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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini banyak masalah yang timbul diberbagai

kalangan, begitu pula didunia industri. Didalam operasional perusahaan

industri maupun perusahaan dagang, terdapat komponen yang cukup penting

bagi lancarnya operasional perusahaan yaitu persediaan.

Dalam sistem perekonomian, persediaan merupakan barometer dalam

kegiatan bisnis. Persediaan juga bagian dari aktiva lancar yang

mempengaruhi posisi aktiva, hutang dan modal. Pada perusahaan dagang,

persediaannya dinamakan persediaan barang dagang dimana barang dagang

ini dimiliki oleh perusahaan dan sudah dalam bentuk siap untuk dijual dalam

kegiatan bisnis normal perusahaan sehari-hari.

Sedangkan pada perusahaan manufaktur, persediaannya belum siap untuk

dijual sehingga perlu diolah terlebih dahulu. Persediaan diklasifikasikan

menjadi tiga, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Jadi

pada perusahaan manufaktur, material menjadi output atau barang jadi,

kemudian dijual kepada pelanggan.

Secara teoritis pengertian persediaan adalah barang yang tersedia yang

dimiliki perusahaan untuk dijual kembali baik yang sudah diproses atau tanpa

diproses terlebih dahulu. Berhubungan dengan peranannya yang sangat
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menentukan kelancaran operasional perusahaan, persediaan memerlukan

pengelolaan dan pengendalian khusus. Pengendalian untuk melindungi

persediaan meliputi mengembangkan dan menggunakan tindakan keamanan

untuk mencegah kerusakan persediaan atau pencurian oleh pelanggan atau

karyawan.

Akuntansi persediaan digunakan untuk memberikan informasi terhadap

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

keabsahannya, sehingga mempermudah pihak manajemen untuk

menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan yang berhubungan

dengan persediaan. Sehubungan dengan akuntansi persediaan ada beberapa

hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Penentuan harga perolehan persediaan

2. Sistem pencatatan persediaan

3. Metode penilaian persediaan

4. Penyajian dalam laporan keuangan

Selain itu pencatatan persediaan dapat diselenggarakan dengan cara

periodik yaitu pada tiap akhir tahun atau periode akuntansi, sedangkan

dengan sistem perpetual digunakan pencatatan yang menyajikan suatu

ikhtisar yang kontiniu atas pos-pos persediaan yang ada dalam perusahaan.

Penilaian persediaan dapat dilakukan dengan metode LIFO, FIFO, dan

AVERAGE.
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PT. Mitra Beton Mandiri Pekanbaru adalah sebuah perusahaan

manufaktur yang memproduksi Ready Mix Concrete. Ready Mix Concrete

adalah campuran semen, pasir, agregat kasar (batu pecah/kerikil) dengan air

sebagai pengaduk ditambah additive yang ditakar dalam perbandingan

volume pada suatu plant yang stationer. Hingga saat ini PT. Mitra Beton

Mandiri selain Batching Plant di Pekanbaru juga mengembangkan Batching

Plant di Taluk Kuantan dan Sijunjung yang didukung oleh tenaga kerja

profesional dan berpengalaman.

Dalam neraca PT. Mitra Beton Mandiri Pekanbaru periode 31 Desember

2012 jumlah persediaan sebesar Rp. 5.520.833.680,-. Sistem pencatatan yang

digunakan oleh perusahaan adalah sistem perpetual. Sedangkan metode yang

digunakan dalam penilaian persediaan adalah metode FIFO (First In First

Out).

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

dengan judul:

“ Sistem Akuntansi Persediaan Pada PT. Mitra Beton Mandiri

Pekanbaru “.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan

permasalahan dasar yang ditemui dalam kaitannya dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:
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“ Apakah Sistem Akuntansi Persediaan Pada PT. Mitra Beton Mandiri

Pekanbaru sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan No. 14?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem

akuntansi persediaan pada PT. Mitra Beton Mandiri Pekanbaru telah

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan No. 14.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan mengenai pelaksanaan

sistem akuntansi persediaan.

b. Bagi pihak lain sebagai bahan informasi dan tambahan referensi bagi

yang ingin melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

D. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di PT. Mitra Beton Mandiri yang beralamat

kantor di Jl. Melur Komp. Villa Panam Blok A No. 15-16 Sidomulyo-

Tampan-Pekanbaru, Pabrik jalan raya Pekanbaru-Bangkinang Km. 19,5.

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada 1 Maret sampai 30 April 2014.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer yaitu berupa data pokok yang dijadikan sebagai sumber

dalam penyelesaian tugas akhir ini yang mencakup seperti penentuan
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harga pokok (perolehan) persediaan, metode pencatatan dan

penilaian persediaan pada PT. Mitra Beton Mandiri Pekanbaru.

b. Data Sekunder yaitu data yang sudah diolah seperti: pelaporan

persediaan pada neraca dan laporan laba rugi.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data guna penyusunan

laporan kerja praktek ini adalah:

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya

jawab atau  wawancara dengan pihak-pihak yang ada hubungannya

dengan penelitian ini.

b. Daftar pertanyaan, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan

pertanyaan mengenai cara perolehan persediaan, metode-metode

persediaan yang dipakai dalam perusahaan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh oleh penulis dari perusahaan selanjutnya

dianalisis dengan metode deskriptif. Dengan metode deskriptif yaitu

dengan cara menguraikan masalah yang diteliti, kemudian

menganalisiskannya dengan teori-teori yang secara relevan untuk

mengambil suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan kerja praktek ini terdiri dari 4 (empat) bab yang

masing-masing bab akan membahas masalah sebagai berikut:
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BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara garis besar mengenai

latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat PT. Mitra

Beton Mandiri Pekanbaru, struktur organisasi dan aktivitas

perusahaan.

BAB III : URAIAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini merupakan bab yang berisikan uraian teoritis

tentang pengertian sistem akuntansi, pengertian

persediaan, jenis-jenis persediaan, penentuan harga pokok

(perolehan) persediaan dan metode penilaian persediaan.

Selajutnya tinjauan praktek pada PT. Mitra Beton Mandiri

Pekanbaru.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup dalam penelitian, yang

berisi tentang kesimpulan dan saran


