
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia sekarang ini sedang di perioritaskan pada

peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat agar lebih maju dan merata.

Banyak perusahaan yang didirikan terutama perusahaan-perusahaan swasta.

Dengan meningkatnya perekonomian menyebabkan perusahaan perlu mengambil

suatu kebijakan yang tepat, guna meningkatkan mutu produk dan pelayanan di

dunia usaha.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang semakin maju tersebut,

perusahaan-perusahaan dihadapkan dengan masalah-masalah yang tidak mudah

untuk dipecahkan. Salah satunya adalah persediaan, yaitu bagaimana harus

menyediakan barang dagangan yang memiliki mutu baik secara efisien, sehingga

perusahaan mampu bersaing mempertahankan eksistensinya, serta mencapai

tujuan perusahaan yang telah direncanakan.

Persediaan merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu

perusahaan industri maupun perusahaan dagang. Persediaan diperoleh, diproduksi

dan dijual secara terus-menerus bagi perusahaan industri. Bagi perusahaan

industri persediaan dapat berupa persediaan bahan baku, persediaan bahan

penolong, persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Sedangkan

dalam perusahaan dagang, persediaan yang ada adalah persediaan barang jadi

yang siap untuk di jual tanpa ada pengolahan lebih lanjut.

Persediaan dalam perusahaan dapat mempengaruhi perhitungan Laba

Rugi (Income Statement) dan Neraca (Balance Sheet). Agar dapat memperoleh

keuntungan yang maksimal atau yang diharapkan maka perlu diadakan

pengawasan atas persediaan yang ada.Disamping itu kegiatan ini dapat membantu

tercapainya tingkat efisiensi biaya dalam persediaan, agar efisiensi biaya dalam

persediaan dapat tercapai maka diperlukan suatu metode pencatatan dan penilaian



persediaan yang memadai. Menurut Kieso E. Donald (2002:105) sistem

pencatatan persedian dibagi menjadi 2 sistem yaitu :

1. Sistem Persediaan Periodik (Periodic Inventory System)
Akun pembeliaan digunakan, dan saldo akun persediaan ini tidak
berubah selama periode berjalan. Akun persediaan mencerminkan
jumlah persediaan awal selama keseluruhan periode.

2. Sistem Persediaan Perpetual (Perpetual inventory System)
Yaitu semua pembelian dan penjualan (pengeluaran) barang dicatat
secara langsung ke akun persediaan pada saat terjadi.

Untuk dapat mencatat dan menilai persediaan dengan cepat maka

perusahaan perlu mengambil suatu kebijaksanaan yang dapat mengatur hal

tersebut. Perusahaan dapat memilih salah satu metode penilaian persediaan yang

sesuai dengan standar. Metode penilaian persediaan dalam suatu perusahaan akan

berbeda dengan perusahaan lain tergantung dari keputusan yang diambil.

Metode penilaian persediaan yang digunakan setiap perusahaan akan

berbeda, antara satu dengan yang lainnya. Menurut H.M. Alan Jayaatmaja,

S.E.,M.M.Ak. (2007:78) metode penilaian persediaan dibagi menjadi 2

pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Cost
Pendekatan Cost di bagi menjadi 2 metode sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu :

 Metode FIFO (First In First Out)
Metode ini didasarkan bahwa harga pokok harus dibebankan ke
pendapatan sesuai dengan urutan pembelian barang tersebut. Jadi
persediaan yang masih ada dianggap berasal dari pembelian terakhir.

 Metode Rata-rata Terimbang (Weighted Average Cost Method)
Metode ini harga pokok harus dibebankan ke pendapatan menurut
harga rata-rata terimbang per unit dari barang yang dijual. Harga
pokok ini di gunakan juga untuk menentukan harga pokok yang
masih ada didalam persediaan.

2. Pendekatan other that cost
Metode penilaiaan berdasarkan harga pokok menghadapi masalah-
masalah berkaitan dengan adanya penurunan nilai persediaan setelah
membeli, maka untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya cara
penilaiaan lain selain harga pokok yaitu :



 Penilaian Persediaan Metode Lower Cost or Market (LCM)
Metode Lower Cost or Market digunakan terutama bila terjadi
penurunan manfaat atau kegunaan persedian barang tersebut.
Penyebab penurunan manfaat dari persediaan adalah barang cacat,
rusak, aus, perubahan mode dan lainnya.

 Penilaian Persediaan Dengan Metode Laba Kotor
Metode ini digunakan untuk menentukan nilai persediaan akhir,
karena metode yang lain sudah tidak dapat digunakan karena data
yang dipelrlukan tidak tersedia.

