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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Pesatnya perkembangan dunia secara global, mendorong semakin 

banyaknya  industri-industri baru yang muncul dalam dunia usaha. Para 

pengusaha dituntut untuk bekerja dengan lebih efisien dalam menghadapi 

persaingan yang lebih ketat demi menjaga kelangsungan operasional perusahaan. 

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

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

perusahaan yang produknya adalah yang bersifat  nonfisik.  Perusahaan 

manufaktur yaitu perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi 

yang siap pakai dan  menjualnya kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud 

perusahaan dagang yaitu perusahaan yang membeli barang dan menjualnya 

kembali kepada konsumen.  Dalam perusahaan dagang ini, terdapat beberapa 

elemen yang cukup penting sehingga dapat mendorong lancarnya operasional 

suatu perusahaan, salah satunya ialah persediaan. 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam SAK No.14 (2009:14.2) 

menyatakan bahwa persediaan adalah aset: 1) tersedia untuk dijual dalam kegiatan 

usaha biasa; 2) dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau 3) dalam 

bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberian 

jasa. Selanjutnya menurut Kieso, dkk (2007:402) mendefenisikan persediaan 
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sebagai pos-pos aktiva yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis 

normal.  

Posisi persediaan sangat strategis dalam perusahaan karena merupakan 

sumber pendapatan dan merupakan bagian dari modal kerja yang akan 

mempengaruhi tingkat produksi maupun penjualan. Jika barang tidak tersedia 

berupa bentuk, jenis, mutu, serta jumlah yang diinginkan pelanggan, maka 

penjualan akan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya. Penentuan 

kuantitas maupun kualitas persediaan terlebih dahulu direncanakan sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan sehingga dapat dihindarkan dari resiko yang timbul akibat 

kekurangan maupun kelebihan persediaan. Persediaan juga rentan terhadap 

pencurian dan penyelewengan. Hal ini disebabkan karena modal yang tertanam 

pada persediaan sangat besar dan merupakan aktiva lancar bagi perusahaan yang 

mudah dimanipulasi. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu sistem yang baik 

dan cermat untuk memantau tingkat persediaan dan melakukan pengawasan 

sehingga dapat dihindarkan dari resiko yang timbul akibat kekurangan, kelebihan, 

kerusakan, ataupun pencurian dan penyelewengan.  

Di dalam  organisasi perusahaan sistem yang biasa digunakan adalah sistem 

akuntansi. Menurut Rudianto (2012:10) sistem akuntansi adalah bidang akuntansi 

yang berfokus pada aktivitas mendesain, mengimplementasikan prosedur serta 

pengamanan data keuangan perusahaan. Defenisi tersebut menunjukkan bahwa 

suatu sistem akuntansi yang tersusun dengan baik akan memberikan manfaat yang 

baik pula bagi manajemen perusahaan untuk mengelola usahanya. Sistem 

akuntansi yang baik adalah sistem yang menyajikan informasi yang  baik, efektif 
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dan efisien. Efektif disini maksudnya ialah informasi yang disajikan tersebut 

hendaknya tepat waktu dalam penyajiannya, lengkap dan relevan , serta akurat 

dan dipercaya sehingga mudah dan cepat dalam pengambilan keputusan 

manajemen maupun pihak lain yang membutuhkan. Sedangkan efisien disini 

maksudnya ialah hasil dari sistem itu sendiri diharapkan agar lebih memuaskan 

dari pada biaya yang dikeluarkan sehingga bermanfaat dan berguna bagi 

perkembangan perusahaan. 

PT. Capella Dinamik Nusantara Kampar merupakan cabang dari PT. 

Dinamik Nusantara di Provinsi Riau yang merupakan anak perusahaan dari PT. 

Capella Medan. Perusahan ini bergerak dalam penjualan kendaraan produk-

produk motor Honda dan juga melayani service motor Honda di daerah Kampar 

dan sekitarnya. Sesuai dengan aktivitasnya, perusahaan ini termasuk kedalam 

perusahaan dagang yang membeli barang dari pihak lain kemudian menjualnya 

kepada konsumen. Aset yang penting bagi perusahaan ini adalah kendaraan yang 

juga merupakan persediaan bagi PT. Capella Dinamik Nusantara Kampar. 

