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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha saat ini mengalami pesaingan yang sangat ketat,

persaingan tersebut disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

sangat pesat.Munculnya pesaing yang berpotensi dalam mengembangkan produk-

produk yang beraneka ragam dan berkualitas, sehingga perusahaan dituntut untuk

dapat meningkatkan aktivitas-aktivitasnya agar mampu bersaing dalam

mempertahankan hidup perusahaan, maka dari itu tujuan yang telah dibentuk

perusahaan dari awal dapat dicapai.

Penting bagi perusahaan untuk memantau tingkat persediaan.Persediaan

merupakan kunci pokok bagi perusahaan karena dalam hal ini perusahaan memiliki

fungsi ganda yaitu menentukan posisi keuangan perusahaan dan mempunyai

pengaruh yang besar dalam menentukan kalkulasi harga pokok untuk menetapkan

besarnya laba rugi dalam perusahaan.

Menurut Rudianto (2012:3) secara umum perusahaan terbagi atas tiga macam

yaitu perusahaan jasa, manufaktur, dan perusahaan dagang.Perusahaan jasa yaitu

yang produknya adalah yang bersifat nonfisik.Perusahaan manufaktur yaitu

perusahaan mengelolah bahan mentah menjadi barang jadi.
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Dari sudut manajemen, persediaan merupakan harta yang sangat

penting.Persediaan merupakan aset yang selalu dalam keadaan berputar, dimana

secara terus-menerus mengalami perubahan.Masalah penentuan besarnya alokasi

persediaan mempunyai efek yang langsung terhadap keuntungan perusahaan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam SAK No.14 (2014:14.2)

menyatakan persediaan adalah asset : a) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha

biasa, b) dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau c) dalam bentuk bahan

atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Menurut Sumarsan, Thomas (2011:58) Persediaan barang dagang adalah

aktiva lancar yang dibeli perusahaan yang bertujuan untuk dijual kembali. Oleh

karena itu perusahaan yang didalam operasionalnya akan mengarahkan perhatian

utamanya pada persediaan barang dagangan.

Persediaan juga sering dijadikan objek penyelewengan karena persediaan

merupakan salah satu unsur harta lancar yang mudah dimanipulasi atau dicari dari

perusahaan yang tidak mempunyai sistem pengawasan yang memadai terhadap

perusahaan.Sistem perencanaan yang baik dan cermat sangat diperlukan untuk

mengetahui jumlah persediaan yang sebaiknya dimiliki sehingga dapat dihindarkan

resiko yang timbul akibat kekurangan, kelebihan, kadaluarsa atau

kecurangan.Perencanaan sangat diperlukan dalam menyusun jadwal

pekerjaan.Kegiatan prosedur pemesanan, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran
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barang karena perencanaan fungsi utama dalam kerangka kegiatan atau prosedur

untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan setiap perusahaan. Dalam perencanaan

juga mempertimbangkan masalah yang mungkin timbul atau terjadi dimasa yang

akan datang. Hal ini untuk membuat perencanaa yang baik, pembuatan perencanaan

harus melihat jauh kedepan dalam rangka meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.

Dalam akuntansi persediaan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu,

penentuan harga pokok persediaan (harga perolehan), sistem pencatatan persediaan,

dan metode penilaian persediaan.Padapenilaian persediaan dapat dilakukan dengan

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum diantarannya adalah metode FIFO

(First In First Out). Pada metode FIFO (First In First Out) yaitu harga perolehan

barang yang lebih dulu dianggapkan menjadi harga pokok penjualan yang pertama.

Menurut Kieso ddk (2007:418), metode FIFO mengasumsikan bahwa barang-

barang digunakan (dikeluarkan) sesuai urutan pembeliannya. Dengan kata lain

metode ini mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang yang

digunakan (dalam persahaan manufaktur) atau dijual (dalam perusahaan dagang).

Karena itu persediaan yang tersisa merupakan barang yang dibeli paling terakhir.

PT. Agung Toyota Cabang Duri adalah suatu perusahaan yang bergerak

sebagai industri mobil mini bus merk Toyota, sales, dan servis.Sesuai dengan

aktivitas perusahaan dagang membeli dan menjual kembali, maka persediaan hanya

tergolong kedalam persediaan barang dagangan saja.Sedangkan metode persediaan
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pada perusahaan ini adalah metode FIFO, yaitu harga perolehan barang yang lebih

dulu dianggapkan menjadi harga pokok penjualan yang pertama.Dan sistem

pencatatan yang digunakan oleh PT. Agung Toyota Cabang Duri adalah metode

pencatatan dengan sistem perpektual.

Gambar I.1

DAFTAR MOBIL TERLARIS 2017

Sumber: Gaikindo 2017

Berdasarkan data diatas, model yang ada dikelas mobil sejuta umat ini ada

Daihatsu Xenia, Honda Mobilio, Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Toyota Avanza
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dan Wulling Confero. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraaan Bermotor

Indonesia (gaikindo), wholesales (pabrik ke dealer) disegmen ini tahta sebagai mobil

terlaris periode januari sampai November 2017 masih dipegang avanza.  Sepanjang

tahun ini, jagoan Toyota itu terjual 109.529 unit.

Mobil Toyota Avanza adalah kendaraan bermotor yang banyak diminati oleh

banyak khalayak masyarakat, dikarenakan mobil Toyota Avanza mempunyai banyak

model dan tipe mobil yang beragam untuk dipilih oleh kostomer, dan mobil Toyota

Avanza juga mempunyai keunggulan safety terbaik yang memenuhi standar safety.

