
 

BAB   I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Setiap perusahaan mempunyai tujuan dalam melakukan aktivitasnya. 

Tujuan utama bagi perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang maksimal 

dengan menggunakan segala kemampuan, metode-metode, dan alat-alat yang 

dimilikinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen perlu mengendalikan 

segala kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Dengan demikian, perusahaan 

harus menyadari untuk dapat melaksanakan pengelolaan secara baik perlu adanya 

pengendalian internal yang memadai. 

Dalam kondisi perekonomian saat ini yang serba sulit, untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan setiap bagian yang ada dalam struktur organisasi 

perusahaan dituntut dalam melakukan suatu pekerjaan harus efektif dan efisien, 

misalnya dengan mengefektifkan jumlah karyawan yang ada, melakukan efisiensi 

pemakaian energi listrik, komputer atau mesin yang tidak terpakai, melakukan 

efisiensi pemakaian bahan bakar, dll. Oleh karena itu, perusahaan perlu 

menetapkan suatu sistem pengendalian yang dapat membantu dalam mengawasi 

jalannya operasional perusahaan secara efektif dan efisien. Sistem pengendalian 

ini adalah Pengendalian Internal. 

Pentingnya pengendalian ini selain karena semakin besar dan 

kompleksnya kegiatan perusahaan, juga karena pengendalian internal merupakan 

suatu metode dan prosedur, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat 

meminimalkan segala bentuk kecurangan dan penyelewengan yang mungkin 

dapat merugikan perusahaan.  

Tujuan pengendalian internal dapat tercapai jika unsur-unsur pengendalian 

berjalan secara efektif dan efisien, dan untuk pengawasannya seharusnya 

dilaksanakan oleh bagian internal audit yang bekerja untuk dan atas nama 

pimpinan perusahaan. 
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Persediaan merupakan faktor yang penting bagi perkembangan perusahaan 

karena persediaan merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam 

mempertahankan kontiunitas usaha / operasi perusahaan. Oleh karenanya, 

persediaan harus secara terus menerus diperoleh atau diproduksi dan diprediksi 

untuk dapat dijual kembali. Dengan demikian persediaan harus dapat 

dipertanggungjawabkan dan dilakukan pengendalian yang memadai.  

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengendalian, pihak direksi 

perusahaan mengambil keputusan membentuk bagian internal audit dengan tetap 

dibantu oleh eksternal audit untuk memberikan kritik dan saran.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis melakukan penelitian yang 

dituangkan dalam Tugas Akhir dengan mengambil judul: 

“ TINJAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN 

BARANG JADI PADA PT. SAN CENTRAL INDAH” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis 

mengidentifikasikan masalah-masalah yang akan menjadi pokok pembahasan 

dalam Tugas Akhir ini, yaitu: 

a. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan bagian internal audit yang 

menunjang pengendalian internal persediaan barang jadi? 

b. Seberapa besar peranan internal audit atas pengendalian internal persediaan 

jadi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah-masalah yang telah diidentifikasikan di atas, 

maksud penelitian penulis adalah untuk memperoleh data dan informasi yang 

berhubungan dengan penyusunan Tugas Akhir ini. Sedangkan tujuannya adalah 

untuk: 

1) Mengumpulkan informasi mengenai kegiatan pengendalian internal 

persediaan barang jadi. 
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2) Mengumpulkan informasi mengenai peranan internal audit dalam 

menunjang pengendalian internal persediaan barang jadi. 

 

1.4 Kegunaan Kerja Praktik 

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi: 

1) Penulis, agar: 

1. Dapat mewujudkan suatu bentuk Tugas Akhir, sebagai salah satu 

syarat dalam menempuh Sidang Diploma III jurusan akuntansi pada 

Universitas Widyatama  

2. Dapat mengetahui suatu gambaran dan pengetahuan yang lebih 

mendalam mengenai peranan pengendalian internal terhadap 

persediaan barang jadi suatu perusahaan , khususnya PT San Central 

Indah. 

2) Perusahaan, agar  

1. Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya 

peranan internal audit dalam menunjang efektivitas pengendalaian 

barang jadi,  

2. Dapat dijadikan bahan masukan untuk lebih meningkatkan efektivitas 

pengendalian persediaan barang jadi, dan memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi perusahaan dalam menyelenggarakan aktivitas 

yang ada kaitannya dengan persediaan barang jadi. 

3) Masyarakat, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, dengan harapan 

penelitian yang serba terbatas ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

untuk penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Metode yang di gunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

adalah Metode Deskriptif Analitis. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan cara: 

1. Studi lapangan (Field Study) untuk memperoleh data primer dengan 

cara: 
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a) Wawancara yaitu dengan mengadakan Tanya jawab dengan pihak-

pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

b) Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar diperoleh data 

yang lebih mendekati kebenaran dengan membandingkan hasil 

wawancara dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di dalam 

perusahaan. 

2. Studi kepustakaan (Library Study) 

Yaitu usaha pencarian bahan-bahan dengan mempelajari buku-buku 

yang relevan dengan masalah yang menjadi objek dalam kerja praktik. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Kerja praktik dilakukan pada PT. San Central Indah yang berlokasi di 

Jalan Batujajar Km 3,5 Cibeber. Sedangkan peninjauan kerja praktik dilaksanakan 

bulan September 2007 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


