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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Meningkatnya  kegiatan usaha pada saat ini, yang ditandai semakin 

banyaknya perusahaan yang bermunculan baik dalam skala besar ataupun 

kecil/menengah. Menuntut pelaku usaha untuk menjaga dan mempertahankan 

kelangsungan usaha mereka dari berbagai aspek baik  dari segi pengawasan aset 

maupun aspek lainya berupa persaingan dengan perusahaan yang sama. 

Meningkatnya kegiatan usaha, khususnya usaha kecil/menengah membawa dampak 

yang positif terhadap perekonomian pada saat ini. Hal ini dapat dilihat dari 

sedemikian banyak usaha yang ada khususnya di kota Pekanbaru. Salah satunya dari 

sektor dagang yakni dalam penjualan, dimana usaha ini memperlihat perkembangan 

dan kemajuan setiap tahunnya. Akan tetapi di sisi lain dalam melaksanakan ekspansi 

usahanya tidak diikuti dengan sistem pengelolaan yang baik. 

 Dalam menjalankan kegiatan perusahaan dan proses pencapaian tujuannya, 

perusahaan berusaha memanfaatkan semua sumber daya atau aset yang dimilikinya 

sebaik mungkin. Salah satu aset perusahaan dan berhubungan langsung untuk 

memperoleh pendapatan adalah persediaan yang juga merupakan aktiva lancar 

dimana informasinya sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh 

manajemen. Pengambilan keputusan yang baik tentang persediaan akan 

mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan dan mendorong masyarakat sebagai 

pelanggan agar tidak meninggalkan produk yang dipasarkan perusahaan. 
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 Persediaan merupakan harta yang sangat penting bagi suatu perusahaan, baik 

dalam perusahaan dagang maupun perusahaan industri. Jenis persediaan yang 

dimiliki oleh perusahaan-perusahaan berbeda-beda tergantung jenis dan sifat 

perusahaan tersebut. Bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang dagang dan 

industri, dalam perusahaan dagang persediaan hanya terdiri dari persediaan barang 

dangangan yang dibeli dan kemudian untuk dijual kembali. Sedang dalam perusahaan 

industri persediaan terdiri dari bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi. 

(Rivaldo Barchelino,2016) 

 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.14 (Ikatan Akuntan 

Indonesia,2015:14.2) persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam 

kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi penjualan tersebut atau dalam bentuk 

bahan atau dalam bentuk perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau 

pembelian jasa. Persediaan termasuk dalam aktiva lancer dikarenakan jumlah kas 

akan bertambah seiring dengan penjualan barang secara tunai. 

 Tetapi terkadang dalam pencatatan ataupun perlakuan akuntansi atas 

persediaan suatu perusahaan belum dilakukan 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 
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metode lama dengan metode baru yang sesuai dengan standar yang berlaku 

sebenarnya. (Winston Pontoh,2015) 

 Dengan sistem akuntansi yang baik, penilaian terhadap persediaan akan 

menjadi suatu sarana untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam 

evaluasi perusahaan serta sebagai alat untuk pengendalian intern yang baik. 

Perusahaan dituntut untuk mampu menerapkan kebijakan akuntansi perusahaan 

dengan baik agar dapat memberikan informasi yang akurat guna kelancaran aktifitas 

perusahaan. 

 Penyusunan laporan keuangan persediaan merupakan hal yang sangat penting 

karena baik laporan Laba/Rugi maupun neraca tidak akan dapat disusun tanpa 

mengetahui nilai persediaan. Kesalahan pencatatan dan penilaian persediaan akan 

langsung berakibat kesalahan dalam laporan Laba/Rugi mupun Neraca. 

 Karena itulah perusahaan wajib mengikuti Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) yaitu tepatnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 

dimana membahas tentang akuntansi persediaan yang merupakan pedoman atas 

perlakuan akuntansi persediaan dan memuat tentang standar pencatatan serta 

penilaian dan pelaporan atas persediaan. PSAK No. 14 diharapkan dapat membantu 

perusahaan dalam mengatasi masalah akuntansi yang semakin luas dan kompleks 

seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi  

 CV Rajawali Feed Center Pekanbaru merupakan salah satu badan usaha 

menengah yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan di Kota Pekanbaru, 
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tempatnya di Jalan Raya H.R Subrantas No.64-69 Pekanbaru. CV Rajawali Feed 

Center Pekanbaru adalah sebuah usaha dagang yang menpunyai aktifitas utama 

sebagai distributor berbagai jenis pakan ternak, vaksin, obat-obatan dan sebagainya. 

