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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha saat ini mengalami persaingan yang sangat 

ketat, persaingan tersebut disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang sangat pesat, munculnya para pesaing yang berpotensi dalam 

mengembangkan produk-produk yang beraneka ragam dan berkualitas, sehingga 

perusahaan di tuntut untuk dapat meningkatkan aktivitas-aktivitasnya agar mampu 

bersaing dalam mempertahankan hidup perusahaan, maka dari itu tujuaan yang 

telah di bentuk perusahaan dari awal dapat dicapai. 

Dalam kegiatan operasional setiap perusahaan, aktiva yang paling utama 

dan paling aktif adalah persediaan, baik pada perusahaan manufaktur maupun 

perusahaan dagang. Tanpa adanya persediaan, para pengusaha akan dihadapkan 

pada resiko bahwa perusahaannya suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan 

pelanggan yang memerlukan atau meminta barang atau jasa. Persediaan diadakan 

apabila keuntungan yang diharapkan dari persediaan tersebut hendaknya lebih 

besar dari pada biaya-biaya yang ditimbulkannya. Pada perusahaan manufaktur 

persediaan di bagi menjadi tiga jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, 

persediaan dalam proses, dan persediaan barang jadi. Pada perusahaan dagang, 

persediaan hanya terdiri dari satu golongan yaitu persediaan barang dagang. 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2015:14.2) dalam 

hhtps://www.scribd.com menyatakan persediaan adalah aset: 

1. Yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa,  



2 
 

 

 

2. dalam proses produksi penjualan tersebut atau dalam bentuk bahan,  atau 

3. Dalam bentuk perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau 

pemberian jasa.  

Persediaan termasuk dalam aktiva lancar dikarenakan  jumlah kas akan 

bertambah seiring dengan penjualan barang secara tunai. 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.  

Dalam PSAK No.14 dijelaskan mengenai perlakuan akuntansi untuk 

persediaan, ruang lingkup yang dapat di golongkan sebagai persediaan, 

pengukuran persediaan, biaya-biaya yang mempengaruhi persediaan, pengakuan 

sebagai beban, dan juga mengenai pengungkapan persediaan. Persediaan barang 

dagangan adalah barang yang dimiliki untuk dijual kembali dalam kegiatan bisnis 

normal. Barang tersebut biasanya dibeli dalam kondisi sudah selesai diproduksi 

dan siap dijual tanpa pemrosesan lebih lanjut. Libby dan Robert (2008:336). 

Dalam akuntansi persediaan ada beberapa hal yang perlu di perhatikan 

yaitu, penentuan harga pokok persediaan (harga perolehan), sistem pencatatan 
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persediaan, metode penilaian persediaan dan penyajiannya dalam laporan 

keuangan serta pengendalian terhadap persediaan.  

Harga perolehan atau harga pokok merupakan harga historis sebagai dasar 

penilaian yang tepat untuk mengakui perolehan seluruh barang dan jasa serta hak 

kepemilikan. Harga perolehan meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk 

mendapatkan barang dan menempatkan dalam kondisi yang siap untuk dijual. Jika 

persediaan dinilai berdasarkan harga pokok, maka yang dibebankan kedalam 

persediaan bukan harga beli yang bersumber dari faktur saja tetapi termasuk juga 

bermacam-macam biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang-barang atau 

persediaan tersebut. Pengeluaran tersebut meliputi harga beli, biaya angkut 

pembelian, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan seluruh biaya lain yang 

terjadi sampai saat barang siap untuk dijual atau diproses lebih lanjut. 

Perusahaan dagang khususnya kelas menengah dan bawah biasanya 

kurang memperhatikan biaya persediaan yang telah mereka habiskan, akibatnya 

mereka cenderung sulit untuk berkembang. Padahal jika pengeluaran untuk biaya 

persediaan ini mencapai optimal, maka keuntungan perusahaan akan meningkat 

dan perusahaan akan mempunyai dana untuk mengembangkan usahanya. Keadaan 

optimal tersebut tercapai ketika total biaya persediaan nilainya minimal. Untuk 

mencapai total biaya persediaan yang minimal, perlu dijalankan manajemen 

tertentu yang bertujuan menjaga sedemikian rupa sehingga tingkat persediaan 

barang bisa ditekan serendah mungkin, namun harus diusahakan juga agar 

penjualan tidak terganggu. 
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Sistem pencatatan persediaan di bagi menjadi dua, yaitu sistem periodik 