Persediaan tersebut sangat penting dijaga dan dikelola oleh perusahaan karena 

sangat rentan dengan kerusakan maupun peyelewengan. Pada prakteknya, dalam 

perusahaan belum pernah terjadi adanya upaya dalam peyelewengan maupun 

kehilangan persediaan, karena setiap bagian dalam perusahaan sudah dipisahkan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian, tetapi dalam penentuan 

metode penilaian persediaan penulis menemukan adanya penerapan metode 

terhadap penilaian persediaan yang masih kurang efektif berdasarkan jenis 

persediaan yang dijual. Untuk dapat mencatat dan menilai persediaan dengan 
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cepat, maka perusahaan perlu mengambil suatu kebijakan yang mengatur hal 

tersebut, perusahaan dapat memilih metode penilaian persediaan yang sesuai 

dengan jenis persediaan yang dijual, karena hal ini akan  berpengaruh terhadap 

profit dan kelangsungan operasional perusahaan jangka panjang.  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai sistem akuntansi persediaan pada PT Capella Dinamik 

Nusantara Kampar, yang kemudian akan dibandingkan antara teori yang diterima 

penulis dengan praktik yang sebenarnya di perusahaan, serta menyimpulkan hasil 

penelitian ini dalam sebuah laporan kerja praktek yang berjudul “Analisis Sistem 

Akuntansi Persediaan Kendaraan Pada PT. Capella Dinamik Nusantara 

Kampar”.  

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan 

diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas penulis dalam laporan 

kerja praktek ini yaitu “ Apakah sistem akuntansi persediaan yang telah 

diterapkan pada PT. Capella Dinamik Nusantara Kampar telah berjalan efektif dan 

efisien?  

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui “ Apakah sistem akuntansi persediaan yang telah 

diterapkan pada PT. Capella Dinamik Nusantara Kampar telah berjalan efektif dan 

efisien”. 
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2. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat diambil beberapa manfaat antara lain 

sebagai berikut : 

a. Bagi Akademis 

Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya wacana tentang 

analisis sistem akuntansi persediaan barang dagangan (kendaraan). 

b. Bagi Perusahaan  

Sebagai bahan pertimbangan manejemen dalam menetapkan keputusan yang 

berkaitan dengan persediaan barang dagang serta sebagai referensi menetapkan 

kebijkasanaan dan strategi yang berhubungan dengan persediaan barang 

dagang. 

c. Bagi Peneliti 

Penulisan laporan ini berguna untuk menambah wawasan penulis dengan terjun 

langsung kelapangan, dan dapat mengetahui tenntang praktek sistem akuntansi 

persediaan yang terjadi diperusahaan. 

1.4. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada PT. Capella Dinamik Nusantara 

Kampar Jln. Pekanbaru-Bangkinang Km 39, Dusun I pasar Kampar, Desa Kampar 

Kabupaten Kampar. 

2. Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada tanggal 20 maret s/d 10 April 2017. 
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3. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah  

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang 

berupa keterangan lisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Sumber data primer ini diambil oleh peneliti dengan melakukan wawancara 

langsung kepada  pimpinan perusahaan dan karyawannya. 

b. Data Skunder, yaitu data yang penulis peroleh dalam bentuk jadi. Data yang 

dimaksud adalah jenis kendaraan yang diterima perusahaan, jenis dan 

macam yang telah terjual dan disalurkan, serta data lain yang berhubungan 

dengan perusahaan, seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, 

aktivitas perusahaan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mendapat data guna penyusunan laporan  

penelitian ini adalah : 

a. Observasi 

Sebelum melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu melakukan observasi 

terhadap objek yang akan diteliti. Yaitu melakukan pengamatan dan 

pemantauan secara langsung ke lokasi objek yang berfungsi sebagai tolak ukur 

yang memacu kepada sejauh mana atau bagaimana objek yang diteliti tersebut.  

b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara 

langsung dengan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian. 
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c. Perpustakaan 

Sehubungan dengan teori-teori yang dibutuhkan oleh penulis dalam melakukan 

penelitian ini, maka penulis membutuhkan sumber dari buku-buku yang terkait 

dengan penelitian ini. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan tugas akhir ini, penulis membuat 

sistematika pembahasan dalam 4 (empat) bab, dimana setiap bab saling berkaitan. 

Hal ini sesuai kebutuhan dan tuntutan pembuatan tugas akhir yang telah 

ditetapkan bahwa susunan tugas akhir harus praktis dan sistematis. Oleh karena 

itu, laporan penelitian tugas akhir ini disusun dan diperinci di dalam bab-bab ini. 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini dijelaskan tentang sejarah singkat PT. Capella 

Dinamik Nusantara Kampar, struktur organisasi dan aktivitas 

perusahaan. 

BAB III  : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini merupakan bab yang berisikan uraian teoritis tentang 

akuntansi, sistem akuntansi, pengertian persediaan, jenis-jenis 
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persediaan, penentuan harga pokok persediaan, metode penilaian 

persediaan, penyajian persediaan dalam laporan keuangan dan  

selanjutnya tinjauan praktek pada PT. Capella Dinamik Nusantara 

Kampar serta perbandingan antara teori dan praktek di 

perusahaan. 

BAB IV  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bagian akhir dari penyusunan tugas akhir yang terdiri 

dari kesimpulan-kesimpulan serta saran-saran yang dihasilkan 

dari penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 


