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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 
1.1  Latar belakang Masalah 

Selama sepuluh tahun terakhir ini, pengendalian intern (internal control) 

merupakan subjek yang menjadi perhatian dan sering diperdebatkan. Pengendalian 

intern bagi manajemen dan akuntan publik menjadi pendorong pengakuan tentang 

pentingnya pengendalian intern seperti lingkup dan besarnya perusahaan sudah 

menjadi sedemikian kompleks dan meluas sehingga manajemen tidak mungkin lagi 

memimpin perusahaan secara langsung. Untuk mengatasi masalah ini, manajemen 

harus mengandalkan analisis agar dapat mengendalikan perusahaan secara efektif. 

Juga sebagai pengecekan dan review yang melekat pada suatu sistem pengendalian 

intern yang baik, akan dapat melindungi perusahaan dari kelemahan manusiawi dan 

mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan. 

 Perusahaan yang mampu mengurangi risiko yang dihadapi, pada umumnya 

dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Dengan 

mempertahankan hal tersebut, banyak perusahaan yang mencari alternatif pemecahan 

yang dapat ditempuh demi menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Salah satu 

caranya adalah dengan mengoptimalkan fungsi pengendalian intern di perusahaannya. 

Penanganan persediaan bahan baku yang efektif akan berdampak positif bagi 

perusahaan terutama pada sistem pembelian bahan bakunya. Mengingat betapa 

pentingnya peranan bahan baku bagi suatu perusahaan, maka perlu adanya suatu 

penanganan yang baik atas pembelian bahan baku tersebut. Kekurangan dalam 

melakukan pembelian bahan baku akan berpengaruh buruk bagi tercapainya 

efektivitas pembelian bahan baku. Tanpa adanya perencanaan dan pengendalian yang 

tepat dalam melakukan pembelian, maka memungkinkan terjadinya pembelian yang 

terlalu sedikit atau terlalu banyak dimana harga beli yang terlalu tinggi pada akhirnya 

akan merugikan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu dalam melaksanakan 

pembelian bahan baku haruslah benar-benar diawasi dan dikendalikan agar fungsi dari 
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pengendalian intern berjalan dengan baik dan efektivitas pembelian bahan baku dapat 

tercapai. 

Masalah yang sering terjadi di Asia Penta Garment adalah kekurangan dalam 

pembelian bahan baku. Hal ini menyebabkan bagian pembelian untuk membeli bahan 

yang sama dimana memerlukan waktu untuk dapat memenuhi permintaan akan bahan 

baku. Seharusnya dengan banyak munculnya perusahaan sejenis dapat mendorong 

PT. Asia Penta Garment untuk dapat efektif dan efisien dalam pembelian bahan baku 

sehingga dapat bersaing dipasar. Berdasarkan hal tersebut, perlulah disusun suatu 

sistem pengendalian intern pembelian bahan baku yang memadai. 

 Dengan demikian informasi mengenai pembelian dapat disajikan tepat pada 

waktunya dan dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga manajer 

perusahaan dapat mengambil keputusan yang diperlukan dengan tepat dan cepat. 

Selain itu dengan adanya sistem pengendalian intern pembelian bahan baku yang 

memadai, maka diharapkan terciptanya efektivitas. Selain itu  pengendalian intern di 

suatu perusahaan dimaksudkan juga untuk menghindari pemborosan dan 

kemungkinan terjadinya penyelewengan. Namun tidak dapat mencegah secara total 

kecurangan atau pemborosan yang mungin terjadi dalam suatu perusahaan. 

