
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan mempunyai tujuan dalam melakukan 

aktivitasnya. Tujuan utama bagi perusahaan adalah untuk memperoleh 

laba yang maksimal dengan menggunakan segala kemampuan, 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 untuk melakukan  pekerjaan yang 

efektif dan efisien, misalnya dengan mengefektifkan jumlah karyawan, 

melakukan efisiensi pemakaian energi listrik, komputer atau mesin yang 

tidak terpakai, melakukan efisiensi pemakaian bahan bakar, dan lain-lain. 

Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan suatu sistem 

pengendalian yang dapat membantu dalam mengawasi jalannya 

operasional perusahaan yang disebut dengan Pengendalian Internal. 

Pengendalian internal dapat diterapkan baik pada perusahaan yang 

memiliki sistem kerja yang kompleks, maupun pada perusahaan yang 

memiliki sistem kerja yang sederhana.  Setiap perusahaan (baik besar 

atau kecil) memiliki hambatan dalam mencapai tujuan, sehingga 

pengendalian internal sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi hambatan 

tersebut.  
Dewasa ini, banyak bermunculan perusahaan  kecil yang bersifat 

informal, seperti usaha makanan dan usaha pakaian. Usaha-usaha 

tersebut berdiri dikarenakan oleh berkurangnya lapangan pekerjaan, 



 

sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membuka lapangan kerja sendiri. 

Salah satu usaha kecil yang sedang marak di Bandung saat ini adalah 

usaha pakaian remaja (clothing company), atau yang lebih dikenal dengan 

istilah Distribution Store  (Distro). 

Black ID merupakan contoh clothing company yang sukses dalam 

menjalankan usahanya di Bandung. Dimulai dari modal yang minim, 

hingga kini Black ID menghasilkan omzet yang sangat besar dan memiliki 

banyak cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Black 

ID membutuhkan suatu pengendalian untuk dapat membantu kegiatan 

usahanya. 

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 hambatan yang 

mungkin dapat merugikan perusahaan.  

Hambatan pada Black ID sering terjadi, khususnya pada bagian 

persediaan barang jadi, contohnya seperti barang hilang dan barang 

rusak. Persediaan barang jadi merupakan faktor yang penting bagi 

perkembangan perusahaan karena merupakan salah satu unsur yang 

menentukan dalam mempertahankan kontiunitas usaha / operasi 

perusahaan. Dengan demikian persediaan barang jadi harus dapat 

dipertanggungjawabkan dan dilakukan pengendalian yang memadai.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis melakukan penelitian 

yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul : 

“PERANAN PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN 
TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PERSEDIAAN BARANG 
JADI (Studi Kasus pada BLACK ID Clothing) ” 

 

 

 

 



 

1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, 

penulis mengidentifikasikan masalah-masalah yang akan menjadi pokok 

pembahasan dalam skripsi ini, yaitu: 

1) Apakah pengendalian internal persediaan yang dilakukan oleh Black 

ID sudah efektif. 

2) Apakah pengelolaan persediaan barang jadi Black ID sudah efektif. 

3) Bagaimana peranan pengendalian internal persediaan terhadap 

efektivitas pengelolaan persediaan barang jadi Black ID. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 
Maksud penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui 

bagaimana pengendalian internal dalam menunjang efektivitas persediaan 

barang jadi. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui : 

1) Keefektifan pengendalian internal persediaan yang dilakukan oleh 

Black ID. 

2) Keefektifan pengelolaan persediaan barang jadi Black ID. 

3) Peranan pengendalian internal persediaan terhadap efektivitas 

pengelolaan persediaan barang jadi Black ID. 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi : 

1) Penulis, untuk dapat memberikan peluang dalam menambah 

wawasan dan memperluas pengetahuan, baik  teori maupun 

praktek. Dalam teori berarti memperoleh pemahaman dan 

penghayatan yang diperoleh pada saat kuliah. Dalam praktek, 

diharapkan dapat menambah pengetahuan dan penerapan dalam 

kegiatan perusahaan. Selain itu penelitan ini berguna sebagai 

bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk 

menempuh sidang Sarjana Strata-1 (S-1) Program Studi Akuntansi 

pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.. 



 

2)   Perusahaan, untuk digunakan sebagai bahan acuan yang 

bermanfaat bagi pihak manajemen perusahaan yaitu untuk 

memberikan gambaran mengenai pentingnya pengendalian internal 

terhadap persediaan barang jadi. 

3) Pembaca lainnya, untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi, 

serta menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman 

terbatas mengenai judul yang diteliti. 

 

1.5       Kerangka Pemikiran 
 Persediaan barang merupakan suatu investasi yang besar dan 

merupakan pos terbesar yang tergolong penting dari nilai aktiva, 

karenanya harus ditangani dan dikendalikan sebaik-baiknya. 

