
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha mendorong perusahaan untuk mengikuti 

dan melakukan perkembangan teknologi yang akanberpengaruh besar pada 

perkembangan dan kemajuan perusahaan. Dibuktikan dengan adannya 

persaingan yang semakin ketat dalam dunia usaha, baik pada perindustrian 

maupun perdagangan.Dan perusahaan juga memperhatikan dan 

memaksimalkan laba yang maksimal sehingga kemajuan dan progress 

perusahaan dapat terjamin.perkembangan pada sebuah perusahaan yang sangat 

cepat membuat pada uimumnya berakibat pihak majemen mengalami kendala 

dalam pelaksanaan pengawasan/ controlling.Pengorganisasian dan juga 

pengawasan melekat dari manajemen kepada seluruh penyelenggara 

perusahaan termasuk para karyawan dibutuhkan pelaksanaannya dengan 

maksimal, hal tersebut merupakan salah satu indikator tetap terjaminnya 

eksistensi dari perusahaan.  

Perusahaan melakukan pengendalian seluruh komponen 

penyelenggaranya dengan cara pengendalian yang tepat, maksimal dan 

proporsional sehingga kewenangan dari sistem manajerial dapat terdelegasikan 

dengan baik.Kesalahan yang terjadi dalam perusahaan rata-rata diakibatkan 

oleh pengendalian segala sistem yang kurang tepat. 

Pengendalian dapat berarti merupakan segala usaha perusahaan untuk 

melakukan fungsi kontroling/ pengawasan terhadap segala aktifitas maupun  
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proses produksi dalam perusahaan. Sistem pengendalian juga bermanfaat guna 

melindungi aset perusahaan dari kecepatan keausan maupun resiko hilang 

dalam proses operasional perusahaan.  

Pengendalian internal perusahaan memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Menjaga kebenaran dan ketelitian informasi akuntansi  

2. Sebagai sarana kontrol keamanan harta milik perusahaan  

3. Menjamin kebijaksanaan manajemen yang telah ada. 

4. Meningkatkan efektivitas operasional perusahaan  

 

Persediaan bahan baku merupakan salah satu komponen utama dalam 

pembentukkan suatu proses produksi perusahaan. Persediaan bahan baku juga 

merupakan aset paling penting yang harus diperhatikan, karena bahan baku 

merupakan komponen utama dalam pembentukkan suatu proses produksi 

perusahaan.  

Pengendalian internal persediaan bahan baku merupakan bagian dari 

fungsi manajemen. Pengendalian persediaan yang baik merupakan kunci 

keberhasilan operasional sebuah perusahaan.,sehingga manajemen harus 

berusaha untuk memenuhi permintaan produksi. 

Adanyapengendalian persediaan bahan baku diharapkan tidak ada lagi 

masalah kelebihan dan kekurangan persediaan bahan baku yang dapat 

merugikan perusahaan..inilah kenapa pengendalian persediaan bahan baku 

sangat dibutuhkan agar jalannya suatu proses produksi dapat berjalan dengan 

baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. 
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CV. Pinuji Merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang 

produksi cengkeh. Dimana pada perusahaan ini banyak kendala dan masalah 

yang dihadapi salah satunya belum adanya pengendalian internal persediaan 

bahan baku yang baik dan tepat. Selain itu CV. Pinuji merupakan suatu 

perusahaan yang melakukan upaya dalam mengurangi kerugian pada 

perusahaan.Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

mengambil judul “Analisa Internal Control Persediaan Bahan Baku Pada 

CV.  Pinuji” 

 

B. Permasalahan 

Berdasar penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat 

diidentifikasi masalah-masalah pada CV. Pinuji yang berkaitan dengan bahan 

baku yang merupakan bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi suatu 

produk jadi. Bahan baku yang baik adalah bahan baku yang memiliki kualitas 

yang baik, untuk menghasilkan kualitas bahan baku yang baik perlu adanya 

internal control pada pengelolaan persediaan bahan baku. Pada CV. Pinuji 

pengelolaan internal control belum dilaksanakan dengan baik, ini dibuktikan 

dengan adanya penumpukan persediaan bahan baku pada gudang, yang 

mengakibatkan kerusakan persediaan bahan baku. Sehingga mempengaruhi 

nilai jual barang. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya yaitu bagaimana analisis pelaksanaan internal control 

persediaan bahan baku pada CV. Pinuji ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan internal 

control persediaan bahan baku pada CV. Pinuji. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pihak yang terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti 

Dengan penelitian ini diharap penulis dapat menambah pengetahuan serta 

wawasan penulis khususnya juga sebagai perbandingan antara teori yang 

didapatkan dalam perkuliahan dan praktek nya pada sebuah perusahaan 

tentang internal control persediaan bahan baku. 

2. Bagi Manajemen Perusahaan, 

Sebagai bahan perbandingan antara teori dan pelaksanaan pekerjaan 

pengendalian di dalam perusahaan tersebut. 

3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi 

serta mendorong timbulnya penelitian selanjutnya. 

 