 Penilaian Persediaan Dengan Metode Eceran
Metode eceran merupakan metode penilaiaan persediaan yang
didasarkan kepada taksiran. Taksiran harga pokok dalam metode ini
ditentukan dengan melihat hubungan antara harga perolehan dengan
harga pokok eceran.

Dalam kedua metode ini yang digunakan akan menunjukan perhitungan

yang berbeda-beda, hal ini disebabkan karena masing-masing metode memiliki

kelebihan maupun kekurangan dalam menetapkan jumlah besar kecilnya harga

pokok. Dengan digunakannya metode penilaian persediaan setiap perusahaan hal

ini dapat dilakukan untuk menghindari jika harga perolehan barang atau bahan

baku mengalami penyesuaian dengan menggunakan metode penilaian persediaan

diharapkan mampu mengatasi hal ini seoptimal mungkin

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk menyusun

laporan tugas akhir ini dengan judul : “Tinjauan Atas Metode Pencatatan dan 

Penilaian Persediaan Barang Dagangan Pada PT. PPI (Perusahaan

Perdagangan Indonesia) Persero Bandung.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengidentifikasi

beberapa masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya sebagai berikut :

1. Bagaimana metode pencatatan persediaan barang dagangan yang

diterapkan pada PT. PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) Persero

Bandung?



2. Bagaimana metode penilaian persediaan barang dagangan yang diterapkan

pada PT. PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) Persero Bandung?

3. Bagaimana perbedaan antara teori dan praktek?

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui metode pencatatan persediaan barang dagangan yang

diterapkan pada PT. PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) Persero

Bandung

2. Untuk mengetahui metode penilaian persediaan barang dagangan yang

diterapkan pada PT. PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) Persero

Bandung

3. Untuk mengetahui perbedaan pencatatan persediaan barang dagangan

antara teori dengan praktek yang di laksanakan di PT. PPI

1.4 Kegunaan Penulisan

Penulis berharap agar laporan tugas akhir ini dapat berguna bagi semua

pihak yang berkepentingan yakni :

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Kegunaan praktek kerja lapangan ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan penulis dalam bidang akuntansi khususnya proses pencatatan

persediaan barang dagangan pada PT. PPI (Persero) Bandung Serta dapat

mengembangkan dan menerapkan ilmu yang penulis dapatkan selama

mengikuti perkuliahan.

2. Bagi Perusahaan khususnya PT. PPI

Sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan langkah-langkah

dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penilaian dan

pencatatan persediaan barang dagangan, dan diharapkan dapat

memberikan masukan bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan

efisiensi dan efektivitas.



1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi pihak akademis

Dapat memberikan masukan kepada program studi Akuntansi mengenai

teori-teori yang ada hubungannya dengan mata kuliah yang bersangkutan.

2. Bagi pihak lain

Untuk menambah wawasan dan menambah pengetahuan diluar teori-teori

yang telah diperoleh melalui buku-buku.

1.5 Metode dan Teknik Penulisan

1.5.1 Metode Penulisan

Dalam penyusunan laporan praktek kerja lapangan ini penulis

menggunakan Metode Deskriptif Analisis yaitu metode yang membuat gambaran

mengenai situasi atau kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

fakta-fakta dan analisis mengenai fenomena-fenomena yang ada dan pada

akhirnya akan di tarik sebagai suatu kesimpulan.

Penulis menggunakan metode ini karena dalam mengambil data-data yang

dibutuhkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau tempat

penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan agar data yang penulis ambil dapat

akurat.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam membuat

laporan tugas akhir ini adalah :

1. Penelitian ke Perpustakaan ( Library Research )

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi

yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Studi Lapangan ( Field Research )

Yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi perusahaan guna mendapatkan

data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data primer yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dengan cara :



1. Observasi

Melaksanakan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan

kebijakan dalam perusahaan untuk melihat kesesuaian hasil wawancara

dan informasi yang diperoleh dengan realita perusahaan.

2. Wawancara

Yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan atau mengajukan tanya

jawab langsung kepada pimpinan perusahaan atau petugas yang ditunjuk

untuk memberikan data yang ada hubungannya dengan masalah yang

diteliti.

Sedangkan data sekunder yang di peroleh dari penelitian lapangan adalah

sebagai berikut :

1. Sejarah Perusahaan

2. Sistem Informasi Akuntansi

3. Struktur Organisasi

4. Kegiatan Perusahaan

1.6 Lokasi dan Lama Praktek Kerja

Praktek kerja lapangan dilaksanakan di kantor PT. Perusahaan

Perdagangan Indonesia (Persero) yang beralamat di Jalan Tamblong No. 46

Bandung Telp. (022) 4204079 atau (022) 4203696.

Waktu Pelaksanaan Praktek kerja lapangan selama 30 hari kerja dimulai

tanggal 27 Juni 2008 sampai dengan 1 Agustus 2008.


