
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi ini banyak masalah yang timbul di berbagai 

kalangan, begitu pula di dunia industri. Di dalam operasional suatu perusahaan 

industri maupun perusahaan dagang, seperti ini tidak terlepas dari peranan 

komponen-komponen perusahaan. Terdapat komponen yang cukup penting 

bagi lancarnya operasional suatu perusahaan yaitu persediaan. 

Persediaan merupakan suatu bagian aktiva lancar yang mempengaruhi 

proses aktiva, utang dan modal. Persediaan memerlukan pengelolaan yang 

khusus sehubungan dengan peranannya yang sangat menentukan dalam 

kelancaran operasi perusahaan. Bagi perusahaan industri dan dagang, 

persediaan sering menyerap dana yang paling besar dri keseluruhan aktiva 

lancar yang ada dineraca dan secara langsung mempengaruhi penentuan 

pendapatan operasi. Pada perusahaan industri, dana persediaan tertanam dalam 

bentuk bahan baku, barang dalam bentuk persediaan barang dagangan.  

Secara teoritis pengertian persediaan adalah barang yang tersedia, 

dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau akan dimanfaatkan untuk 

produksi barang yang akan dijual. Persediaan memerlukan pengelolaan dan 

pengendalian khusus, berhubungan dengan peranannya yang sangat 

menentukan kelancaran operasional suatu perusahaan. Pengendalian untuk 

melindungi persediaan meliputi mengembangkan dan menggunakan tindakan 
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keamaanan untuk mencegah kerusakan persediaan atau pencurian oleh 

pelanggan atau karyawan. 

Persediaan rentan terhadap kerusakan, pencurian, penyelewengan, 

penyusutan sehingga penentuan kuantitas maupun kualitas persediaan terlebih 

dahulu direncanakan sesuai dengan produksi perusahaan. Kemampuan 

perusahaan untuk mengadakan atau menyediakan bahan baku, dengan volume 

dan kualitas memadai sangat penting artinya bagi perusahaan. Karena hal ini 

berfungsi menghubungkan antara operasi yang berurutan dalam suatu 

pembuatan bahan jadi (output) yang dikehendaki, dengan asumsi bahwa 

mesin-mesin pabrik bekerja pada kapasitas maksimal dan konstan. 

Akuntan haruslah ekstra hati-hati terutama pada waktu berurusan 

dengan pencatatan dan penilaian atas persediaan, sebuah kesalahan yang 

terjadi dalam pencatatan dan penilaian atas persediaan akan berakibat fatal, 

baik pada neraca maupun pada laporan laba rugi. Dalam neraca dari sebuah 

perusahaan manufaktur, nilai persediaan sering kali merupakan komponen 

yang sangat signifikan (material) dibanding dengan nilai keseluruhan aktiva 

lancar. 

Pencatatan persediaan dapat diselenggarakan dengan sistem periodik, 

yaitu pada tiap akhir tahun atau periode akuntansi. Selain itu pencatatan 

persediaan dapat diselenggarakan dengan sistem pencatatan perpectual, yang 

memberikan pengendalian yang efektif atas persediaan. Informasi mengenai 

jumlah atas masing-masing jenis barang dagangan dapat segera tersedia dalam 

buku besar pembantu untuk masing-masing persediaan. Untuk menjamin 
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keakuratan besarnya persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan, 

dimana penghitungan yang dilakukan adalah dengan menghitung fisik dari 

persediaan yang ada dalam perusahaa. Penilaian persediaan dapat dilakukan 

dengan metode fifo, average, dan indentifikasi khusus tergantung dari 

penilaian perusahaan tersebut metode mana yang layak digunakan. 

PT. Perkebunan Nusantara V merupakan perusahaan milik negara yang 

bergerak di bidang agroindustri yang berfungsi sebagai menumbuhkan dan 

mengembangkan perkebunan di Indonesia dalam persaingan global, khususnya 

di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet yang berada di Provinsi Riau, 

yang menghasilkan pada segmen kelapa sawit meliputi minyak sawit/ Crude 

Palm Oil (CPO), inti sawit/ Palm Karnel Oil (PKO), Pal Karnel Meal (PKM). 

Sedangkan segmen karet meliputi Ribbed Smoked Sheet (RSS), Standar 

Indonesia Rubber (SIR 10), Standar Indonesia Rubber  (SIR 20). Selain produk 

utama tersebut, PT. Perkebunan Nusantara V juga menjual produk sampingan 

seperti cangkang, fiber, tandan kosong, getah scrab, getah exsample dan lain-

lain. 

