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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Akuntansi merupakan kontrol dan juga berfungsi sebagai alat untuk 

mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola persediaan. Dalam 

perhitungan rugi laba, nilai persediaan mempengaruhi besarnya harga pokok 

sehingga mempengaruhi laba operasioal perusahaan. Sebaliknya dalam neraca, 

persediaan akhir tercatat dalam aktiva lancar. Oleh sebab itu dalam penyusunan 

laporan keuangan persediaan merupakan hal yang sangat penting. Semakin besar 

suatu perusahaan, maka semakin besar pula organisasi perusahaan. Sehingga 

semakin besar pula pendelegasian wewenang yang harus dilakukan. Dalam 

mengontrol pendelegasian wewenang dan tanggung jawab tersebut haruslah 

dibentuk akuntansi persediaan yang dapat menjamin keamanan persediaan. 

Bagi sebagian perusahaan, persediaan merupakan bagian yang paling aktif 

dalam operasi perusahaan yang secara terus menerus dibeli atau diproduksi dan 

dijual. Oleh karena itu, penerapan akuntansi terhadap persediaan pada perusahaan 

harus benar-benar diperhatikan karena akuntansi persediaan yang baik akan 

mempengaruhi perolehan keuntungan yang akan menjamin kelangsungan hidup 

perusahaan. 

Perusahaan yang bergerak dibidang industri dan perdagangan selalu 

berhubungan dengan persediaan sehingga akuntansi persediaan harus 

dilaksanakan sebaik mungkin agar perusahaan tidak mengalami hambatan dan 

gangguan dalam beroperasi. Agar perusahaan dapat beroperasional dengan baik 
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untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh konsumen, pengadaan 

persediaan oleh perusahaan harus efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi 

persediaan yang menumpuk akibat pembelian dalam jumlah besar. Persediaan 

yang menumpuk tentunya akan mengakibatkan bertambahnya biaya penyimpanan 

digudang dan juga kualitas barang yang ada semakin lama akan semakin 

berkurang. Dalam hal ini tidak tercipta efektifitas dan efesiensi dalam penerapan  

akuntansi persediaan yang baik. 

Didalam penerapan akuntansi persediaan yang baik, dibtutuhkan sistem 

pencatatan dan sistem penilaian yang benar mengenai persediaan karena pada 

proses normal persediaan akan mengalami perubahan, dan untuk mengetahui 

perubahan tersebut pancatatan dan penilai yang tepat sangat penting artinya untuk 

menentukan metode harga pokok persediaan yang sesuai sehingga perusahaan 

tidak akan mengalami kerugian. 

Terwujudnya  akuntansi persediaan yang baik, terlihat dari bagaimana 

suatu persediaan dilaporkan  secara benar dan akurat dalam neraca perusahaan. 

Agar hal tersebut dapat tercapai, dibutuhkan kembali ketelititan dan ketepatan 

dalam hal pencatatan, penilaian dan penetapan harga pokok. Hal ini selain sangat 

berpengaruh dalam laporan keuangan perusahaan, juga akan berpengaruh pada 

pengawasan terhadap persediaan peusahaan yang secara tidak langsung juga 

berkaitan dengan pengawasan terhadap karyawan perusahaan itu sendiri. Selain 

itu juga terhadap pengaruh lain terhadap pengambilan keputusan bagi pihak-pihak 

perusahaan, baik itu pihan internal maupun eksternal perusahaan. Bagi pihak 

internal perusahaan misalnya, keputusan kapan memesan kembali persediaan 
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sedangkan bagi pihak eksternal yaitu dalam hal investasi pada perusahaan yang 

bersangkutan, pada kreditur dapat mengetahui kondisi perusahaan melalui laporan 

aktiva lancar pada perusahaan tersebut, mengetahui informasi mengenai laba per 

lembar saham serta tentang sumber-sumber modal sendiri suatu perusahaan 

sehingga dapat diambil keputusan yang baik dan tepat. 

