
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi pertumbuhan ekonomi sangat berkembang pesat. Hal

ini dapat dilihat dengan beragam jenis usaha,baik dibidang industri, jasa dan

perdagangan. Namun perkembangan segala jenis usaha ini tidak bisa terlepas

dari salah satu unsur yang sangat penting bagi kelancaran operasional suatu

perusahaan khususnya perusahaan industri dan perdagangan, yaitu salah

satunya adalah persediaan.

Persediaan merupakan salah satu aktiva lancar yang paling penting

dalam sebuah perusahaan, karena merupakan unsur utama dalam

kelangsungan sebuah perusahaan. Setiap perusahaan memiliki persediaan

yang berbeda-beda, namun pada hakikatnya persediaan merupakan aktiva

yang dimiliki perusahaan yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan

normal perusahaan atau digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan

barang jadi berupa barang atau jasa yang nantinya akan dijual atau digunakan

untuk menunjang proses operasional perusahaan. Misalnya perusahaan

dagang, persediaan yang dimiliki hanya berupa barang dagang yang

merupakan barang-barang yang dipersiapkan untuk dapat dijual kembali oleh

perusahaan tanpa merubah bentuk maupun jenis barang itu sendiri, sedangkan

perusahaan industri, persediaannya terdiri dari bahan baku, bahan

penolong(supplies ), barang dalam proses dan barang jadi.



Persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik

perusahaan dengan tujuan untuk dijual dalam suatu periode waktu tertentu

atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses

produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya

dalam suatu proses produksi. Pada prinsipnya persediaan mempermudah atau

memperlancar kegiatan operasi perusahaan yang harus dilakukan secara

berturut-turut untuk memproduksi barang-barang, serta selanjutnya

menyampaikannya kepada para pelanggan atau konsumen.

Persediaan rentan terhadap kerusakan,

pencurian/penyelewengan,penyusutan dan sebagainya sehingga penentuan

kualitas dan kuantitas persediaan terlebih dahulu direncanakan sesuai dengan

kebutuhan produksi perusahaan, untuk itu diperlukan pengelolaan persediaan.

Pengelolaan persediaan ini akan mempengaruhi informasi keuangan

perusahaan,informasi tersebut dibutuhkan oleh berbagai pihak eksternal

seperti kreditur, calon investor, kantor pajak. Pihak internal dalam hal ini

adalah manajemen perusahaan yang digunakan untuk mengawasi dan

mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk menjalankan perusahaan.

Dalam laporan keuangan suatu perusahaan persediaan merupakan

salah satu bagian dari aktiva lancar yang mempengaruhi harta, hutang, dan

modal serta laba rugi pada suatu periode, oleh karena itu pencatatan dan

penilaian persediaan sangat diperlukan.

Akuntansi persediaan digunakan untuk memberi informasi terhadap

laporan keuangan yang akurat, tepat, cepat dan dapat dipertanggung jawabkan



kebenarannya, sehingga mempermudah pihak menajemen untuk

menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan.Metode pencatatan

akuntansi persediaan yang baik dan cermat sangat diperlukan untuk

mengetahui jumlah persediaan yang sebaiknya dimiliki sehingga dapat

dihindarkan resiko yang timbul akibat kekurangan, kelebihan, kadaluarsa, atau

kecurangan.Perencanaan sangat diperlukan dalam penyusunan jadwal

pekerjaan.Kegiatan prosedur pemesanan, penerimaan, penyimpanan dan

pengeluaran barang karena perencanaan merupakan fungsi utama dalam

kerangka kegiatan atau prosedur untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan

setiap perusahaan. Dalam perencanaan juga mempertimbangkan masalah yang

mungkin timbul atau terjadi dimasa yang akan datang. Hal ini untuk membuat

perencanan yang baik, pembuatan perencanaan harus mampu melihat jauh

kedepan dalam rangka meminimalisasi resiko yang mungkin terjadi.

Persediaan merupakan salah satu aset besar yang dimiliki oleh

perusahaan. Investasi yang besar yang ditanamkan dalam bentuk persediaan

akan menimbulkan permasalahan yang berkenaan dengan biaya

penyelenggaran dimanabiaya tersebut akan meningkatkan baik berupa biaya

gudang. Sebaiknya jika jumlah persediaan terlalu kecil dapat mempengaruhi

kelancaran operasi perusahaan.Sistem akuntansi persediaan ini memegang

peranan penting di dalam pengaturan dan pengendalian terhadap persediaan

agar tujuan akhir perusahaan tercapai.

