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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dewasa ini perkembangan dunia usaha baik itu di bidang 

perdagangan, industri maupun bidang jasa berkembang dengan cukup baik. 

Bidang usaha seperti ini tidak terlepas dari peranan komponen-komponen 

perusahaan, salah satunya adalah persediaan. 

 Persediaan merupakan harta yang sangat penting bagi perusahaan baik 

itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri. Setiap perusahaan pada 

umumnya memiliki tujuan yang hendak dicapai dikemudian hari pada 

dasarnya yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan 

memperoleh suatu keuntungan dari kegiatan yang dijalankan. Hal ini akan 

dapat tercapai apabila seluruh kegiatan operasional suatu perusahaan berjalan 

dengan lancar tanpa terkendala dengan hal-hal lainnya. 

 Persediaan juga merupakan unsur paling aktif dalam operasi 

perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dengan maksud untuk 

dijual kembali tanpa merubah bentuk maupun jenis barang itu sendiri. Pada 

perusahaan manufaktur, persedian termasuk persediaan barang yang akan 

digunakan dalam proses produksi. sementara itu, pada perusahaan jasa 

persediaan merupakan barang-barang yang digunakan untuk keperluan 

sendiri. kegiatan utamanya adalah membeli, menyimpan, dan menjual 

persediaan. 
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 Oleh karena itu persediaan merupakan harta bagi perusahaan maka di 

perlukan suatu akuntansi persediaan yang mampu dan dapat menjadi 

pegangan bagi pihak manajemen dalam menilai, mengawasi dan menganalisa 

persediaan tersebut. Dimana persediaan memiliki pengaruh yang sangat besar 

dalam penyajian laporan keuangan. Kesalahan terhadap perlakuan akuntansi 

persediaan akan menimbulkan penyajian informasi yang keliru dari laporan 

keuangan yang dihasilkan. 

 Pada  prinsipnya  harga perolehan persediaan di dasarkan pada cost. 

Pengertian cost disini adalah seluruh pengorbanan yang dilakukan untuk 

mendapatkan persediaan hingga siap untuk dijual atau di pakai. Untuk 

perusahaan industri, persedian barang diperoleh dengan menggunakan  dua 

kegiatan yaitu pembelian bahan baku dan kegiatan yang dilakukan dalam 

proses produksi untuk menciptakan barang yang dijual. 

 Dalam hal ini ada bentuk harga perolehan yang harus dihitung, yaitu 

harga perolehan persediaan bahan baku dan harga perolehan barang yang 

akan di produksi. Penentuan  harga perolehan bahan baku dilakukan dengan 

menambahkan seluruh pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan  

bahan baku hingga siap untuk digunakan dalam proses produksi. 

 Persediaan rentan terhadap kerusakan, pencurian atau penyelewengan, 

penyusutan sehingga penentuan kuantitas maupun kualitas persedian terlebih 

dahulu direncanakan sesuai dengan kebutuhan produksi perusahaan. Hal ini 

disebabkan karena persediaan bagi perusahaan memiliki pengaruh yang 

sangat besar dalam penyajian persedian dalam laporan keuangan. Persediaan 
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secara langsung mempengaruhi nilai aktiva dalam neraca, demikian pula 

dalam penentuan harga pokok produksi. 

 Kemampuan perusahaan untuk mengadakan atau menyediakan bahan 

baku, dengan volume dan kualitas memadai sangat penting artinya bagi 

perusahaan. Karna hal ini berfungsi menghubungkan antara operasi yang 

berurutan dalam suatu pembuatan bahan jadi (output) yang dikehendaki, 

dengan asumsi bahwa mesin-mesin pabrik bekerja pada kapasitas maksimal 

dan konstan. 

 Setiap perusahaan berusaha memperoleh keuntungan sebanyak-

banyaknya, dimana keuntungan tersebut dipergunakan untuk 

mengembangkan perusahaan. Apalagi dilihat dari perkembangan dunia usaha 

yang semakin pesat, menuntun perusahaan untuk meningkatkan 

kemampuannya dalam mencapai tujuaannya yang telah di tentukan. 

 Akuntansi persediaan di pergunakan untuk memberikan informasi 

terhadap laporan keuangan yang akurat, tepat, cepat, dan dapat dipertanggung 

jawabkan keabsahannya, sehingga mempermudah pihak manajemen untuk 

untuk menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan persediaan. Sehubungan dengan akuntansi persediaan 

ada beberapa hal yang penting untuk di perhatikan, yaitu: 

1. Sistem pencatatan persediaan 

2. Metode penilaian persedian 

3. Penyajiannya dalam laporan keuangan 
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 Dalam akuntansi dikenal dua sistem pencatatan yang dapat digunakan 

untuk mencatat persedian, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Apabila 

sistem perpetual yang digunakan untuk mencatat persediaan, maka seluruh 

perubahan yang terjadi atas persediaan dicatat langsung pada perkiraan 

persediaan. Dan apabila sistem periodik yang digunakan, maka seluruh 

perubahan yang terjadi atas persediaan tidak dicatat secara langsung kepada 

persediaan. Apabila terjadi pembelian barang, maka dicatat di perkiraan 

pembelian dan apabila terjadi penjualan persediaan, maka dicatat ke perkiraan 

penjualan. 