 Menurut buku Kamus Akuntansi yang ditulis oleh Syahrul, S.E dan 

Muhammad Afdi Nizar, S.E (2000;475), “Persediaan adalah nilai dari 
bahan mentah atau bahan baku, barang dalam proses, bahan 
penolong yang digunakan dalam operasi, dan barang jadi suatu 
perusahaan.” 

Berdasarkan definisi tersebut, posisi persediaan memiliki arti yang 

penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan menentukan 

posisi keuangan serta memiliki pengaruh yang besar terhadap kalkulasi 

harga pokok untuk menentukan besarnya laba rugi perusahaan pada 

suatu periode tertentu. 

Persediaan barang jadi yang terlalu kecil akan menghambat proses 

penjualan yang mengakibatkan pendapatan perusahaan menjadi 

berkurang. Demikian pula apabila jumlah persediaan barang jadi terlalu 

besar, maka risiko yang dihadapi adalah pemborosan biaya yang 

disebabkan oleh penyimpanan, pemeliharaan, dan penurunan kualitas 

atas kerusakan yang disebabkan oleh lamanya penyimpanan. Oleh 

karena itu diperlukan suatu pengawasan yang rutin terhadap jumlah fisik 

persediaan barang jadi, sehingga dapat membantu manajemen 

perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan berapa 



 

besarnya persediaan barang tersedia sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan dan bagaimana cara mengelolanya untuk mencapai 

keuntungan yang maksimal. 

Dengan aktivitas pengelolaan persediaan barang jadi yang lebih 

baik, kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan sebagaimana 

mestinya dan dapat menanggulangi terjadinya kesalahan, kecurangan, 

pemborosan, dan penyelewengan di dalam perusahaan. Selain itu pihak 

manajemen perusahaan akan terhindar dari suatu masalah yang 

berhubungan dengan kekurangan persediaan (stock out) yang sudah pasti 

akan menghambat kelancaran penjualan, sehingga akan mengakibatkan 

kerugian bagi perusahaan. Dengan adanya sistem akuntansi persediaan 

yang memadai diharapkan dapat menunjang keefektifan jumlah 

persediaan.  

Uraian tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh La Midzan 

(1994;150) sebagai berikut : “Sebagian besar kekayaan perusahaan, 
terutama perusahaan dagang dan industri pada umumnya tertanam 
di dalam persediaan, oleh karena itu perlu disusun sistem dan 
prosedurnya agar persediaan selain dapat ditingkatkan efisiensinya, 
juga dapat ditingkatkan efektivitasnya. Persediaan bagi perusahaan 
dagang dan industri harus diamankan dari kemungkinan pencurian, 
terbakar, kerusakan, dll. Dalam mempertahankan kontinuitas 
perusahaan, persediaan harus ditangani dengan baik, selain 
penyimpanan dan pengeluarannya, juga pemasukan ke perusahaan. 
Kesalahan dalam pemasukan yang disebabkan karena harga dan 
kualitas akan mempengaruhi baik terhadap hasil produksi juga 
terhadap harga pokok persediaan.” 

Pengawasan pelaksanaan aktivitas perusahaan merupakan tugas 

dan tanggung jawab perusahaan, dimana dengan faktor keterbatasan 

manusia akan menyebabkan kekeliruan atau penyelewengan yang sulit 

untuk diketahui dan ditangani dengan segera. Maka diambil jalan 



 

keluarnya dengan mengadakan pendelegasian wewenang kepada orang 

yang dianggap kompeten dalam bidang yang bersangkutan. 

Untuk mengawasi pelaksanaan aktivitas perusahaan, maka 

dibutuhkan suatu pengendalian internal yang memadai untuk membantu 

manajemen dalam melakukan pengendalian. Sedangkan definisi 

pengendalian internal itu sendiri seperti yang ditulis dalam buku Kamus 

Akuntansi (2000;466) karangan Syahrul, S.E dan Muhammad Afdi Nizar, 

S.E, adalah “Metode, prosedur, atau sistem yang dirancang untuk 
meningkatkan efisiensi, memastikan penerapan kebijakan dan 
melindungi aktiva. Atau semua ukuran yang digunakan dalam suatu 
organisasi untuk meyakinkan manajemen bahwa organisasi akan 
beroperasi sesuai dengan rencana dan kebijakan manajemen. Atau 
rencana organisasi dan seluruh metode serta ukuran-ukuran yang 
digunakan oleh suatu badan usaha atau bisnis untuk memonitor 
aktiva-aktiva, mencegah terjadinya kecurangan, meminimalisir 
kesalahan, memverifikasi kebenaran dan akurasi data-data 
akuntansi, mempromosikan efisiensi operasi, dan memastikan 
bahwa kebijakan-kebijakan manajerial yang telah ditetapkan telah 
dilaksanakan atau diikuti.” 