 Sebagai usaha dagang, CV Rajawali Feed Centre Pekanbaru juga menghadapi 

masalah-masalah yang berkaitan dengan persediaan barang dagang dalam 

pelaksanaan kegiatan usahanya, yaitu seperti tidak melakukan pencatatan atas 

kerugian persediaan yang disebabkan karena pembatalan atas barang yang sudah 

dipesan oleh pembeli secara sepihak. 

Selain itu CV Rajawali Feed Centre Pekanbaru juga tidak melakukan  

pencatatan atas penurunan nilai persediaan yang sebabkan karna kerusakan maupun  

persediaan yang sudah lewat dari  batas waktu berlakunya (kardaluwarsa).  

Kesalahan lain yang terdapat pada CV Rajawali Feed Centre Pekanbaru hanya 

memiliki biaya pembelian persediaan dalam hal ini biaya angkut yang dicatat sebagai 

beban operasional dan tidak melakukan pencatatan terhadap biaya angkut keluar.  

Sementara beban dari biaya angkut tersebut ditangung oleh CV Rajawali Feed centre 

Pekanbaru. 

Dalam pengukuran persediaan CV Rajawali Feed Centre Pekanbaru hanya 

membebankan biaya pembelian tanpa adanya biaya penyimpanan, yang sebenarnya 

diperlukan untuk menjaga kualitas produk yang disimpan di gudang. Sebagaimana yg 

dinyatakatan dalam PSAK No.14 yaitu biaya pembelian persediaan dimana meliputi 

harga beli, bea impor, pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali 

oleh entitas kepada otoritas pajak), biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya 
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lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan 

dan jasa, potongan dagang dan hal lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan 

biaya pembelian 

 Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

mengenai masalah penting yang berkaitan dengan akuntasi persediaan dan 

menyusunnya dalam sebuah proposal yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN 

AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG DAGANG BERDASARKAN PSAK 

NO.14 PADA CV RAJAWALI FEED CENTRE PEKANBARU”. 

 

1.2 Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat mengidentifikasi masalah penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perlakuan akuntansi persediaan pada CV Rajawali Feed Center 

Pekanbaru?  

2. Apakah perlakuan akuntansi persediaan pada CV Rajawali Feed Centre telah 

sesuai dengan PSAK No. 14 ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian mengenai analisis akuntansi persediaan barang dagang bertujuan 

untuk mengetahui dan menganalisis studi kasus tentang: 

1. Untuk memahami perlakuan akuntansi persediaan pada CV Rajawali Feed 

Centre. 
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2. Untuk mengetahui apakah CV Rajawali Feed centre  dalam perlakuan 

akuntansi persediaan telah sesuai dengan PSAK No. 14 ? 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi dunia akademik dan 

praktik, yang secara spasifik dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan 

bagi CV Rajawali Feed Centre Pekanbaru yang berkaitan dengan pencatatan 

dan penilaian persediaan, sehingga sistem dan tujuan yang telah ditetapkan 

dapat berjalan. 

2. Bagi Akademik 

Bagi peneliti selanjutnya dapat di jadikan bahan informasi  dalam melakukan 

penelitian yang sama. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab dengan 

sistematika sebagai baerikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II: KAJIAN TEORI 
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Bab ini berisikan uruain teoritis yang digunakan sebagai pendukung 

penulisan ini yaitu berisi konsep-konsep yang berkaitan dengan pengertian 

persediaan, jenis-jenis persediaan, fungsi persediaan, penentuan harga 

pokok (perolehan) persedian, metode penilaian persediaan dalam laporan 

keuangan serta pengendalian intern terhadap persediaan. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian dan defenisi operasional, 

penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta 

metode analisis yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai pencatatan, pengelompokan, penilaian dan 

penyajian persediaan pada CV Rajawali Feed Centre Pekanbaru. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini menyimpulkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dan 

menberikan saran yang dianggap perlu. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 