Dalam perusahaan industri yang memproduksi suatu jenis produksi

tertentu dalam kegiatan produksinya sangat membutuhkan tersedianya bahan



baku. Pada umumnya perusahaan yang bergerak dalam bidang industri sangat

memerlukan bahan baku sebagai bahan yang langsung digunakan untuk proses

industri. Agar tidak terjadinya kesalahan dalam kelangsungan proses industri,

perusahaan perlu memperkirakan kebutuhan bahan baku. Tujuannya untuk

mengurangi resiko kekurangan dan kelebihan bahan baku. Oleh karena itu

pengendalian bahan baku suatu unsur yang penting untuk menunjang

operasional perusahaan secara terus menerus untuk dijadikan dalam bentuk

produk dan dipasarkan. Tanpa adanya bahan baku perusahaan akan

dihadapkan pada resiko dimana sewaktu-waktu perusahaan tidak mampu

memenuhi permintaan dari langganan terhadap produk yang dihasilkan karena

tidak dapat memenuhi proses produksi sesuai dengan apa yang telah

ditargetkan.

Bahan baku merupakan salah satu unsur yang paling aktif didalam

perusahaan yang secara terus-menerus diperoleh,di ubah yang kemudian dijual

kembali. Bahan baku adalah bahan yang diolah menjadi produk bahan jadi dan

pemakaian dapat diidentifikasikan secara langsung atau diikuti jejaknya atau

merupakan integral dari produk tertentu. Bahan bakumerupakan bahan yang

membentuk bagian besar produk jadi, bahan baku yang diolah dalam

perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor atau

pengolahan sendiri.

Sedangkan menurut Singgih Wibowo (2007:24) bahan baku meliputi

semua barang dan bahan yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk

proses produksi.



Maka dapat disimpulkan bahwa bahan baku merupakan semua bahan

dasar yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi baik

dalam keadaan mentah maupun setengah jadi melalui proses produksi.

Persediaan bahan baku yang disediakan oleh perusahaan harus sesuai

dengan jumlah pemakaian perusahaan agar tercapai pemakain yang efisien.

Pengadaan bahan baku yang melebihi jumlah kebutuhan akan merugikan

perusahaan karena lebih banyaknya menimbulkan tambahan biaya

penyimpanan serta bahan baku bisa cepat rusak dan mengurangi kualitas/mutu

dari bahan baku sehingga tidak dapat digunakan lagi. Sedangkan sebaliknya

pengadaan bahan baku yang relatif kecil akan menimbulkan biaya tambahan

untuk penggandaan atau pembelian,disamping itu juga akan merugikan

perusahaan karena kelancaran produksi akan terganggu dan akan

mengakibatkan kegiatan perusahaan tidak efisien.

Kebijakan perusahaan dalam menyediakan lahan perkebunan sendiri

atau pembibitan sendiri merupakan salah satu alternatif yang dilakukan

perusahaan sebagai pemasok utama persediaan bahan baku untuk operasi

pabrik. Perkebunan sendiri merupakan persediaan bahan baku bagi perusahaan

dan menjadi aktiva/aset tetap yang dimiliki dan dikelola perusahaan sehingga

mutu dan kualitas bahan baku terjaga sesuai dengan standar dan kualitas yang

sudah ditentukan oleh perusahaan.Disamping itu perkebunan inti dan

perkebunan HTR (Hasil Tanaman Rakyat) adalah sebagai pemasok utama

persediaan bahan baku dalam pabrik.