Beberapa faktor yang merupakan penghambat bagi berjalannya fungsi 

pengendalian intern secara baik seperti dikemukakan oleh Tuanakotta (1998,98-99) 

juga menjadi faktor penghambat di PT Asia Penta Garment sebagai berikut: 

1. Persekongkolan 

Persekongkolan (collusion) akan menghancurkan sistem pengendalian intern 

yang baik sekalipun, karena pemisahan tugas seperti tercermin dalam rencana dan 

prosedur perusahaan merupakan tulisan dikertas belaka. Pengendalian intern berusaha 

agar persekongkolan dapat dihindari dengan cara giliran bertugas, larangan 

menjalankan tugas yang bertentangan oleh mereka yang mempunyai hubungan 

kekeluargaan dan sebagainya. Tetapi pengendalian intern tidak menjamin bahwa 

persekongkolan tidak terjadi. 
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2. Biaya 

Pengendalian intern berguna untuk kelangsungan usaha yang efisiensi dan 

mencegah tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Pengendalian intern juga harus 

mempertimbangkan biaya dan kegunaan biaya untuk mengendalikan hal-hal tertentu 

yang memungkinkan melebihi kegunaannya. 

3. Kelemahan manusia 

Banyak keterbatasan pada sistem pengendalian intern yang terjadi karena 

kelemahan manusia misalnya orang harus memeriksa apakah prosedur tertentu sudah 

atau belum dilaksanakan, sering kali membubuhkan parafnya secara rutin dan 

otomatis benar-benar melakukan pengawasan. Lubang-lubang semacam ini cukup 

bagi si pembuat kecurangan untuk menentukan kecurangan tersebut tanpa diketahui. 

4. Kemacetan 

Kemacetan pada pengendalian yang telah berjalan bisa terjadi karena petugas 

salah mengerti dengan instruksi atau melakukan kesalahan karena kecerobohan, 

kebingungan, atau kelelahan. Pemindahan personel sementara atau tetap, atau 

perubahan sistem atau prosedur, bisa juga mengakibatkan kemacetan. 

5. Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali terjadi, manajemen dan personel lainnya melakukan pertimbangan 

yang kurang matang dalam pengambilan keputusan bisnis, atau dalam melakukan 

tugas-tugas rutin karena kekurangan informasi, keterbatasan waktu, atau penyebab 

lainnya. 

Atas dasar pemikiran itulah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap sistem akuntansi pembelian yang diterapkan dalam perusahaan, dengan 

mengambil judul: 

“Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pembelian Bahan Baku untuk Mencapai 

Efektivitas  Pembelian Bahan Baku.” 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang sering terjadi di PT. Asia Penta Garment adalah 

pengendalian intern yang lemah sehingga menyebabkan sering terjadinya kekurangan 

pembelian bahan baku sehingga efektivitas pembelian bahan baku belum tercapai. 

Sesuai dengan judul yang penulis pilih, maka penulis mengidentifikasikan pokok 

pembahasan pada masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Sistem Pengendalian Intern pembelian bahan baku yang diterapkan 

perusahan telah memadai. 

2. Apakah persediaan akan pembelian bahan baku sudah efektif. 

 
1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akan dijadikan bahan 

penelitian dan tujuannya adalah:  

1. Untuk mengetahui kememadaian penerapan Sistem Pengendalian Intern 

pembelian bahan baku yang diterapkan perusahan. 

2. Untuk mengetahui pembelian bahan baku yang dilakukan perusahaan telah 

efektif. 

 
1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi: 

1. Penulis, memberikan sumbangan terhadap disiplin ilmu akuntansi, khususnya hal-

hal yang berkaitan dengan masalah sistem pengendalian intern pembelian bahan 

baku di PT Asia Penta Garment. 

2. Perusahaan, sebagai masukkan tentang evaluasi sistem pengendalian intern 

pembelian bahan baku untuk mencapai efektivitas, juga sebagai tolok ukur dan 

bahan pertimbangan di dalam menyusun rencana selanjutnya. 
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1.5  Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Persedian pada perusahaan mencakup berbagai macam bentuk, meliputi 

persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi dan 

persediaan barang pembantu. Persediaan bahan baku ini dalam perusahaan industri 

menjadi sangat penting artinya karena merupakan unsur pokok dari persediaan barang 

jadi yang pada akhirnya akan dijual dalam aktivitas utama perusahaan.  

Jadi dengan sendirinya kelancaran penjualan secara tidak langsung sangat 

tergantung dari cukupnya jumlah persediaan bahan baku tersebut. Persediaan bahan 

baku ini rawan akan adanya kecurangan sehingga untuk menghindari adanya 

kecurangan dalam pembelian bahan baku maka perlu adanya pengendalian yang 

memadai.  

