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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Secara umum definisi perusahaan industri yaitu suatu organisasi yang 

melakukan kegiatan usaha dengan cara membeli bahan baku kemudian 

mengolahnya menjadi produk jadi yang kemudian dijual ke konsumen. Setiap 

perusahaan pasti bertujuan memperoleh laba optimal agar dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, mengembangkan usahanya, dan 

menunjukkan eksistensinya di dunia perdagangan. Dalam perusahaan industri, 

persediaan merupakan unsur yang mendasar dalam berjalannya operasional 

perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.  

Tujuan akuntansi persediaan untuk menentukan income determination 

melalui proses mempertemukan harga pokok barang diual dengan hasil 

penjualan dalam satu periode akuntansi, dan menentukan jumlah persediaan 

yang akan disajikan dalam neraca. 

Modal yang tertanam dalam persediaan merupakan suatu asset atau harta 

terbesar dalam perusahaan.penjualan akan menurun jika barang tidak tersedia 

dalam bentuk, ,jumlah yang diinginkan pelanggan. Prosedur pembelian yang 

tidak efisien atau upaya penjualan yang tidak memadai dapat membebani suatu 

perusahaan dengan persediaan yang berlebihan dan tidak terjual. Jadi, pening 

bagi perusahaan  mengendalikan persediaan dengan cermat untuk membatasi 

biaya penyimpanan yang terlalu besar. 
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Persediaan sangat rentan dengan kerusakan dan pencurian. Oleh karena 

itu pengendalian intern sangat diperlukan untuk melindungi harta perusahaan 

dan agar penyajian informasi mengenai persediaan dalam laporan keuangan 

lebih akurat. Pengendalian intern persediaan dapat dilakukan dengan 

melakukan tindakan pengamanan untuk mencegah terjadinya kerusakan, 

pencurian, maupun tindakan penyimpangan lainnya. Kerusakan, pemasukan 

yang tidak benar, lalai untuk mencatat permintaan, barang yang dikeluarkan 

tidak sesuai pesanan, dan semua kemungkinan lainnya dapat menyebabkan 

catatan persediaan berbeda dengan persediaan yang sebenarnya ada di gudang. 

Untuk meminimalisir semua itu, diperlukan pemeriksaan persediaan secara 

periodik atas catatan persediaan dalam laporan keuangan  dengan persediaan 

yang sebenarnya ada di gudang melalui kegiatan stock opname. 

UD. Murwa Bumi adalah suatu usaha yang memanfaatkan limbah karpet 

mobil PT. Astra International yang kemudian diolah menjadi keset kaki, 

polivinyl Chloride, jagrag motor dan sejenisnya. Untuk memenuhi permintaan 

pelanggan yang tidak pasti maka perusahaan perlu mengadakan suatu 

persediaan barang dagangan dalam jumlah tertentu yang kemudian disimpan 

dalam gudang. Karena persediaan sangat rentan dengan pencurian, kerusakan, 

dan manipulasi maka diperlukan pengendalian intern persediaan yang baik agar 

tidak terjadi kesalahan atau penyelewengan dalam menjalankan tugas. 

Oleh karena itu, dari uraian diatas maka judul yang dikemukakan penulis 

adalah ”Analisis Pengendalian Internal Atas Persediaan Barang dagang Untuk 

Menghindari Kerugian Perusahaan Pada UD. Murwa Bumi Blitar”. 
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B. Permasalahan 

Masalah yang dialami UD. Murwa bumi ini berkaitan dengan akuntansi 

persediaan yaitu terjadinya perbedaan jumlah atau selisih kuantitas fisik 

persediaan barang dagang dengan catatan. Perusahaan sering mengalami 

kerugian terkait adanya persediaan yang berkurang dan hilang. Kekurangan 

dan hilangnya persediaan ini bisa terjadi karena kelalaian, kecurangan dan 

ketidakdisiplinan karyawan perusahaan sendiri, bisa juga karena kesalahan 

dalam melakukan penghitungan atau dalam penilaian persediaan, perusahaan 

tidak menerapkan dengan tepat saat terjadinya perpindahan kepemilikan barang 

atas barang yang sedang dalam perjalanan. Ketidaksesuaian dalam perhitungan 

fisik persediaan dan penetapan biaya perolehan berpengaruh terhadap laporan 

keuangan sebagai alat pengukur kinerja keuangan perusahaan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka penulis mencoba merumuskan beberapa masalah dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut : 

Bagaimana Pengendalian internal persediaan barang dagang untuk 

menghindari kerugian perusahaan pada UD. Murwa Bumi? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 



6 

 

 

 

Untuk mengetahui pengendalian intern atas persediaan barang dagang yang 

efektif untuk menghindari kerugian perusahaan pada UD. Murwa Bumi.  

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis  

Untuk memperbanyak wawasan pengetahuan dan pengaplikasiannya pada 

perusahaan terkait prosedur penyajian persediaan untuk menghindari 

kerugian perusahaan dan memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar 

Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan 

Akuntansi STIEKEN Blitar.   

2. Bagi Peneliti Lain  

Dijadikan sebagi bahan referensi dan acuan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya dengan topik pembahasan yang sama. 

3.  Bagi Manajemen UD. Murwa Bumi 

Memberikan gambaran bagi UD. Murwa Bumi Blitar tentang kinerjanya 

dan sebagai sumbangan masukan bagi manajemen perusahaan yang 

selanjutnya untuk perbaikan perusahaan khususnya masalah kebijakan 

pengendalian internal atas persediaan barang . 

 

 

 