Mobil Toyota avanza mempunyai banyak pilihan warna dan juga bisa dipakai untuk

perjalanan didalam kota dan perjalanan jauh. PT. Agung Toyota Cabang Duri juga

memberikan pelayanan diskon servis, garansi, servis teknisi yang handal, dan layanan

Toyota Home Servis (THS) yang sangat membantu para costumer.

Persediaan merupakan aset besar yang dimiliki oleh perusahaan. Investasi

yang besar ditanamkan dalam bentuk persediaan akan menimbulkan permasalahan

yang berkenaan dengan biaya penyelenggaraan dimana biaya tersebut akan

meningkat baik berupa biaya gudang, selain itu persediaan sangat rentan terhadap

kerusakan, pencurian, dan penyelewengan. Sistem akuntansi persediaan memegang

peranan penting didalam pengaturan menghindari pemanipulasian terhadap kekayaan

perusahaan khususnya persediaan. Dengan sistem persediaan yang baik, persediaan

yang ada akan terlindungi dari kemungkinan kesalahan prosedur pencatatan atau

kehilangan persediaan mobil Toyota Avanza tersebut. Pada prakteknya, disaat
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terjadinya pembelian barang dan pembuatan faktur pembeliaan dilakukan oleh bagian

gudang. Ini berarti bagian gudang banyak berperan  dalam penerimaan dan pembelian

suatu barang. Didalam perusahaan terutama perusahaan dagang harus ada pemisahan

tugas antara bagian satu dengan bagian yang lainya.Ini bertujuan agar mempermudah

dalam pengawasan.

Sehubungan dengan hal-hal yang seperti penulis ungkapkan diatas, maka

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai sistem akuntansi persediaan

mobil Toyota Avanza, yang kemudian akan dibandingkan antara teori yang diterima

oleh penulis dengan praktik yang sebenarnya terjadi diperusahaan, serta

menyimpulkan hasil penelitian ini dalam sebuah laporan kerja praktik yang berjudul

“Analisis Sistem Akuntansi Persediaan Mobil Toyota Avanza pada PT. Agung

Toyota cabang Duri”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan,

maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas penulis dalam laporan kerja

praktik ini yaitu meneliti,

1. Apakah system akuntansi persediaan mobil Toyota Avanza pada PT. Agung

Toyota Cabang Duri telah sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan No.14

?
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2. Apakah metode persediaan pada PT. Agung Toyota cabang Duri telah

diterapkan dengan baik ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui system akuntansi persediaan yang telah diterapkan pada PT.

Agung Toyota cabang Duri telah sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

a. Bagi penulis, menambah wawasan yang lebih luas dalam menerapkan ilmu

yang diperoleh, khususnya mengenai system akuntansi persediaan yang

diterapkan dalam praktik yang nyata.

b. Sebagai  bahan  pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam

melaksanakan Standar Akuntansi Keuangan, khususnya penerapan system

akuntansi persediaan.

c. Sebagai bahan informasi bagi penulis lainnya yang ingin membahas masalah

ini dimasa yang akan datang.
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1.4Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian tentang akuntansi persediaan ini dilakukan langsung pada PT.

Agung Toyota Jl. Raya Duri Dumai Km.4 No.13 Kel. Balai Makam, Kec. Mandau,

Duri 28884, Tel: (0765) 560588, Fax: (0765) . 560988

1.4.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk data mentah

atau belum diolah seperti dokumen atau keterangan informasi yang diperoleh

langsung berupa wawancara yang berupa keterangan lisan yang berkaitan dengan

masala yang diteliti. Sumber data primer ini diambil dari bagian akuntansi dan staf

pada bagian persediaan perusahaan.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk yang sudah

jadi berupa kartu stock persediaan, sejarah singkat berdirinya perusahaan, struktur

organisasi perusahaan, aktivitas perusahaan.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mendapat data guna penyusunan laporan penelitian

iniadalah :
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a. Observasi

Sebelum melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu melakukan observasi

terhadap objek yang diteliti.Yaitu pengamatan dan pemantauan penulis secara

langsung kelokasi objek yang berfungsi sebagai tolak ukur yang memacu

kepada sejauh mana atau bagaimana objek yang diteliti tersebut.

b. Wawancara

Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dengan melakukan

wawancara secara langsung kepada pemimpin perusahaan dan petugas

perusahaan.

c. Perpustakaan

Sehubungan dengan teori-teori yang dibutuhkan oleh penulis dalam

melakukan penelitian ini, maka penulis membutuhkan sumber dari buku-buku

yang terkait dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul diatas maka penulis

membagi menjadi empat bab, yaitu dengan sistematika  sebagai berikut :

BAB I :  PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

laporan, metoedologi penelitian serta sistematika penulisan.
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BAB II :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini dijelaskan tentang sejarah singkat PT. Agung Toyota

Cabang Duri, struktur organisasi dan aktivitas perusahaan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini merupakan bab yang berisikan uraian teoritis tentang

akuntansi, sitem akuntansi, pengertian persediaan dan jenis-jenis

persediaan, metode persediaan.Selanjutnya tinjauan praktek pada PT.

Agung Toyota Cabang Duri.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup yang menguraikan tentang

kesimpulan, serta saran-saran yang dikemukakan penulis sebagai

masukan bagi perusahaan dan bagi pihak pihak