Setiap perusahaan sangat memerlukan suatu pengendalian untuk menjamin 

bahwa aktivitas perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan. Sistem pengendalian akan mengarahkan dan menuntun perusahaan 

ke tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu manajer memerlukan sistem pengendalian 

seperti pengendalian intern dalam pembelian bahan baku. 

Defenisi pengendalian intern menurut Sunarto (2003:138) adalah sebagai 

berikut: 

 “Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh 
dewan komisaris, manajemen, personel satuan usaha lainnya, yang 
dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian 
tujuan dalam hal-hal berikut: 
 -. Keandalan pelaporan keuangan. 
 -. Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. 
 -. Efektivitas dan efisiensi operasi. “  
 
Sistem pengendalian yang baik akan mengarahkan berbagai macam usaha 

yang dilaksanakan oleh semua unit organisasi kearah tujuan organisasi. Pengendalian 

yang baik dalam arti dapat diandalkan dan memadai adalah jika pengendalian tersebut 

dapat mengindikasikan bahwa sistem, prosedur, dan metode yang dijalankan sesuai 

dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan, serta efektif dan efisien dalam 

penggunaan sumber daya yang ada. 
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Tujuan utama penyusunan sistem pengendalian intern atas pembelian bahan 

baku menurut Sunarto (2003:140) adalah: 

1. Mengamankan harta perusahaan. 
2. Menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansi. 
3. Meningkatkan efisiensi perusahaan. 
4. Mendorong ditaatinya kebijakan-kebijakan yang telah digariskan 

pimpinan perusahaan. 
 
Agar tujuan sistem pengendalian intern atas pembelian dan persediaan bahan 

baku tersebut dapat dicapai perlu didukung oleh unsur-unsur yang meliputi: 

1. Lingkungan pengendalian (Control Environment) 

2. Penaksiran risiko 

3. Informasi dan komunikasi 

4. Aktivitas pengendalian  

5. Pemantauan  

Skripsi seperti ini juga pernah diteliti oleh Maruni Hamonangan L. R 

(mahasiswa Universitas Widyatama Tahun 2003) dengan judul “Peranan Controller 

dalam Pengelolaan Persediaan Bahan Baku Guna Menunjang Proses Produksi.” 

Perbedaan yang penulis tulis dengan peneliti sebelumnya adalah pada variabel 

yang diteliti, objek penelitiannya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis diskriptif 

sebagai berikut: “Sistem Pengendalian Intern Pembelian Bahan Baku di PT Asia 

Penta Garment sudah dilaksanakan secara efektif.” 

 
1.6       Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu 

dengan cara mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisa data sehingga dapat 

memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Penulis menetapkan 

indikator atau kriteria untuk variabel fungsi sistem pengendalian intern pembelian 

bahan baku untuk mencapai efektivitas. 
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Untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, 

maka ditempuh dengan beberapa cara, yaitu: 

1. Penelitian lapangan, dengan cara mengadakan tinjauan langsung pada objek yang 

diteliti, dilakukan dengan pengumpilan data melalui: 

a. Wawancara adalah melakukan sesuatu percakapan tanya jawab mengenai 

masalah tertentu antara 2 orang atau lebih secara langsung. 

b. Observasi adalah melakukan pengamatan atau pencataan secara sistematis 

terhadap gejala-gejala yang terjadi. 

c. Kuesioner adalah memberikan suatu daftar pertanyaan yang harus diisi oleh 

pihak yang menjawab. 

2. Penelitian kepustakaan, dengan cara membaca dan memahami buku-buku yang 

relevan dengan landasan teori atas masalah yang diteliti oleh penulis. 

 
1.7       Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan 

skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada PT. Asia Penta Garment. Lokasi 

penelitian ini adalah di Jalan Mekar Mulya Kav-11 Bandung 40613 Indonesia. 

Waktu penelitian dilakukan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Februari 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