Sedangkan metode penilaian persediaan pada perusahaan PT. 

Perkebunan Nusantara V adalah metode FIFO (First In First Out), yaitu harga 

perolehan barang yang lebih dulu dianggap akan menjadi harga pokok 

penjualan yang pertama. Sistem pencatatan yang digunakan oleh PT. 

Perkebunan Nusantara V adalah metode pencatatan dengan sistem perpectual. 

Dan syarat pengiriman barang yang digunakan oleh PT. Perkebunan Nusantara 

V adalah FOB  (Free On Board) Destination. 
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Permasalahan yang terjadi pada PT Perkebunan Nusantara V adalah 

apabila perusahaan hanya menggunakan sistem pencatatan perpectual dalam 

pencatatan akuntansi persediaannya. Maka bagaimana cara perusahaan jika 

memiliki jumlah atau jenis persediaan yang sangat banyak, biaya yang relatif 

lebih tinggi sangat merepotkan perusahaan dalam melakukan pencatatan 

persediaan. Seharusnya perusahaan menggunakan sistem pencatatan Fisik atau 

periodic. Karena PT Perkebunan Nusantara V memiliki jumlah atau jenis 

persediaan yang sangat banyak dan PT Perkebunan Nusantara V perusahaan 

besar milik Negara. 

Berdasarkan yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ANALISIS SISTEM 

PENCATATAN AKUNTANSI PERSEDIAAN PADA PT PERKEBUNAN 

NUSANTARA V (PTPN V) PEKANBARU”.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah diatas maka 

penulis mencoba merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan : 

1. Bagaimanakah sistem pencatatan akuntansi persediaan pada PT 

Perkebunan Nusantara V (PTPN V)? 

2. Apakah sistem pencatatan akuntansi persediaan pada PT Perkebunan 

Nusantara V (PTPN V) sudah sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi 

Keuangan No.14 ? 

 

 



 5 

 

 

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah sistem pencatatan akuntansi 

persedian pada PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V). 

2. Untuk mengetahui Apakah sistem pencatatan akuntansi persediaan 

pada PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) sudah sesuai dengan 

prinsip Standar Akuntansi Keuangan No.14 

 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi penulis 

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan memperluas 

wawasan terutama dalam masalah akuntansi mengenai sistem 

pencatatan akuntansi persediaan. 

b. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan menjadi sumber masukan bagi manajemen perusahaan 

mengenai sistem pencatatan akuntansi persediaan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang sejenis. 
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D. Metode Penelitian 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini pada PT Perkebunan Nusantara V 

(PTPN V) Cabang Pekanbaru yang terletak dijalan Rambutan. waktu 

penelitian dari 20 Maret s/d 31 April 2017. 

2. Jenis Dan Sumber Data 

a. Data Premier 

Yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari PT 

Perkebunan Nusantara V (PTPN V) dalam bentuk buku dan masih 

membutuhkan pengolahan lebih lanjut, guna mengetahui dan 

mempelajari sistem yang berlaku. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data diperoleh dari perusahaan dalam bentuk yang sudah 

jadi seperti struktur organisasi dan sejarah singkat perusahaan, dan 

data yang diperoleh dari buku perpustakaan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik secara dokumentasi dan wawancara (interview yaitu) 

penulis melakukan Tanya jawab langsung dengan bagian keuangan untuk 

memperoleh data mengenai sistem pencatatan akuntansi persediaan di PT 

Perkebunan Nusantara V (PTPN V) cabang pekanbaru, serta dibagian 

sumber daya manusia untuk memperoleh data mengenai sejarah singkat, 
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struktur organisasi, tugas-tugas utama para karyawan dan aktivitas 

Perusahaan. 

 

E. Sistematika Penulis 

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, akan dibahas  empat bab yang 

terdiri dari : 

Bab I  : Pendahuluan  

Terdiri dari latar belakang masalah,tujuan kegunaan penulisan  

laporan, metode penelitian, dan sistematika penulis. 

 

Bab II  : Gambaran Umum perusahaan  

 Berisikan sejarah singkat berdirinya perusahaan, struktur organisasi, 

dan aktivitas perusahaan. 

Bab III : Uraian Teori  

  Yaitu pengertian pendapatan dan beban, sifat pendapatan, sumber 

pendapatan, siklus akuntansi pendapatan, komponen pendapatan, 

pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban, dan uraian 

tinjauan praktek. 

Bab IV : Penutup  

 Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta 

memberikan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian. 


