
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era globalisasi yang semakin berkembang perusahaan dituntut untuk 

memperluas usahanya dengan meraih pangsa pasar . Secara umum, perusahaan 

dagang dapat didefinisikan sebagai organisasi yang melakukan kegiatan usaha 

dengan membeli barang dari pihak / perusahaan lain kemudian menjual kembali 

kepada masyarakat. Setiap perusahaan pasti bertujuan untuk menghasilkan laba 

optimal agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, menunjukan, serta 

mengembangkan usahanya ketingkat yang lebih tinggi. Persediaan merupakan 

barang dagangan yang dibeli kemudian disimpan untuk dijual dalam operasi normal 

perusahaan sehingga perusahaan senantiasa memberi perhatian yang besar dalam 

persediaan. Persediaan mempunyai arti yang sangat strategis bagi perusahaan baik 

perusahaan dagang maupun perusahaan industri, Mulyani (2011). Salah satu unsur 

yang paling penting dalam perusahaan dagang adalah persediaan. Persediaan 

merupakan barang dagangan yang dibeli kemudian disimpan untuk selanjutnya 

dijual kembali dalam operasi. Perusahaan senantiasa memberi perhatian yang 

besar dalam persediaan, Tamodia (2013). 

Warren (2005) persediaan merupakan barang dagangan yang disimpan untuk 

kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan, dan untuk bahan yang 

digunakan dalam proses produksi yang disimpan untuk tujuan itu. Persediaan 

seringkali merupakan harta lancar yang paling besar dalam perusahaan dagang, 

dan juga merupakan bagian paling besar dalam harta perusahaan. Penjualan akan 
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menurun jika barang tidak tersedia dalam bentuk, jenis, mutu, dan 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, penting bagi perusahaan untuk 

mengendalikan persediaan secara cermat untuk membatasi biaya penyimpanan 

yang terlalu besar. Persediaan sangat rentan terhadap kerusakan maupun 

pencurian. Menurut Reeve (2009) pengendalian internal adalah prosedur-prosedur 

serta proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, 

mengolah informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum 

dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal persediaan dapat dilakukan 

dengan adanya tindakan pengamanan untuk mencegah terjadinya kerusakan, 

pencurian, maupun tindakan penyimpangan lainnya. 

Adanya pengendalian internal yang baik dan teratur dalam mengelola 

persediaan barang, maka pimpinan perusahaan akan memperoleh laporan-laporan 

yang bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas perusahaan, juga membantu 

dalam mengambil kebijakan keputusan maupun pertanggung jawaban dalam 

memimpin perusahaan. Pengendalian internal atas persediaan barang diharapkan 

dapat menciptakan aktivitas pengendalian terhadap perusahaan yang efektif dalam 

menentukan jumlah persediaan optimal yang dimiliki perusahaan, mencegah 

berbagai tindakan pelanggaran dan penyelewengan yang dapat merugikan 

perusahaan, pelanggaran terhadap kebijakan yang diterapkan atas persediaan, 

serta memberikan pengamanan fisik terhadap persediaan dari pencurian dan 

kerusakan. 
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Persaingan yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk beroperasi lebih 

efisien dan terkendali. Tidak mudah bagi perusahaan untuk mengendalikan 

seluruh kegiatan perusahaan, Pengendalian merupakan tantangan yang semakin 

serius bagi manajemen karena manajemen dihadapkan pada tuntutan dan 

tanggung jawab dalam kegiatan operasional perusahaan serta terbatas waktu. 

PT. Tempo (Persero)  membutuhkan persediaan barang yang jumlahnya 

cukup banyak sehingga tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan 

terjadinya pencurian. Aktivitas pengelolaan meliputi pengarahan arus dan 

penanganan persediaan secara wajar mulai dari pengadaanya, penyimpanannya, 

sampai pengeluarannya. Persediaan barang jadi harus ada pada waktu yang 

diperlukan, dengan kualitas dan kuantitas yang memadai dan juga pada tempat 

yang tepat. Pengabaian salah satu tanggung jawab yang menyangkut persediaan 

akan membawa dampak negatif bagi kelancaran operasi perusahaan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal 

Terhadap Pengelolaan Persediaan Barang Pada PT. Tempo Scan (Persero) 

Cabang Balikpapan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti pada PT. 

Tempo Scan (Persero) Cabang Balikpapan adalah Bagaimana penerapan sistem 

pengendalian dalam menangani persediaan barang pada PT. Tempo Scan 

(Persero) Cabang Balikpapan   
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menganalisis penerapan sistem pengendalian internal atas pengelolaan

persediaan barang pada PT. Tempo Scan (Persero) Cabang Balikpapan.

2. Manfaat Penelitian

2.1. Bagi perusahaan, memberikan masukan bagi manajemen yang berguna

untuk memperbaiki kebijakan perushaan atas pengendalian persediaan 

barang.  

2.2 Bagi pihak lain, sebagai acuan bagi penulis lainnya yang akan 

melakukan/melanjutkan penelitian sesuai dengan judul ini. 