dan sistem perpetual. Periodik atau disebut juga dengan sistem fisik adalah 

metode pengelolaan persediaan, dimana  arus keluar masuknya barang tidak 

dicatat secara rinci sehingga untuk mengetahui nilai persediaan pada suatu saat 

tertentu harus melakukan perhitungan barang secara fisik (stock opname) di 

gudang. Penggunaan metode fisik mengharuskan perhitungan barang yang ada 

(tersisa) pada akhir periode akuntansi, yaitu pada saat penyusunan laporan 

keuangan. Sedangkan sistem perpetual adalah metode pengelolaan persediaan, 

dimana arus  masuk dan keluar persediaan dicatat secara rinci. Dalam metode ini 

setiap jenis persediaan dibuatkan kartu stock yang mencatat secara rinci keluar 

masuknya barang di gudang beserta harganya.  

Dalam menilai persediaan menurut Soemarso (2009:387) ada 4 (Empat) 

cara yaitu: 

1. FIFO (First in First Out), Metode FIFO mengasumsikan bahwa persediaan 

dengan nilai perolehan awal masuk akan digunakan terlebih dahulu. 

Dengan metode FIFO, biaya-biaya dimasukkan kedalam harga pokok 

penjualan sesuai dengan urut terjadinya. Dalam kasus FIFO, persediaan 

dan harga pokok penjualan akan sama pada akhir bulan. 

2. LIFO (Last in First Out), Metode ini didasarkan atas anggapan bahwa 

harga pokok barang dari pembeli terakhir harus dibebankan ke 

pendapatan, maksudnya persediaan yang ada dianggap berasal dari harga 

pokok awal. Penggunaan metode ini sering dilakukan pada saat adanya 

kenaikan harga terus-menerus sehingga harga pokok barang yang akan 
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dijual adalah harga yang paling terakhir kali masuk dan laba pada saat itu 

akan direalisasi. 

3. Metode Rata-rata (weighted average), Dalam metode ini harga beli rata-

rata persatuan dihitung setiap terjadi transaksi pembelian barang. Harga 

rata-rata persatuan barang yang dijual adalah rata-rata persatuan yang 

berlaku pada saat terjadi transaksi penjualan. Karena dengan sistem 

perpetual barang yang masuk dan yang keluar dicatat secara terus 

menerus, maka untuk mencatatnya disediakan kartu persediaan. 

4. Metode Identifikasi Khusus, Dalam metode ini harga pokok dibebankan 

kebarang yang dijual selama periode berjalan dan barang yang ada 

digudang pada akhir periode berdasarkan biaya akrual dari unit tersebut. 

Metode identifikasi khusus memerlukan suatu cara untuk mengidentifikasi 

biaya historis dari unit persediaan. Dengan mengidentifikasi khusus, arus 

biaya yang dicatat disesuiakan dengan arus  fisik barang. 

Selain merupakan unsur aktiva yang penting, persediaan mempunyai 

kedudukan ganda dalam laporan keuangan yaitu sebagai unsur aktiva dalam 

neraca dan sebagai unsur penentu harga pokok dalam laporan laba rugi. Oleh 

karena itu kesalahan dalam penilaian persediaan akan mengakibatkan neraca dan 

laporan laba rugi menunjukkan keadaan yang tidak wajar. Persediaan juga 

merupakan pusat kegiatan dan sumber utama dalam pendapatan yang memerlukan 

perhatiaan utama dalam penanganannya. 

Persediaan sangat rentan terhadap kerusakan maupun pencurian. 

Pengendalian intern juga bertujuan melindungi harta perusahaan dan juga agar 
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informasi mengenai persediaan lebih dapat dipercaya. Pengendalian intern 

persediaan dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pengamanan untuk  

mencegah terjadinya kerusakan, pencurian, maupun tindakan penyimpangan  

lainnya. 

Kerusakan, pemasukan yang tidak benar, lalai untuk mencatat permintaan, 

barang yang dikeluarkan tidak sesuai pesanan, dan semua kemungkinan lainnya 

dapat menyebabkan catatan persediaan berbeda dengan persediaan yang 

sebenarnya ada di gudang. Untuk itu, diperlukan pemeriksaan persediaan secara 

periodik atas catatan persediaan dengan perhitungan yang sebenarnya.  

