
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persediaan merupakan komponen paling penting dalam perusahaan dagang.

Oleh karena itu pengelolaanya harus dilakukan dengan sistem dan prosedur yang

memadai.  Pengelolaan  persediaan  dalam  perusahaan  dagang  didukung  dengan

prosedur penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan prosedur pencataan. Setiap

perusahaan  dalam  melakukan  kegiatan  pemasaran  pasti  membutuhkan  barang

dagangan  yang  menjadi  dasar  utama  dalam  menunjang  aktivitas  sebuah

perusahaan.  Kegiatan pembelian barang dagangan dapat  terus berlangsung baik

apabila prosedur pencatatan dan pembayaran juga terselenggara dengan baik. Pada

perusahaan  dagang  penjualan  adalah  salah  satu  aset  lancar  yang  dimiliki

perusahaan untuk memenuhi kelangsungan hidup perusahaan.

Perusahaan dagang memiliki kegiatan utamanya yaitu membeli dan menjual

barang dagangan. Persediaan barang dagang merupakan salah satu sumber daya

bagi kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Persediaan barang dagang yang

ada pada perusahaan dagang diantaranya terdiri dari beraneka macam jenis barang

dagang dengan jumlah yang relatif banyak.

Perusahaan  yang  menjadi  lokasi  penelitian  ini  merupakan  salah  satu

perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli  bibit  tanaman yang memiliki

beberapa jenis persediaan barang. Pengelolaan persediaan  yang  baik sangat
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dibutuhkan guna mempertahankan ketersediaan barang yang akan dijual kepada

konsumen  agar  perusahaan tidak kehilangan kesempatan dalam memperoleh

keuntungan. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki kelengkapan pencatatan

dalam setiap  aktivitas  perusahaan.  Prosedur pembelian  yang  tidak efisien atau

upaya penjualan yang tidak atau kurang memadai akan membebani perusahaan.

Semakin banyak orderan atau pemesanan maka semakin banyak juga resiko

yang  dihadapi  dalam  pengelolaan  persediaan  barang  dagang,  dan  untuk

meminimalisasi  resiko  tersebut  dibutuhkan pengendalian  internal.  Pengendalian

internal  tersebut  sangat  membantu  dalam  melancarkan  perusahaan  mulai  dari

proses  pemesanan, pembelian barang pesanan, sampai dijual kepada konsumen.

Selain itu,  persediaan sangat rentan terhadap kerusakan maupun pencurian.

Pengendalian intern juga bertujuan untuk melindungi harta perusahaan dan juga

agar  informasi mengenai persediaan lebih dapat dipercaya. Pengendalian intern

persediaan dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pengamanan untuk

mencegah terjadinya kerusakan,  pencurian,  maupun tindakan penyimpangan

lainya. 

CV. LANG BUANA adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang

jual  beli  bibit  tanaman yang dalam bidang perdagangannya memiliki beberapa

macam jenis bibit tanaman, dengan adanya beberapa macam jenis bibit tanaman,

kerusakan,  pemasukan yang tidak benar,  penempatan  barang yang tidak  sesuai

dengan jenisnya,  barang yang dikeluarkan tidak sesuai pemesanan, dan pencatatn

kurang atau lebih barang tidak terarah menyebabkan catatan persediaan berbeda

dengan persediaan  yang  sebenarnya. Selisih  tersebut  ditemukan  setiap  kali
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melakukan stock opname. Perusahaan ini biasanya melakukan penghitungan fisik

dalam sebulan  sekali,  namun  beberapa  tahun  belakangan  ini  perhitungan  fisik

dilakukan tiga sampai empat bulan sekali. Beberapa kesalahan lain yang terjadi

diantaranya seperti kurang lengkapnya nota atau bukti transaksi pembelian, tugas

ganda tidak sesuai  bagiannya,  dan  kesalahan pencatatan yang dilakukan secara

tidak terarah dan terkontrol.

Mengingat bahwa pengendalian  intern persediaan barang dagang sangat

penting bagi perusahaan dalam mencapai efektivitas pengendalian  pada

perusahaan, maka penulis tertarik untuk membahas masalah dengan judul

“EFEKTIVITAS  PENERAPAN PENGENDALIAN  INTERN

PERSEDIAAN  BARANG  DAGANG  UNTUK  MENGURANGI  SELISIH

PERSEDIAAN  BARANG  DAGANG  PADA  CV.  LANG  BUANA

GAPRANG”.

B. Permasalahan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada CV Lang Buana

dinilai masih kurang baik dalam menerapkan sistem  pengendalian  intern

persediaan barang dagangnya. Dimana  setiap  berjalanya  kegiatan  perusahaan

harus  dilakukan  secara  terperinci  dan  teliti  mulai  dari  pencatatan  dalam

menyiapkan persediaan barang dagang  hingga proses pengiriman barang kepada

konsumen.  Namun  pada  CV  Lang  Buana belum  berjalan  dengan  baik  dalam

melakukan pencatatan mulai dari barang masuk ke gudang dan pengeluaran barang
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hingga pengiriman barang kepada konsumen. Hal ini  dilihat dari  hanya adanya

pencatatan  yang  ditulis  pada  saat  barang  masuk  ke  dalam  gudang  setelah

pengiriman  dari  pemasok dan  tidak  terkontrolnya  pencatatan  pada  saat  barang

keluar.  Diketahui  adanya  kurang  lengkapnya  nota  pembelian  dan  dokumen-

dokumen  penting  mengenai  persediaan  barang  serta ditemukan adanya selisih

antara catatan persediaan dengan fisik persediaan pada periode penghitungan

tahun 2017, selisih yang terjadi antara catatan persediaan dengan fisik persediaan

akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh pada perusahaan, dan jika

dibiarkan terus menerus akan menjadikan investasi perusahaan yang tidak jelas.

 

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan  uraian  permasalahan  di atas,  maka  rumusan  masalah  dalam

penelitian ini adalah:

Bagaimana penerapan  pengendalian  intern  persediaan  barang dagang pada  CV.

Lang Buana?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan  di atas,  maka dapat dirumuskan

bahwa  tujuan  yang  utama  dilakukan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui

bagaimana penerapan pengendalian  intern  persediaan barang dagang pada  CV.

Lang Buana.
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E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan  dan  memperdalam

pengetahuan  peneliti tentang evaluasi penerapan pengendalian  intern

persediaan barang dagang.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  masukan,  saran,  dan

informasi  untuk  membantu  perusahaan  dalam  menjalankan  pengendalian

intern  persediaan  barang  dagang  terutama  untuk  mengurangi  selisih

persediaan barang dagang pada CV. LANG BUANA.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penulis

lainya dan sebagai referensi bagi pembaca serta mampu menambah wawasan

yang nanti  dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya mengenai evaluasi

penerapan pengendalian intern persediaan barang dagang.