PT.Arara Abadi distrik Siak Pusaka merupakan perusahaan yang

menyediakan bahan baku kayu akasia.Mulai dari pembibitan, perawatan, dan

penebangan.Perawatan kayu akasia menggunakan pupuk yang dinamakan

pupuk KCA, pupuk ini diolah dari limbah pabrik itu sendiri, pupuk ini

diberikan dari awal sebelum bibit ditanam, setelah penanaman bibit

selanjutnya dilakukan lagi pemberian pupuk dasar, tujuannya untuk

mengurangi kadar asam dan mempercepat pertumbuhan agar kayu akasia tidak

kerdil dan menguning. Luas perkebunan dari PT.Arara Abadi Distrik Siak

sekitar 50.000 ha, dari luas 1 ha menghasilkan sekitar 150 ton batang kayu

akasia. Kayu akasia dipanen pada saat umur kayu 5 tahun, cara pemanenannya

menggunakan cara semi manual, yaitu menggunakan tenaga kerja manusia

dan alat-alat penebang kayu. Untuk mengolah hasil kayu tersebut perusahaan

mendirikan HTI (Hasil Tanaman Industri).Hal yang harus diperhatikan bahwa

bahan baku kayu akasia cepat berubah warna, dan mengering.Apabila daging

kayu akasia berubah warna dan sudah mengeringitu akan mengurangi kualitas

dari kayu akasia karena akan mengubah warna dari kertas yang akan

diproduksi. Oleh karena itu kayu akasia harus diolah selambat-lambatnya

sebelum 6 bulan setelah masa panen.Tetapi persediaan dari kayu akasia sendiri

habis dalam waktu satu bulan setelah dipanen, bahkan karena terlalu cepat nya

permintaan dari kayu akasia tersebut hal ini menjadi salah satu kendala

perusahaan karena tidak mampu untuk menyediakan permintaan atas bahan

baku kayu akasia.



Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

lebih lanjut sejauh mana permasalahan yang berkaitan dengan persediaan yang

diterapkan pada PT.Arara Abadi Distrik Siak Pusaka, penulis tertarik

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Persediaan Bahan Baku pada

PT.Arara Abadi Distrik Siak Pusaka”.

1.2Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakangmasalah diatas, maka dapat diperoleh

perumusan masalah yang berhubungan dengan persediaan bahan baku pada

PT. Arara Abadi Distrik Siak Pusako, sebagai berikut :“Apakah Analisis

Persediaan Bahan Baku pada PT.Arara Abadi Distrik Siak Pusaka telah

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan No.14 yang berlaku secara

umum”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui apakah penyajian persediaan bahan baku pada PT.

Arara Abadi Distrik Siak Pusaka telah sesuai dengan SAK?

b. Untuk mengetahui metode pencatatan persediaan bahan baku pada PT.

Arara Abadi Distrik Siak Pusaka?

1.3.2 Manfaat penelitian

a. Bagi penulis,dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis

tentang pengadaan bahan baku pada perusahaan yang bergerak dalam

bidang industri.



b. Bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan

pertimbangan yang berhubungan dengan pengadaan persediaan bahan

baku.

c. Sebagai bahan referensi dan informasi tambahan bagi penelitian untuk

masa yang akan datang.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1. Penelitian Lapangan

Penelitian ini penulis lakukan dengan cara mengadakan penelitian

secara langsung pada perusahaan untuk mendapatkan data sehubungan

dengan objek yang diteliti.Adapun penelitian dilakukan di PT.Arara Abadi

Distrik Siak Pusaka.

1.4.2.Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa

kebijakan-kebijakan perusahaan mengenai persediaan bahan baku yang

menyangkut informasi pelaksanaan,pemasukan,perencanaan,dan

pencatatan informasi.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan data

dari perusahaan, menyangkut sejarah sekitar perusahaan, struktur

organisasi, serta dokumen yang dapat memperkuat kebenaran data

primer.



1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan

penulisan laporan ini adalah:

a. Wawancara

Yaitu dengan cara pengumpulan data dengan mengadakan

wawancara tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkompeten mengenai

hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Analisa data

Data yang diperoleh penulis dalam perusahaan yang akan diteliti

akan dianalisa dengan menggunakan analisa secara deskriptif komparatif,

yaitu membandingkan antara data yang telah dikumpulkan dengan teori-

teori yang relevan dan kemudian diambil atau ditarik suatu kesimpulan

dan saran.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis membagi kedalam

empat bab yang setiap babnya akan terdiri sub-bab, dengan uraian sebagai

berikut:

BAB I: bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

metode penelitian dan sistematika penulisan, juga bab ini

menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan mulai dari

lokasi penelitian, jenis dan sumber data,sampai teknik pengumpulan

data.



BAB II: dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat

perusahaan,struktur organisasi, tugas dan wewenang serta aktifitas

perusahaan.

BAB III:dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan teori yang

terdiridari pengertian persediaan, contoh persediaan, jenis-jenis

persediaan, pengertian persediaan bahan baku, faktor-faktor yang

perlu dipertimbangkan dalam menentukan besar kecilnya

persediaan, klasifikasi persediaan, pengungkapan persediaan,

pengendalian persediaan, biaya-biaya yang harus dimasukkan

dalam persediaan, Jenis persediaan, sistem pencatatan persediaan,

metode penilaian persediaan, penggolongan persediaan, sistem

pengendalian persediaan, penyajian persediaan dalam laporan

keuangan.

BAB IV: bab ini merupakan bab terakhir dan penutup dari penulisan tugas

akhir,yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah

dilakukan dan juga saran penulis sebagai bahan pertimbangan bagi

perusahaan.


