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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Merupakan hal yang penting bagi setiap 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 satu periode. 

Akuntansi persediaan merupakan kegiatan perusahaan yang dapat 

dikoordinasikan dengan baik sehingga dapat mengurangi terjadinya 

penyelewengan terhadap aset perusahaan khususnya persediaan dan laporan 

serta informasi yang dihasilkan dengan cepat, tepat dan dapat 

dipertanggungjawabkan keabsahannya terbukti dari tujuan akuntansi itu 

sendiri yaitu menyediakan informasi laporan keuangan, sehingga dapat 

menjadi pedoman dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi oleh pihak-pihak yang merasa berkepentingan. Untuk itu agar 

informasi yang dihasilkan dapat di sajikan secara wajar dan dapat bermanfaat 

bagi setiap pihak yang memerlukan (baik intern maupun ekstern), maka 

laporan keuangan yang disusun hendaklah sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan. 
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Perusahaan wajib mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 tahun 2014oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang membahas tentang akuntansi persediaan 

sebagai pedoman atas perlakuan akuntansi persediaan. PSAK No. 14 tahun 

2014 diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengatasi masalah 

akuntansi yang semakin luas dan kompleks seiring dengan berkembangnya 

teknologi dan informasi.  

PSAK No.14 tahun 2014 menyatakan persediaan sebagai aset yang 

tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi, dan 

atau dalam perjalanan atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk 

digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. 

Tetapi terkadang dalam pencatatan ataupun perlakuan akuntansi suatu 

perusahaan belum di lakukan dengan baik atau belum sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku di Indonesia.Hal ini di karenakan beberapa faktor di 

antaranya kekurangan informasi terhadap metode pencatatan dan penilaian 

persediaan, kurangnya pengetahuan dari pihak perusahaan untuk menerapkan 

metode yang layak, ataupun perusahaan sudah merasa cocok dengan metode 

yang telah diterapkan dan digunakan selama ini sehingga perusahaan enggan 

untuk mengganti metode lama dengan metode baru yang sesuai dengan 

standar yang berlaku sebenarnya.  

Komoditas kelapa sawit kini telah diperkebunkan secara luas hingga 

merambah 16 provinsi di Indonesia, yakni terbentang dari pulau Sumatra, 

Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Irian Jaya. Pada saat ini, Indonesia masih 
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menduduki peringkat kedua terbesar negara penghasil sawit dunia. Minat 

untuk memperkebunkan kelapa sawit di kepulauan Nusantara ini terus 

meningkat sejalan dengan ketersediaan lahan yang amat luas dan cocok bagi 

kelapa sawit. Dengan demikian, di harapkan dalam waktu yang tidak terlalu 

lama Indonesia mampu menjadi peringkat pertama penghasil kelapa sawit 

dunia. 

Perkebunan mempunyai kedudukan yang penting di dalam 

pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Siak. Sektor perkebunan ini 

telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat terutama 

dengan di bangunnya perkebunan pola perkebunan inti rakyat. Dengan pola ini 

masyarakat diikutsertakan sebagai pemilik sekaligus pengelola lahan sawit, 

dengan demikian masyarakat memperoleh hasil yang lebih baik dari 

perkebunan yang ada dibandingkan dengan jika masyarakat hanya bertindak 

sebagai tenaga kerja di perkebunan khususnya pada perkebunan kelapa sawit. 

Industri Kelapa Sawit di Kabupaten Siak menghasilkan 315.862 ton 

CPO dan 60.975 ton minyak inti sawit pertahun. Berdasarkan data 2000, luas 

areal sawit di Siak mencapai 107.420 Ha dan dalam waktu 2 tahun akan 

dihasilkan CPO lebih dari 500.000 ton pertahun, mengingat semakin 

bertambahnya areal pengembangan dan meningkatnya tanaman yang mulai 

menghasilkan tandan buah sawit. 

Kelapa Sawit adalah tanaman perkebunan penghasil minyak yang 

banyak di budi daya kan di Indonesia. Tingkat produksi buah kelapa sawit 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor varietas bibit, jenis tanah, air, 
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dan kecukupan unsur hara (pemupukan). Dalam bercocok tanam, dosis 

pemupukan harus dilakukan dengan benar dan tepat. Termasuk dosis 

pemupukan kelapa sawit. Hal ini dilakukan agar produksi yang dihasilkan bisa 

melimpah dan tanaman terhindar dari berbagai macam penyakit. Dalam 

pemupukan kelapa sawit, proses dimulai dari piringan atau lingkaran di sekitar 

tanaman. 