 Tujuan penilaian terhadap persediaan adalah untuk menentukan nilai 

persedian akhir yang akan disajikan dalam neraca dan dalam menghitung 

harga pokok barang yang akan dijual dalam perhitungan sisa hasil usaha. 

 Dengan demikian untuk menentukan nilai persedian yang 

dicantumkan oleh perusahaan dalam neraca harus diketahui dahulu metode 

apa yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Terdapat beberapa metode 

yang dapat digunakan untuk menilai persedian dan harga pokoknya, antara 

lain First - In First - Out (FIFO), metode Last - In Fisrt -Out (LIFO),metode 

Avarage (rata-rata),dan metode identifikasi khusus. 

 PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru adalah salah satu perusahaan 

milik negara (persero) yang bergerak di bidang perkebunan, yang 

menghasilkan komoditi kelapa sawit dan karet. Dalam neraca PT. Perkebunan 

Nusantara V Pekanbaru periode 31 Desember 2013 jumlah persediaan bahan 

baku sebesar Rp 38.882.062.235,- dan biaya angkut sebesar Rp 82.621.622,- 
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yang di bebankan ke biaya administrasi dan umum perusahaan. Sistem 

pencatatan yang digunakan PT. Nusantara V Pekanbaru adalah sistem 

perpectual. Sedangkan metode yang digunakan perusahaan dalam penilaian 

persedian adalah metode FIFO (Fisrt In Fisrt Out) 

 Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PERSEDIAAN 

PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V PEKANBARU ” 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dasar yang ditemui dalam kaitannya dengan  penelitian ini 

adalah sebagai berikut “Apakah Perlakuan Akuntansi Persediaan yang Di 

Terapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru Telah Sesuai 

dengan Standar Akuntansi yang Berlaku Umum” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah perlakuan akuntansi persedian dalam menentukan 

harga pokok produksi yang diterapkan oleh PT. Perkebunan nusantara V 

Pekanbaru telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan 

yang berlaku umum 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi penulis untuk menambah kemampuan, pengetahuan dan 

memperluas cakrawala berfikir. 
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b. Bagi perusahaan sebagai sumbangan pemikiran dari hasil penelitian 

pada PT. Perkebunan nusantara V Pekanbaru dalam hal penerapan 

akuntansi persedian dalam menentukan harga pokok produksi. 

c. Bagi pihak lain sebagai bahan informasi dan referensi bagi yang ingin 

melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang. 

D. Metode Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini di PT. Perkebunan nusantara V 

Pekanbaru yang beralamat di JL. Rambutan No.43 Pekanbaru.Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Maret s/d April 2018 di kantor pusat PT. 

Perkebunan nusantara V Pekanbaru. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

a. Data Primer 

Yaitu berupa data pokok yang dijadikan sebagai sumber dalam 

penyelesaian tugas akhir ini yang mencakup seperti, metode 

pencatatan dan penilaian persedian pada PT. Perkebunan nusantara V 

Pekanbaru. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang sudah diolah seperti : pelaporan persedian pada 

neraca dan laporan laba/rugi. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan laporan ini 

adalah: 

a. Wawancara 

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab atau 

wawancara dengan staff Bagian Keuangan Sub. Bagian Pelaporan 

yaitu mengenai pembagian persediaan pada tiap kebun-kebun  PT. 

Perkebunan nusantara V Pekanbaru. 

b. Daftar Pertanyaan 

Yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara 

tertulis mengenai cara perolehan persediaan, metode-metode 

persedian yang dipakai dalam perusahaan, penyajian terhadap 

akuntansi persediaan pada neraca dan laporan keuangan. 

4. Teknik Analisis Data 

  Pada laporan ini digunakan analisis deskriptif yaitu menganalisa 

data informasi yang di peroleh dari Asisten Administrasi bagian Keuangan 

Sub.Bagian Pelaporan pada PT. Perkebunan nusantara V Pekanbaru dan 

mendeskripsikan dalam bentuk kualitatif. 
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E. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, pembahasan dalam skripsi minor ini di bagi menjadi 4 

bab yaitu : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas secara garis besar mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menguraikan gambaran umum PT. Perkebunan Nusantara 

V Pekanbaru yang membahas tentang sejarah berdirinya dan 

berkembangnya perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi 

dan misi perusahaan, tugas, wewenang serta tanggung jawab dan 

aktifasi kantor pusat perusahaan. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini membahas mengenai landasan teori dan praktek akuntansi 

persediaan pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru meliputi 

: pengertian persedian, jenis persedian, sistem pencatatan 

persediaan barang, metode penilaian persediaan dalam laporan 

keuangan. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang 

kesimpulan dan saran yang diperlukan. 

 


