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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Pemilihan Judul 

 

Semakin berkembangnya perusahaan mengakibatkan semakin 

rumit permasalahan yang harus dihadapi, seperti adanya persaingan yang 

ketat dibidang perekonomian pada saat sekarang ini, menuntut 

perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan di dalam 

pencapaian tujuan perusahaan. Setiap perusahaan, baik perusahaan 

industri maupun perusahaan dagang akan menitik beratkan pada 

persediaan. Para pengusaha akan dihadapkan pada resiko bahwa 

sewaktu-waktu tidak dapat memenuhi keinginan para pelanggannya. Hal 

ini bisa terjadi, karena tidak selamanya barang atau jasa yang kita 

hasilkan tersedia setiap saat yang berarti pula bahwa pengusaha akan 

kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan yang seharunya 

didapatkan. Jadi persediaan sangat penting untuk setiap perusahaan, baik 

yang menghasilkan barang maupun jasa. 

Persediaan merupakan komponen yang sangat penting dalam 

suatu perusahaan industri maupun dagang. Persediaan diperoleh, 

diproduksi dan dijual secara kontinyu, bagi perusahaan industri 

persediaan barang dapat berupa persediaan bahan baku, persediaan 

bahan pembantu, persediaan barang dalam proses dan persediaan 

barang jadi. Sedangkan pada perusahaan dagang, persediaan yang ada 

adalah persediaan barang yang siap dijual tanpa ada pengolahan lebih 

lanjut. 

Persediaan dalam perusahaan dapat mempengaruhi perhitungan 

laba-rugi maupun neraca. Agar dapat memperoleh hasil yang maksimum, 

keuntungan yang besar maka perlu diadakannya pengawasan atas 
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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 sistem 

pencatatan dan penilaian persediaan yang memadai. 

Untuk dapat mencatat dan menilai persediaan dengan tepat, maka 

perusahaan perlu mengambil suatu kebijaksanaan yang dapat mengatur 

hal tersebut. Perusahaan dapat memilih salah satu sistem pencatatan 

persediaan dan metode penilaian persediaan yang diperkenenkan pada 

standar. Metode penilaian persediaan dalam suatu perusahaan akan 

berbeda dengan perusahaan lain tergantung dari keputusan yang diambil. 

Berdasarkan pertimbangan diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai metode penilaian persediaan bahan baku dengan 

judul “Tinjauan Atas Penerapan Metode Penilaian dan Siste m 

Pencatatan Persediaan Bahan Baku Pada PT PINTEX.”  

 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 

Atas dasar latar belakang di atas, masalah yang menjadi pokok 

pembahasan penulis diantarannya: 

1. Bagaimana sistem pencatatan persediaan bahan baku yang 

diterapkan pada PT PINTEX. 

2. Bagaimana metode penilaian persediaan bahan baku yang diterapkan 

pada PT PINTEX. 

 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi di atas, penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan: 
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1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pencatatan persediaan bahan 

baku yang diterapkan pada PT PINTEX. 

2. Untuk mengetahui bagaimana metode penilaian persediaan bahan 

baku yang diterapkan pada PT PINTEX. 

 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

 

Dengan melakukan peninjauan dan penelitian ini, penulis 

mengharapkan hasil yang dapat bermanfaat dan berguna bagi: 

1) Penulis 

Dengan melakukan kegiatan peninjauan dan penelitian ini diharapkan 

dapat menambah wawasan, khususnya mengenai bidang kajian yang 

penulis pilih serta penulis dapat membandingkan antara teori yang 

diperoleh diperkuliahan dan literature-literaturnya dengan praktik yang 

sesungguhnya di lapangan. 

2) Perusahaan 

Hasil kegiatan peninjauan dan penelitian ini diaharapkan bisa dijadikan 

sebagai perbandingan bagi perusahaan dalam menerapkan metode 

penilaian dan sistem pencatatan persediaan bahan baku. 

3) Kalangan Akademik 

Hasil dari peninjauan dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan bacaan serta bahan referensi yang bermanfaat untuk penelitian 

selanjutnya dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran yang berguna untuk menambah wawasan 

mengenai metode penilaian dan sistem pencatatan persediaan bahan 

baku. 
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1.5.  Metodologi Penelitian 

 

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai 

suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian pelaksanaan tugas 

akhir dengan mempergunakan teknik serta alat bantu tertentu.  Namun 

sebelum langkah pengujian pelaksanaan tugas akhir dilakukan, terlebih 

dahulu harus dipahami variabel-variabel yang akan diteliti serta 

bagaimana cara-cara yang akan dipakai dalam mengumpulkan data yang 

diperlukan dalam penulisan. 

Dalam teknik pengumpulan data untuk pelaksanaan penulisan 

tugas akhir ini terdapat dua cara, yaitu: 

1) Penelitian Lapangan (Observasi) 

Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mendapatkan data 

primer mengenai objek yang diteliti.  Adapun teknik yang digunakan 

dalam penelitian lapangan ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan cara melakukan pengamatan langsung 

terhadap suatu aktivitas yang dijalankan perusahaan, terutama 

aktivitas yang terjadi pada bagian yang berhubungan dengan 

masalah yang sedang diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara merupan cara memperoleh data dengan melakukan 

tanya jawab yang sifatnya terbuka dengan pejabat atau karyawan 

perusahaan untuk memperoleh penjelasan  mengenai masalah 

yang diteliti. 

2) Penelitian Kepustakaan 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang berupa 

landasan teoritis dalam menganalisis inti permasalahan, dengan cara 

mempelajari teori dari literatur-literatur, baik melalui buku maupun 

melalui bahan-bahan yang penulis peroleh selama perkuliahan yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 
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1.6.  Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 

Penelitian ini dilakukan di PT PINTEX (Plumbon Internasional 

Textil) yang berlokasi di Km 12 jalan raya Cirebon-Bandung.  Sedangkan 

waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2006 sampai dengan selesai. 


