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Sejalan dengan era globalisasi yang juga mempengaruhi kemajuan 

perkembangan dunia usaha, Indonesia merupakan salah satu negara yang 

sedang menggalakkan pembangunan di segala bidang. Pembangunan di 

bidang ekonomi memberikan dampak semakin ketatnya persaingan pada 

semua bidang usaha, dimana produsen atau penyedia barang dagang 

dituntut untuk lebih peka terhadap kebutuhan konsumen. 

Dalam setiap perusahaan manufaktur terdapat persediaan barang 

dagang dimana perannya sangat penting dalam menentukan kelancaran 

usahanya. Para pengusaha harus dapat mengelola usahanya dengan baik 

agar dapat bersaing dan meningkatkan pangsa pasar. Persediaan barang 

dalam persediaan barang dagang memegang peranan yang sangat penting 

bagi kontinuitas usaha perusahaan, karena merupakan investasi terbesar 

dalam perusahaan yang pada umumnya terdiri dari beribu-ribu item barang 

yang diatur berdasarkan kesamaan jenis barang dan diperoleh dari berbagai 

pemasok. 

Masalah yang sering terjadi dalam persediaan adalah tidak tepatnya 

jumlah barang yang ada dengan jumlah yang benar-benar dibutuhkan pada 

saat tertentu. Apabila jumlah persediaan terlalu kecil dibandingkan dengan 

kebutuhan akan mengakibatkan perusahaan kehilangan salah satu 

konsumennya karena barang yang hendak dibeli tidak tersedia dan 

menimbulkan kesan yang kurang baik terhadap perusahaan. 



Untuk dapat mengendalikan persediaan barang dagang dibutuhkan 

pengelolaan persediaan yang memadai. Dengan adanya pengelolaan 

persediaan barang dagang yang memadai, maka biaya yang dikeluarkan 

untuk pengelolaan setiap persediaan barang dagang dapat diminimumkan. 

Persediaan bagi perusahaan merupakan salah satu investasi yang 

paling penting dan juga merupakan salah satu harta lancar yang memiliki nilai 

terbesar dalam neraca. Persediaan barang dagang mempunyai sifat yang 

sensitif terhadap ketinggalan jaman, penurunan harga pasar, pencurian, 

kerusakan bahkan mungkin terjadi kelebihan biaya akibat salah dalam 

mengelola. Berdasarkan berbagai fenomena yang diuraikan di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai : “FUNGSI PENGELOLAAN 

PERSEDIAAN BARANG DAGANG YANG MEMADAI�. 

 

K04""Kfgpvkhkmcuk"ocucncj"

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas 

maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:  

Apakah fungsi pengelolaan persediaan barang dagang yang dijalankan 

perusahaan telah memadai. 
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Sesuai dengan masalah-masalah yang telah didefinisikan di atas, 

maksud dari penelitian ini untuk mendapatkan data sebagai bahan dalam 

melakukan penelitian mengenai pengelolaan persediaan barang dagangan di 

perusahaan dagang, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:  



Untuk mengetahui fungsi pengelolaan persediaan barang dagang  pada 

perusahaan dagang yang telah memadai. 
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Dari penelitian yang dilakukan penulis , maka penulis berharap bahwa 

hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi penulis 

Untuk dapat mengetahui dan menilai teori-teori yang didapat dari 

perkuliahan dengan praktik mengenai pengelolaan persediaan barang 

dagang di lingkungan usaha. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai 

salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang sarjana ekonomi 

jurusan Akuntansi di Universitas Widyatama. 

2. Bagi perusahaan 

Untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai fungsi 

pengelolaan persediaan barang dagang untuk meningkatkan laba pada 

perusahaan. Selain itu perusahaan diharapkan memperoleh masukan 

berupa saran-saran untuk melakukan perbaikan terhadap identifikasi 

kelemahan-kelemahan yang terjadi saat ini. 

3. Bagi pembaca hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca dalam fungsi 

pengelolaan persediaan untuk meningkatkan laba dan semoga 

penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk penelitian lebih lanjut. 
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Berdasarkan uraian latar belakang dan ketertarikan atas permasalahan 

tersebut, persediaan merupakan salah satu harta perusahaan yang sangat 

mempengaruhi posisi keuangan dan turut menentukan ukuran pendapatan. 

Persediaan barang dagang merupakan unsur yang sangat penting bagi 

perusahaan, baik dari segi jumlah maupun fungsinya dalam kegiatan 

operasional. Selain itu sifatnya yang lancar (ewttgpv) yang artinya relatif 

mudah diubah kembali menjadi khas dalam suatu periode akuntansi, 

mengakibatkan sering terjadinya penyimpangan dalam pengelolaannya. 

Setiap perusahaan memiliki pola kegiatan dan jenis usaha yang 

berbeda serta memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan 

utama perusahaan dagang adalah memperoleh laba yang optimal. Selain itu 

perusahaan juga berusaha memberikan pelayanan yang memuaskan kepada 

para konsumennya. Dengan perkembangan teknologi dan informasi yang 

semakin pesat menimbulkan persaingan yang semakin ketat pula antar 

perusahaan dagang yang sejenis. Untuk memahami persaingan yang 

semakin ketat, pihak manajemen perusahaan harus terus meningkatkan 

kualitas pelayanannya baik dalam hal kualitas produk maupun efisiensi harga. 

