 

kelebihan persediaan.  

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 
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 Bagaimana pengendalian internal persediaan barang dagang yang efektif 

untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan persediaan barang dagang di 

Satwa Unggul Cabang Kacangan ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui pengendalian internal persediaan barang dagang guna 

menunjang efektivitas pengelolaan persediaan barang dagang di Satwa 

Unggul Cabang Kacangan. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teori  

a. Bagi Penulis: Untuk menambah wawasan ilmu sehingga dapat 

mengetahui bagaimana proses pengendalian internal persediaan 

barang dagang yang efektif. 

b. Bagi Peneliti Lain : Dapat dijadikan bahan dan referensi untuk 

melakukan penelitian dengan topik yang sama 

2. Bagi Perusahaan : Simpulan dan saran dari penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan bahan informasi mengenai pengendalian internal 

persediaan barang dagang dan masukan bagi perusahaan yang bisa 

diterapkan untuk meningkatkan kinerja dalam proses pengendalian 

internal persediaan barang dagang. 