Pada dasarnya kebijakan subsidi pupuk dilakukan dalam rangka 

membantu petani dalam negeri agar dapat bertani dengan produktivitas tinggi 

dengan biaya yang relatif lebih terjangkau. Rendahnya biaya bertani 

diharapkan dapat membuat pertanian mampu menghasilkan bahan makanan 

yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. 

CV. Artha Jaya adalah satu perusahaan yang bergerak sebagai 

distribusi pupuk bersubsidi. Sesuai dengan aktifitas perusahaan dagang 

membeli dan menjual kembali maka persediaan hanya tergolong ke dalam 

persediaan barang dagangan saja. Sedangkan metode penilaian persediaan 

pada perusahaan ini adalah metode FIFO, yaitu harga perolehan barang yang 

lebih dulu di anggap akan menjadi harga pokok penjualan yang pertama. Dan 

sistem pencatatan yang digunakan oleh CV. Artha Jaya adalah metode 

pencatatan dengan sistem perpetual. 

Sehubungan dengan hal-hal yang seperti penulis ungkapkan di 

atas,maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai akuntansi 

persediaan, yang kemudian akan di bandingkan antara teori yang diterima oleh 

penulis dengan praktik yang sebenarnya terjadi di perusahaan,serta 
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menyimpulkan hasil penelitian ini dalam sebuah laporan kerja praktisi yang 

berjudul “Analisis Akuntansi Persediaan Pupuk Berdasarkan PSAK No. 

14 pada CV. ARTHA JAYA Kab. Siak”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis 

kemukakan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan di bahas penulis 

dalam laporan kerja praktik ini yaitu meneliti “Apakah sistem akuntansi 

persediaan barang dagang pada CV. ARTHA JAYA telah sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan No. 14 ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui sistem akuntansi persediaan yang telah diterapkan 

pada CV. ARTHA JAYA telah sesuai dengan prinsip standar akuntansi 

keuangan. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

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

ilmu yang diperoleh, khususnya mengenai sistem akuntansi persediaan 

yang diterapkan dalam praktek yang nyata. 

b). Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam 

melaksanakan Standar Akuntansi Keuangan, khususnya penerapan 

sistem akuntansi persediaan. 
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c). Sebagai bahan informasi bagi penulis lainnya yang ingin membahas 

masalah ini dimasa yang akan datang. 

D. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian tentang akuntansi persediaan ini dilakukan langsung pada CV. 

ARTHA JAYA Jl. Pertamina, Kecamatan Kerinci kanan, Kabupaten 

SIAK. 

2.  Jenis dan Sumber Data. 

a) Data primer yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk 

data mentah atau belum diolah seperti dokumen atau keterangan 

informasi yang di peroleh langsung dari bagian akuntansi dan staf 

pada bagian persediaan perusahaan. 

b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam 

bentuk yang sudah jadi berupa neraca, laporan laba rugi, kartu stock 

persediaan, sejarah singkat berdirinya perusahaan serta struktur 

 organisasi perusahaan. 

c) Sumber data di peroleh pada bagian keuangan dengan cara wawancara. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang di gunakan untuk memperoleh data adalah : 

a) Observasi 

Sebelum melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu melakukan 

observasi terhadap objek yang diteliti. Yaitu pengamatan dan 

pemantauan penulis secara langsung ke lokasi objek yang berfungsi 
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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 

yang terlibat dalam perusahaan tersebut. 

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. 

E. Sistematika Penulisan  

Dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul di atas maka 

penulis membagi menjadi empat bab, yaitu dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB  I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan 

tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penulisan laporan, metodologi penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  :  Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan 

dimana dibahas tentang sejarah singkat berdiri dan 

berkembangnya perusahaan, struktur organisasi, serta aktivitas 

perusahaan. 
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BAB III : Bab ini merupakan bab yang berisikan uraian teoritis tentang 

pengertian sistem akuntansi, pengertian persediaan, jenis-jenis 

persediaan, metode persediaan dan penyajian persediaan dalam 

laporan keuangan. Selanjutnya tinjauan praktek pada CV. 

ARTHA JAYA. 

BAB IV  :  Bab ini merupakan bagian penutup yang menguraikan tentang 

kesimpulan, serta saran–saran yang dikemukakan penulis 

sebagai masukan bagi perusahaan dan bagi pihak–pihak lain 

yang berkepentingan. 

 


