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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan ekonomi di Indonesia,

maka peranan akuntan dalam suatu perusahaan sangatlah penting, akuntan bukan

saja hanya melakukan pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisarian dan

pendokumentasian, tetapi peran akuntan sekarang menjadi ujung tombak dari

sebuah perusahaan di dalam dunia perekonomian yang berkembang semakin

pesat. Perekonomian indonesia yang mengalami perkembangan dapat

mempengaruhi peluang usaha setiap perusahaan yang semakin meningkat,

sehingga membuat perusahaan menjadi lebih bersaing guna mempertahankan

kelangsungan hidup perusahaannya bahkan untuk memperluas kegiatan

usahanya.(Early et.al:2009)

Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja, sebab dilihat dari

jumlahnya biasanya persediaan inilah unsur modal kerja yang paling besar. Hal ini

dapat dipahami karena persediaan merupakan faktor penting dalam menentukan

kelancaran operasi perusahaan. Tanpa ada persediaan yang memadai

kemungkinan besar perusahaan tidak bisa memperoleh keuntungan yang di

inginkan disebabkan proses produksi akan terganggu. Pada perusahaan dagang

sesuai dengan kegiatannya dimana perusahaan ini melakukan kegiatan membeli

barang untuk dijual lagi, maka persediaan utama yang dimiliki berupa persediaan

barang dagangan, dan persediaan bahan penolong, serta persediaan perlengkapan

kantor. (Sutrisno:2001)

Dalam laporan keuangan, persediaan barang dagangan disajikan baik di

neraca maupun laporan laba rugi. Persediaan barang dagang yang tercantum di

neraca mencerminkan nilai barang dagang yang ada pada tanggal neraca, yang

biasanya juga merupakan akhir dari seuatu periode akuntansi. Di laporan laba
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rugi, persediaan barang dagang muncul dalam harga pokok penjualan.(Soemarso

s.r;2004)

Setiap kesalahan dalam perhitungan persediaan akan mempengaruhi baik

neraca maupun laporan laba rugi. Sebagai contoh, kesalahan dalam perhitungan

fisik persediaan akan mengakibatkan kekeliruan penyajian saldo persediaan akhir,

aktiva lancar, dan total aktiva pada neraca. Hal ini disebabkan karena perhitungan

fisik persediaan merupakan dasar bagi pembuatan jurnal penyesuaian untuk

mencatan penyusutan persediaan. Selain itu, kesalahan dalam perhitungan fisik

persediaan akan menimbulkan kekeliruan penyajian harga pokok penjualan, laba

kotor, dan laba bersih pada laporan laba rugi. Selanjutnya, karena laba bersih

ditambahkan (dimasukan) ke modal pemilik pada akhir periode, maka ekuitas

pemilik juga akan salah. Kesalahan pada modal pemilik ini akan setara dengan

kesalahan persediaan akhir, aktiva lancar dan total aktiva. (Warren:2010)

CV. Setia Abadi merupakan distributor mesin photo copy. Kegiatan utama

perusahaan ini adalah penjualan mesin photo copy, spare part, toner, dan

perlengkapan kantor. CV. Setia Abadi terlah berdiri sejak tahun 1982 sebagai

distributor mesin photo copy dengan jumlah pelanggan yang sudah cukup banyak.

Namun terkadang mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan konsumen

karena keterbatasan barang dagangan. Kerena di bandung hanya ada beberapa

perusahaan saja yang menjual barang tersebut. Oleh sebab itu CV. Setia Abadi

membutuhkan metode pencatatan dan pengelolaan atas persediaan agar

perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain.

Karena CV. Setia Abadi merupakan jaringan distribusi mesin photo copy

maka produk yang dihasilkan sebelumnya di beli dahulu lalu di jual. Barang yang

telah di beli akan di simpan di gudang barang dan di masukan kedalam akun

persediaan sebagai barang dagangan yang siap di jual kembali kepada konsumen.

Metode pencatatan yang digunakan CV. Setia Abadi yaitu dengan metode fisik

dan metode penilaian persediaan barang jadi menggunakan metode FIFO.
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Saldo persediaan yang di laporkan keuangan CV. Setia Abadi sangat

berperan besar dalam kelangsungan perusahaan itu sendiri. Karena persediaan

barang dagangan akan tersaji di laporan posisi keuangan maupun di laporan laba

rugi serta persediaan akan mempengaruhi perhitungan laba rugi perusahaan.

Persediaan barang dagang yang tercantum pada laporan posisi keuangan,

mencerminkan nilai barang yang tersedia  pada tanggal laporan posisi keuangan,

sedangkan persediaan barang dagangan yang sudah dapat dibebankan sebagai

biaya akan tercantum pada laporan laba rugi. Agara tidak terjadi kesalahan dalam

perhitungan persediaan maka CV. Setia Abadi perlu melakukan pengelolaan

terhadap persediaan barang dagangan yang dimilikinya.

Sehubung dengan hal tersebut diatas, betapa pentingnya peranan akuntansi

persediaan di dalam perusahaan tersebut khususnya pada persediaan gudang

barang, penulis merasa tertarik untuk melakukan analisis laporan keuangan

perusahaan. Maka penulis memilih judul “TINJAUAN ATAS PENCATATAN

DAN PENGELOLAAN ATAS PERSEDIAAN GUDANG PADA CV. SETIA

ABADI”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka untuk

membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian Laporan Tugas Akhir ini

penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana metode pencatatan dan pengelolaan persediaan gudang yang

dilakukan oleh CV. Setia Abadi ?

2. Bagaimana penyajian laporan keuangan laba rugi pada CV. Setia Abadi ?

1.3 Tujuan Kerja Praktik

Adapun tujuan kerja praktik ini adalah :

1. Untuk mengetahui metode pencatatan dan pengelolaan persediaan gudang

yang dilakukaan oleh CV. Setia Abadi.
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2. Untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan laba rugi

perusahaan CV. Setia Abadi.

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

1. Bagi Penulis

Pengetahuan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan

bagi penulis, baik secara langsung saat penelitiaan dilapangan dan berupa

teori-teori yang didapat selama perkuliahan.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan dan informasi untuk meningkatkan serta menambah

efektifitas dalam kualitas persediaan.

3. Bagi Pihak Lainnya

Laporan ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang dapat

menambah pengetahuan dan dijadikan referensi atau bahan perbandingan

tentang teori.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini, penulis melakukan penelitian

pada CV. Setia Abadi yang berlokasi di Jalan PHH Mustofa No. 155 Bandung-

Indonesia, waktu pengambilan data pada bulan Agustus - September 2015.