Fungsi pengelolaan persediaan memiliki arti yang sangat penting 

seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah sebelumnya 

bahwa selain memiliki nilai persediaan terbesar dalam neraca, persediaan ini 

juga akan mempengaruhi faktor-faktor lain dalam perusahaan seperti 

pembelian dan penjualan. Tanpa adanya fungsi pengelolaan persediaan yang 

memadai, maka perusahaan akan dihadapkan pada resiko bahwa pada suatu 

saat mungkin perusahaan akan mengalami gangguan misalnya tidak 



tersedianya barang dagang dalam proses jual beli dan hal ini berarti 

perusahaan akan mengalami kerugian. Oleh karena itu kegiatan pengelolaan 

persediaan barang dagang harus mendapat perhatian yang sungguh-

sungguh dari pihak manajemen perusahaan dalam menjalankan aktivitas 

perusahaan. 

Dalam perusahaan yang kompetitif, persediaan merupakan salah satu 

faktor yang turut menentukan keberhasilan perusahaan. Dengan menjual 

produk yang berkualitas baik dari persediaan barang dagang yang berkualitas 

maka perusahaan diharapkan dapat memuaskan keinginan konsumen, 

sehingga memungkinkan perusahaan untuk terus bertahan dalam pasar 

tersebut. 

Definisi persediaan barang dagang menurut Dyckman,dkk, yang 

diterjemahkan oleh Munir (1999:20) adalah : 

“Persediaan barang dagang adalah barang yang ada di gudang (iqqfu"qp"

jcpf) dibeli oleh pengecer atau perusahan perdagangan seperti importir 

atau eksportir untuk dijual kembali”  

 

Definisi pengendalian menurut PSAK No.4 adalah sebagai berikut : 

”Pengendalian (Eqpvtqn+ adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan 

hkpcpekcn dan operasional dari suatu perusahaan untuk mendapatkan 

manfaat dari kegiatan perusahaan tersebut”  

 

Pengertian pengelolaan persediaan menurut Wilson & Campbell, yang 

dialihbahasakan oleh Tjintjin Fenix Tjendera (1996:429) menyatakan : 



”Pengelolaan persediaan dikenal sebagai fase yang penting dalam 

proses pengelolaan perusahaan dan mempengaruhi setiap fungsi 

seperti penjualan, produksi, pembelian, akuntansi dan administrasi”  

 

Pengelolaan persediaan merupakan penentuan kuantitas persediaan 

barang pada tingkat yang wajar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Fungsi pengelolaan persediaan dimaksudkan untuk merencanakan dan 

mengendalikan persediaan yang ada pada tingkat yang optimum tanpa 

mengabaikan biaya-biaya yang mungkin timbul serta risiko-risiko yang 

mungkin terjadi akibat adanya persediaan misalnya kekunoan, penurunan 

harga pasar, pencurian, pemborosan, kerusakan maupun biaya yang timbul 

akibat kesalahan dalam pengurusan barang dagang. 

Fungsi pengelolaan persediaan meliputi pengarahan arus dan 

penanganan barang secara wajar, mulai dari perencanaan persediaan yang 

meliputi penentuan komposisi persediaan, penentuan waktu dan 

penjadwalan, serta lokasi untuk memenuhi barang yang telah diproyeksikan, 

penerimaan dan aktivitas pembelian barang, pergudangan dan proses 

penyimpanan sampai barang berada di tangan pelanggan. Untuk mencapai 

suatu fungsi pengelolaan persediaan barang yang memadai, selain 

diperlukan penentuan kebijakan dan prosedur yang memadai dalam 

pengelolaan persediaan yang dimulai dari perolehan sampai penjualan 

barang, juga diperlukan adanya koordinasi yang baik dari bagian-bagian yang 

bersangkutan seperti fungsi pembelian, penjualan, akuntansi dan 

administrasi. 



Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik suatu hipotesis sebagai 

berikut: �Fungsi pengelolaan persediaan barang dagang pada perusahaan 

telah memadai�. 
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu 

suatu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan obyek 

yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan, 

mengolah, menyajikan serta menganalisis berbagai macam data yang 

ditemukan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. 

Sumber data penelitian berasal dari data primer dan sekunder. Data 

primer didapat langsung dari narasumber sedangkan data sekunder didapat 

dari buku-buku literatur. 

Teknik penelitian dalam mengumpulkan data yang dipergunakan oleh 

penulis dalam penelitian ini meliputi : 

1. Penelitian lapangan 

Yaitu peninjauan secara langsung ke perusahaan yang menjadi 

obyek penelitian untuk memperoleh data-data dan keterangan-

keterangan yang diperlukan, dengan melakukan wawancara 

dengan pihak-pihak yang bersangkutan, observasi atau 

pengamatan secara langsung, penelaahan catatan dan 

dokumen perusahaan, serta menggunakan daftar pertanyaan 

atau kuesioner pemeriksaan. 

2. Penelitian kepustakaan 

 



Yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur-

literatur serta referensi lain yang berhubungan dengan masalah 

yang sedang diteliti. Informasi yang diperoleh digunakan 

sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam pembahasan 

masalah yang dihadapi. 
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Penelitian in dilakukan pada perusahaan dagang : 

PT.Panasia Filament Inti, Tbk. yang berlokasi di Jln.Moh.Toha Km.6,8 

Cisirung, Bandung 

 Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juli 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