Kebanyakan perusahaan melakukan perhitungan fisik setahun sekali. Namun ada 

juga yang melakukannya sebulan sekali dan sehari sekali. 

Masalah persediaan merupakan permasalahan yang selalu dihadapi para 

pengambil keputusan dalam bidang persediaan. Persediaan dibutuhkan karena 

pada dasarnya pola permintaan tidak beraturan. Persediaan dilakukan untuk 

menjamin adanya kepastian bahwa pada saat dibutuhkan barang-barang tersebut 

tersedia. Salah satu masalah mengenai persediaan adalah kesulitan dalam 

menentukan besarnya jumlah persediaan yang harus disediakan dalam memenuhi 

jumlah permintaan. Sering terjadi suatu perusahaan mempunyai jumlah persediaan 

terlalu sedikit dibanding dengan permintaan konsumen.  

Keadaan ini dapat menyebabkan perusahaan mengeluarkan biaya yang 

lebih besar lagi untuk memenuhi jumlah permintaan. Selain itu, hal ini dapat 

menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dan bisa 

saja konsumen akan beralih ke produk sejenis dari perusahaan lain, sehingga 
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dapat mengurangi kesempatan perusahaan untuk memperoleh laba. Sebaliknya,  

jika persediaan terlalu besar dan tidak sebanding dengan jumlah permintaan, maka 

perusahaan akan mengalami kerugian akibat pertambahan biaya penyimpanan 

produksi yang tidak tersalur, bunga yang tertanam dalam persediaan, pajak, 

asuransi, biaya penyusutan, penurunan harga, dan kerusakan. 

PT. Bagindo Tani Jaya merupakan perusahaan swasta yang bergerak 

dalam bidang pengadaan sarana produksi pertaniaan dan perkebunan di Provinsi 

Riau. Untuk sistem pencatatan persediaan PT. Bagindo Tani Jaya menggunakan 

sistem Perpetual. Dalam sistem ini, setiap perubahan yang terjadi pada persediaan 

barang dagang selalu diikuti dengan pencatatan kedalam kartu persediaan 

sehingga nilai persediaan yang ada dapat diketahui setiap saat tanpa harus 

melakukan perhitungan fisik terhadap persediaan.  

Penilaian persediaan metode yang digunakan oleh perusahaan ini adalah 

metode FIFO (first in, first out-FIFO). Penilaian persediaan mempunyai tujuan 

untuk menentukan nilai yang akan dicantumkan didalam laporan keuangan yaitu 

pada neraca dan laporan laba rugi. Nilai persediaan harus disajikan dengan tepat 

karena akan mempengaruhi laporan keuangan baik ini laporan laba rugi maupun 

neraca. 

Harga pokok persediaan terdiri dari harga beli dikurangi diskon pembelian 

(jika ada) dan ditambah dengan seluruh biaya yang diperlukan dalam kegiatan 

pengadaan barang, antara lain biaya angkut pembelian, biaya pemesanan, biaya 

penyimpanan dan biya-biaya lainnya sampai barang siap untuk dijual. 

Pengendalian intern persediaan yang digunakan oleh perusahaan ini adalah 
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dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan dibuat berurutan tanggal dan 

diberi nomor tercetak. Kartu persediaan fisik bernomor urut tercetak dan 

penggunaannya dipertanggung jawabkan oleh fungsi pemegang kartu perhitungan 

fisik.  

Masalah yang terjadi pada perusahaan ini adalah pertama, perusahaan 

sering mengalami kekurangan persediaan pada produk tertentu seperti Pupuk NPK 

16-16-16 Mutiara, Pupuk TSP daun, karena sedikitnya persediaan pada produk 

tertentu perusahaan meminta kepada pelanggan untuk menunggu seminggu, dua 

minggu paling lama agar pelanggan mendapatkan pupuk yang diinginkan, dengan 

ini jika keseringan bisa jadi pelanggan lari ke perusahaan lain, sehingga 

menyebabkan kerugian terhadap perusahaan. Masalah Kedua,  dalam penentuan 

harga pokok persediaan biaya angkut persediaan tidak dimasukkan oleh 

perusahaan dalam perhitungan persediaan, jadi dalam penentuan harga pokok 

persediaan pada perusahaan ini tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

No 14. Masalah ketiga, adalah dalam pengendaliaan intern masih dijumpai fungsi 

ganda, yaitu fungsi gudang sebagai penyimpanan barang dan sebagai penerimaan 

barang.  

Dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Analisis Sistem Akuntansi Persediaan Barang 

Dagang pada PT. Bagindo Tani Jaya Pekanbaru”. 

1.2 Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam hal ini penulis 

merumuskan masalah yang akan di teliti yaitu : 
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1. Bagaimana sistem akuntansi persediaan barang dagang pada PT. Bagindo 

Tani Jaya Pekanbaru? 

2. Apakah sistem akuntansi persediaan pada PT. Bagindo Tani Jaya 

Pekanbaru sudah sesuai dengan PSAK No.14? 

3. Bagaimana sistem pengendalian intern atas persdiaan pada PT. Bagindo 

Tani Jaya Pekanbaru? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitiaan ini yaitu:  

1. Untuk mengetahui sistem akuntansi persediaan barang dagang pada PT. 

Bagindo Tani Jaya Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui apakah sistem akuntansi persediaan pada PT. Bagindo 

Tani Jaya Pekanbaru sudah sesuai dengan PSAK No.14. 

3. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern terhadap 

persediaan pada PT. Bagindo Tani Jaya Pekanbaru. 

b. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan  

Sebagai bahan masukan bagi perusahaan tentang pengelolaan 

persediaan barang dagang dalam sistem pencatatan persediaan yang tepat 

dan sebagai informasi bagi manajer dalam pengambilan keputusan pada 

pencatatan persediaan berikutnya. 

2. Bagi peneliti 
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 Sebagai salah satu upaya mendapatkan pengalaman dan 

pengetahuan peneliti mengenai sistem akuntansi persediaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya di bidang ilmu 

akuntansi terutama yang ingin melakukan penelitiaan tentang persediaan. 

1.4  Metode Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitiaan ini dilakukan pada PT. Bagindo Tani Jaya di jalan 

Pahlawan Kerja No.36 A Simp. Tiga-Pekanbaru. 

b. Jenis dan Sumber Data 

1. Data primer, yaitu data pokok yang diperoleh dari perusahaan dalam 

bentuk data mentah atau belum di olah seperti dokumen atau keterangan 

informasi. 

2. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari perusahaan dalam bentuk 

data yang sudah diolah seperti : pelaporan persediaan pada neraca dan 

laporan laba atau rugi. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya  jawab secara lansung 

dengan pihak yang memiliki wewenang tentang masalah persediaan di 

perusahaan tersebut. 

2. Observasi, yaitu penulis mengadakan penelitian terhadap objek penelitiaan 

dilokasi penelitian dengan memperoleh data dan informasi. 
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3. Perpustakaan, sehubungan dengan teori-teori yang diperlukan penulis 

dalam penelitiaan ini, maka penulis membutuhkan sumber teori dari 

berbagai buku yang berkaitan dalam penelitian ini. 

d. Analisis Data 

Analisi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang 

telah diperoleh dikumpulkan dan di analisa kemudian dibandingkan dengan 

teori-teori yang secara relevan selanjutnya diambil suatu keputusan. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam penelitian ini secara garis besar terdiri dari 4 bab, yang 

masing-masing bab akan membahas masalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas secara garis besar mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum PT Bagindo Tani Jaya  

Pekanbaru, yang menjelaskan sejarah singkat perusahaan, struktur 

organisasi, tugas dan wewenang setiap bagian dan aktivitas 

perusahaan.  

BAB III  : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini membahas mengenai landasan teori dan praktek. 

Diantaranya pengertian sistem akuntansi, pengertian persediaan, 

jenis-jenis persediaan, sistem pencatatan persediaan, metode 
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penilaian persediaan, pengendalian terhadap persediaan, 

pandangan persediaan menurut islam. Selanjutnya tinjauan 

praktek pada PT. Bagindo Tani Jaya Pekanbaru. 

BAB IV  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang 

kesimpulan dan saran yang membangun dan nantinya berguna 

bagi perusahaan mengenai sistem akuntansi persediaan barang 

dagang kedepannya.   

 


