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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang kegiatannya membeli 

bahan baku kemudian mengolah bahan baku dengan mengeluarkan biaya-

biaya lain menjadi barang jadi yang siap untuk di jual. Dalam akuntansi, 

persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan dengan tujuan 

untuk dijual, dan persediaan dapat terbagi menjadi tiga yaitu persediaan 

bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Persediaan merupakan 

harta perusahaan yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan. 

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan saat ini sangatlah 

banyak, maka semakin banyaknya kegiatan yang dilakukan semakin banyak 

pula permasalahan yang akan dihadapi. Permasalahan yang kemungkinan 

akan terjadi adalah pada elemen organisasi yang sangat terbatas sehingga satu 

orang mengerjakan lebih dari dua pekerjaan, kesalahan pencatatan ketika 

pembelian dan penerimaan bahan baku hingga pencatatannya pada bagian 

persediaan. Permasalahan pada suatu perusahaan sebaiknya harus dicegah 

ataupun diminimalisir, yaitu dengan cara pengadaan pengendalian yang 

sesuai pada kegiatan operasional perusahaan.  

Dalam perusahaan UD.Surya Mandiri ini kegiatan operasionalnya berupa 

pengelolaan persediaan bahan baku yang di proses melalui proses produksi 

sehingga menghasilkan barang jadi yang siap untuk dijual. UD. Surya 
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Mandiri bergerak di bidang manufaktur atau industri, dimana mereka 

melakukan pembelian bahan baku terlebih dahulu, kemudian melakukan 

proses produksi, sehingga menhasilkan barang jadi yang disimpan di gudang 

dan siap untuk dijual. Tiga jenis persediaan dalam perusahaan manufaktur ini 

merupakan aset perusahaan yang sebaiknya dapat dikendalikan.  

Pengendalian internal yang memadai pada fungsi yang terkait dengan 

persediaan pada perusahaan ini sangatlah diperlukan karena pengendalian ini 

bermanfaat bagi perusahaan untuk melindungi aset perusahaan dan 

meluruskan kegiatan pengelolaan persediaan yang merupakan suatu kegiatan 

dari pembelian persediaan bahan baku hingga menghasilkan barang jadi dan 

disimpan di gudang. Selain itu, semakin meningkatkan penerapan sistem 

pengendalian intern yang memadai maka perusahaan atau home industri ini 

dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi pada perusahaan 

tersebut.  

Sistem pengendalian intern yang memadai dalam pengelolaan persediaan, 

yaitu harus adanya  pemisahan fungsi, pencatatan yang sesuai, dan 

pengecekan fisik pada persediaan. Sistem Akuntansi yang efektif akan 

menjamin bahwa transaksi yang telah dilakukannya disajikan secara wajar, 

telah diotorisasi, dan sah. Seperti pada beberapa penelitian terdahulu oleh 

Amanda (2015) dan Widiasa (2015),  dengan menganalisis pengendalian 

intern persediaan barang dagang pada perusahaan yang merupakan 

perusahaan dagang yaitu menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pada 

perusahaan tersebut sudah efektif karena adanya pemisahan fungsi dan 
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prosedur pencatatan yang cukup memadai dan adanya pengawasan yang 

dilakukan secara periodik. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh  

Luayyi (2013), dengan menganalisis pengendalian intern persediaan barang 

dagang pada pada PR.KN Jaya Sentosa Kediri meyatakan bahwa penerapan 

pengendalian intern masih belum efektif dikarenakan masih kurangnya 

pengawasan pada saat barang keluar dan masih perlunya memperbaiki sistem 

pencatatan. 

Dengan adanya penelitian sebelumnya yang menyatakan hal tersebut di 

atas, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yang 

sama dengan objek penelitian home industri sebagai perusahaan manufaktur  

dengan produksi kopi namun dengan data yang berbeda untuk nantinya dapat 

dibandingkan dengan penelitian yang sebelumnya. Sehingga untuk 

mengetahui kesesuaian pengendalian yang dilakukan perusahaan, saya akan 

menganalisis penerapan pengendalian perusahaan dengan mengambil judul 

“Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada Fungsi Yang Terkait Dengan 

Persediaan Pada UD.Surya Mandiri di Kediri”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana sistem pengendalian intern yang dilakukan perusahaan pada 

fungsi yang terkait dengan persediaan? 
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C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem Pengendalian Intern pada

fungsi yang terkait dengan persediaan yang dilakukan perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian pada sistem pengendalian intern ini diharapkan 

dapat memberi manfaat bagi perusahaan yang diteliti, perusahaan dapat 

mengetahui penggunaan sistem pengendalian intern persediaan yang sesuai 

dengan teori. Sehingga memungkinkan hasil analisis ini dapat menjadikan 

rekomendasi bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan pengendalian pada 

perusahaan.  

Selain itu, bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian 

mengenai sistem pengendalian intern dengan menggunakan pengukuran yang 

lebih relevan untuk dapat mengembangkan penelitian menjadi lebih baik. 