Dari penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan 

akuntansi persediaan yang baik sangat penting artinya bagi suatu perusahaan 

dalam mengelola persediaan. Berdasarkan hal inilah penulis merasa tertarik untuk 

mengetahui bagaimana penerapan akuntansi persediaan yang diterapkan oleh 

suatu perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Oleh 

sebab itu penulis ingin membahas hal ini lebih rinci lagi didalam sebuah tugas 

akhir yang berjudul: Analisis Akuntansi Persediaan pada PT. Coca-Cola 

Amatil Indonesia Cabang Pekanbaru dengan Kesesuaian PSAK No. 14 

Tahun 2014. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis 

merumuskan masalah dalam penulisan tugas akhir ini yaitu “Apakah akuntasi 

persediaan pada PT. Coca-cola Amatil Indonesia Cabang Pekanbaru sudah sesuai 

dengan PSAK No. 14 Tahun 2014”? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini, yaitu: 

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan akuntansi persediaan pada PT. 

Coca-Cola Amatil Indonesia, apakah telah sesuai dengan Pernyataan Standar 
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Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 Tahun 2014 dan menganalisa bagaimana 

proses persediaan barang dari perusahaan. 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian, yaitu: 

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan serta sebagai bahan 

perbandingan antara teori dari berbagai sumber bacaan ilmiah dengan 

praktek dilapangan. 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

yang jelas mengenai akuntansi persediaan yang diterapkan oleh 

perusahaan. 

3. Bagi pihak lain, sebagai bahan referensi dan informasi tambahan 

khususnya pada jenis perusahaan yang sama, serta kepada pihak akademik 

yang mengetahui lebih lanjut mengenai pengakuan dan pengukuran 

pendapatan. 

 

D. Metedologi Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusuan tugas akhir 

ini, maka penulis melakukan penelitian ini pada PT. Coca-Cola Amatil 

Indonesia Cabang Pekanbaru yang merupakan cabang dari PT. Coca-Cola 

Bottling Padang yang pada saat ini terletak dijalan Raya Pekanbaru-

Bangkinang Km 14.5 Pekanbaru-Riau. 
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2. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan penulis berupa data yang bersifat 

kualitatif, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, yang 

memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan 

pemahaman sendiri oleh penulis. Data tersebut berupa hasil riset dan 

wawancara dengan pegawai perusahaan yang bersangkutan yang 

berhubungan dengan persediaan barang pada PT. Coca-Cola Amatil 

Indonesia. 

b. Data Sekunder 

Data yang sudah diolah dalam bentuk yang sudah jadi, berupa data 

yang diambil langsung dan terdokumentasikan dari perusahaan, seperti 

gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dll. 

3. Responden 

Yang memberikan responden dalam penelitian ini adalah orang-orang 

yang terkait atau yang mempunyai hubungan dengan apa yang sedang 

diteliti penulis. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah majaner 

personalia, Account Officer, serta karyawan-karyawan yang dianggap 

mempunyai hubungan dengan apa yang diteliti. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Observasi 

Teknik observasi yaitu penulis melakukan pengamatan dan 

pencatatan secara langsung kelapangan terhadap setiap kejadian yang 

menjadi objek. 



 6 

b. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara yaitu dengan melakukan teknik tanya jawab 

secara langsung dengan manajemen perusahaan, kepala bagian akuntansi, 

dan karyawan-karyawan yang terkait yang dapat memberikan informasi 

yang dibutuhkan dan data-data yang dapat digunakan dalan penulisan 

karya tulis ilmiah ini sebagai tugas akhir penulis. 

5. Metode Analisa Data 

Metode yang digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh 

adalah metode deskriptif yaitu penganalisaan data yang mengumpulkan, 

menyusun, dan menganalisis data yang diperoleh dari perusahaan sehingga 

mampu memberikan informasi yang lengkap bagi pemecahan masalah yang 

dihadapi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematis tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang 

bertujuan memudahkan jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isi tugas 

akhir adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Dalam bab ini akan disajikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metedologi peneltian dan 

sistematika penulisan  

BAB II : Gambaran Umum PT. Coca-Cola Amatil Indonesia 

Dalam bab ini merupakan gambatan umum perusahan baik itu dari segi 

sejarahnya, visi dan misi, struktur organisasi, uraian tugas, dll. 
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BAB III : Tinajaun Pustaka 

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang teori-teori dari 

persediaan menurut PSAK No. 14 Tahun 2014 

BAB IV : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan 

dari hasil penelitian serta saran yang diperlukan. 

 

 