Pengendalian internal perlu dijaga dan ditingkatkan efektivitasnya, 

oleh karena itu perlu dilakukan pengamatan yang baik dengan 

menerapkan suatu pengendalian persediaan barang jadi yang tepat, 

sehingga dapat membantu manajemen perusahaan dalam memutuskan 

berapa banyak persediaan barang jadi yang tersedia sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan serta bagaimana mengelolanya untuk mencapai 

keuntungan yang maksimal. 

Pengendalian internal persediaan barang jadi merupakan salah 

satu bagian pengendalian internal secara keseluruhan melalui 

pengendalian atas kondisi fisik data akuntansi persediaan yang dapat 

dipercaya, efisiensi operasi pengelolaan serta ditaatinya kebijakan dan 



 

prosedur dan tentunya mencakup pengadaan, penyimpanan, pencatatan 

dan pengeluarannya. 

Seperti dikemukakan oleh Drs. Bambang Hartadi dalam bukunya 

yang berjudul Sistem Pengendalian Intern (1999;25) bahwa : “Dalam 
perusahaan kecil, manajemen atau pemilik berhubungan langsung 
dengan semua pengendalian baik penghasilan, biaya dan 
perlindungan terhadap kerugian-kerugian.” 

Oleh karena itu untuk menjamin bahwa pengendalian internal telah 

berjalan dengan sebagaimana mestinya, diperlukan pengawasan yang 

rutin dan terus-menerus. Pengawasan dilakukan oleh suatu bagian yang 

independen dalam perusahaan dan bertanggung jawab kepada 

manajemen. 

Dengan adanya pengawasan terhadap sistem dan prosedur 

perusahaan akan tercipta pengendalian internal persediaan barang jadi 

yang memadai sehingga dapat menghindari penyelewengan yang 

mungkin terjadi dalam perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis beranjak dari hasil penulisan 

yang telah dilakukan oleh Hilderia, “Pengaruh Pengendalian Internal 

Persediaan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Persediaan Barang Jadi 

(Studi Kasus pada PT. Mepro Farm Bandung)” tahun 2004. Perbedaan 

dari hasil penulisan karya Hilderia dengan penulis terletak pada objek 

penelitian. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas serta dilandasi teori yang 

telah dikemukakan, maka penulis mengambil hipotesis bahwa : 

“ PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN BERPERAN TERHADAP 
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PERSEDIAAN BARANG JADI “ 
 
 
 
 
 



 

1.6       Metodologi Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

Metode Deskriptif Analisis dengan pendekatan studi kasus, dimana data 

yang diperoleh diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar-

dasar teori yang telah dipelajari.  

 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 
1. Studi lapangan (Field Study) untuk memperoleh data primer 

dengan cara: 

a) Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan 

pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

b) Kuesioner, dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan 

yang bertujuan untuk mengethaui variable-variabel yang 

penulis teliti dengan disebarkan ke bagian-bagian yang telah 

penulis sebutkan di atas. 

c) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap 

objek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar 

diperoleh data yang lebih mendekati kebenaran dan 

membandingkannya dengan  hasil wawancara dan 

kuesioner. 

2. Studi kepustakaan (Library Study) 

Adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data dari literature yang telah ada dalam bentuk diktat maupun 

buku-buku tentang objek yang diteliti.  

 

1.6.2 Analisa Data 
Untuk mengetahui diterima tidaknya hipotesis yang diajukan 

penulis, penulis melakukan analisa data yang memungkinkan keputusan 

diambil untuk menolak atau menerima hipotesis yang sedang diuji. Analisa 

data yang dilakukan penulis dengan menggunakan perhitungan 

persentase yang dihitung dengan furmula sebagai berikut : 



 

     Hasil Analisis = Jumlah jawaban “Ya” / Jumlah Jawaban  X 100% 
Hasil jawaban yang diperoleh dengan cara perhitungan di atas 

berguna untuk mengembangkan kesimpulan, yaitu : 

 

1. 0% - 25%; Pengendalian internal persediaan tidak berperan  

terhadap efektivitas pengelolaan persediaan barang jadi. 

2.  26% - 50%; Pengendalian internal persediaan kurang berperan 

terhadap efektivitas pengelolaan persediaan barang jadi. 

3. 51% - 75%; Pengendalian internal persediaan cukup berperan 

terhadap efektivitas pengelolaan persediaan barang jadi. 

4. 76% - 100%; Pengendalian internal persediaan sangat berperan 

terhadap efektivitas pengelolaan persediaan barang jadi. 

 

1.7       Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian untuk penyusunan skripsi ini, penulis lakukan pada Black 

ID Clothing Company yang bertempat di Jl. Lombok no. 11A Bandung. 

Penelitian ini dilakukan penulis sejak bulan Desember 2008 sampai 

dengan Juni 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


