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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Persaingan ekonomi global yang demikian pesat membuat setiap negara 

mengambil kebijakan untuk mengembangkan perekonomiannya sehingga 

perusahaan yang berada di negara tersebut dapat bertahan di dalam persaingan 

ekonomi global, langkah ini dilakukan juga oleh Indonesia sebagai negara yang 

ekonominya sedang berkembang untuk mendorong perusahaan yang berada di 

wilayah Indonesia lebih maju. Perekonomian Indonesia yang mengalami 

perkembangan mempengaruhi peluang usaha setiap perusahaan yang semakin 

meningkat, sehingga membuat perusahaan lebih bersaing untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaannya bahkan untuk memperluas kegiatan usahanya. 

Dalam rangka memenangkan persaingan antara negara maka peranan setiap 

perusahaan yang ada di suatu negara tidak dapat diabaikan begitu saja, baik di 

dalam perusahaan maupun diluar perusahaan agar mampu bersaing dan 

memenangkan persaingan. Untuk dapat memenangkan persaingan tersebut, setiap 

perusahaan harus memiliki sistem akuntansi dan pengendalian intern yang baik 

serta melakukan kebijakan-kebijakan akuntansi mulai dari pencatatan, 

pengklasifikasian, sampai dengan penyajian laporan keuangan. 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan negara yang 

dikelola oleh negara yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. 

Sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara penyertaan langsung yang berasal 

dari kekayaan negara yang dipisahkan. Salah satu BUMN yang bergerak di bidang 

pelayanan jasa adalah PT. Kimia Farma (Persero) Tbk dengan memberikan 

pelayanan jasa kesehatan bagi masyarakat. 

PT. Kimia Farma (Persero) Tbk adalah perusahaan publik yang fokus 

usahanya adalah penyedia jasa layanan kesehatan. Pada saat ini kegiatan utama 

perusahaan adalah mengadakan, menghasilkan, mengolah bahan kimia farmasi 

biologi dan lainnya yang diperlukan guna pembuatan persediaan farmasi, 
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kontrasepsi, kosmetika, obat tradisional, alat kesehatan, produk makanan dan 

minuman, serta produk lainnya. 

Dengan adanya persaingan yang ketat di perusahaan, manajemen 

perusahaan harus mengatur kebijakan terhadap asset yang dimiliki oleh 

perusahaan terutama asset lancar yang merupakan elemen penting dalam 

menunjang aktivitas operasi perusahaan. Salah satu asset lancar yang sangat vital 

dalam kegiatan operasi suatu perusahaan adalah persediaan. Persediaan sebagai 

asset lancar yang sangat penting untuk menunjang jalannya kegiatan operasional 

perusahaan terutama perusahaan manufaktur yang setiap saat persediaan bahan 

baku harus tetap mencukupi agar kegiatan produksi tetap berjalan dengan tanpa 

adanya hambatan yaitu kekurangan bahan baku untuk menjalankan proses 

produksi. Perusahaan harus melakukan pengawasan, pengelolaan serta 

perencanaan terhadap persediaan bahan baku untuk menghindari kekurangan 

persediaan pada saat kegiatan produksi perusahaan berlangsung, yang sering 

disebabkan oleh kurangnya perencanaan atas pembelian persediaan bahan baku, 

kurangnya kontrol terhadap persediaan bahan baku, bahkan penyelewengan 

persediaan bahan baku oleh karyawan.   

Masalah-masalah tersebut harus diperhatikan oleh manajemen agar 

persediaan mencukupi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan dalam 

melakukan kegiatan produksi. Adanya upaya penyehatan dan penyempurnaan 

meliputi peningkatan produktivitas, efisiensi serta efektivitas pencapaian tujuan 

perusahaan. Maka untuk mendapatkan tujuan, perusahaan harus berbagi strategi 

lalu diterapkannya kebijakan yang ditempuh manajemen atara lain meningkatkan 

pengawasan dan pengetahuan akan manajemen perusahaan melalui pengendalian 

intern. Pengendalian intern merupakan salah satu langkah yang harus diambil oleh 

perusahaan untuk mengontrol pembelian persediaan bahan baku agar persediaan 

bahan baku tersebut tetap tersedia sehingga tidak  menghambat kegiatan penjualan 

perusahaan dalam rangka tujuan perusahaan yaitu profit oriented, selain itu 

pengendalian intern juga dapat digunakan untuk meninjau efisiensi dan efektivitas 

kegiatan pembelian bahan baku yang dilaksanakan oleh manejemen. Perlunya 

pengendalian intern dalam perusahaan adalah untuk mencegah adanya 
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penyimpangan dari prosedur, tidak dipatuhinya kebijakan manajemen, tidak 

disengaja melakukan kesalahan, kecurangan dan penyelewengan mungkin selalu 

terjadi.   

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Tinjauan Atas Pelaksanaan Pengendalian Intern 

Persediaan Bahan Baku Pada PT. Kimia Farma (Persero), Tbk. Plant 

Bandung.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan pada uraian latar belakang pemilihan judul, maka masalah yang 

akan dibahas secara garis besar dapat diidentifikasikan sebagai berikut :  

1. Bagaimana prosedur pengendalian intern persediaan bahan baku pada 

PT. Kimia Farma (Persero), Tbk. Plant Bandung  

2. Bagaimana pelaksanaan pengendalian intern persediaan bahan baku pada 

PT. Kimia Farma (Persero), Tbk. Plant Bandung. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir  

Laporan Tugas Akhir ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi 

persyaratan dalam menyusun Laporan Tugas Akhir pada program Diploma III 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini 

berdasarkan rumusan masalah diatas:  

1. Untuk mengetahui prosedur pengendalian intern persediaan bahan baku 

pada PT. Kimia Farma (Persero), Tbk. Plant Bandung 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian intern persediaan bahan 

baku pada PT. Kimia Farma (Persero), Tbk. Plant Bandung. 
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1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Data informasi yang diperoleh dari hasil kerja praktik serta hasil studi 

kepustakaan dapat digunakan untuk hal-hal berikut: 

1. Bagi Penulis 

a. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

sehubungan dengan pelaksanaan pengendalian intern persediaan 

bahan baku pada PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Bandung. 

b. Mendapatkan pengalaman praktis tentang kegiatan nyata dalam 

perusahaan. 

c. Merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar ahli madya pada 

Universitas Widyatama Bandung. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

memperbaiki pelaksanaan pengendalian intern persediaan bahan baku 

yang ada sehingga sistem pengendalian intern dapat ditingkatkan dan 

jalannya penyelenggaraan persediaan akan menjadi teratur. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai bahan literatur dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

pembaca mengenai aktivitas perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan 

pengendalian intern persediaan bahan baku. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis mengumpulkan data yang 

diperlukan baik informasi secara lisan maupun tulisan dengan cara melakukan 

kerja praktik pada PT. Kimia Farma (Persero), Tbk. Plant Bandung yang berlokasi 

di Jalan Padjajaran No. 29-31 Bandung. Kerja praktik dilaksanakan mulai tanggal 

03 Juni 2013 sampai dengan 21 Juni 2013. 


