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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

      Pergerakan ekonomi Negara Indonesia saat ini sudah sangat cepat, setiap 

perusahaan yang tumbuh berkembang memerlukan suatu pengendalian 

internal dalam mengendalikan kegiatan operasionalnya agar mampu bekerja 

secara efektif dan efisien. Tujuannya yaitu untuk dapat bersaing dan mampu 

untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta mendapatkan 

laba maksimal untuk mengembangkan usahanya. Dalam setiap jenis 

perusahaan, persediaan memegang peranan penting ditinjau dari segi nilai dan 

kuantitas, karena persediaan berdampak langsung terhadap keuntungan dan 

besarnya aktiva lancar perusahaan. Tingkat persediaan yang berlebihan akan 

mengakibatkan timbulnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan, serta 

kemungkinan adanya kerusakan. Sebaliknya persediaan yang terlalu sedikit 

akan mengakibatkan terhambatnya perusahaan dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen. Persediaan juga merupakan harta sensitif terhadap keusangan, 

pencurian dan penurunan harga pasar. Untuk itu perusahaan harus dapat 

memperkirakan jumlah persediaan optimal yang harus tersedia dan 

memperhatikan sistem pengendalian internal atas persediaan. 



2 

 

 

 

      Modal yang terkandung dalam persediaan sering kali merupakan harta lancar 

yang paling besar dalam perusahaan. Oleh karena itu setiap perusahaan harus 

terus bersaing agar dapat bertahan dan berkembang untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan dalam mencapai visi dan misi yang dimaksudkan 

sebagai tujuan perusahaan tersebut. Bertahan dan mencapai tujuan yaitu 

mendapatkan laba atau keuntungan dapat tercapai apabila suatu perusahaan 

memiliki pengendalian intern yang baik. Dalam suatu perusahaan akan 

menggunakan seluruh kemampuan, metode-metode untuk mengendalikan segala 

kegiatan yang ada di perusahaan. Dengan demikian perusahaan dapat menerapkan 

pengendalian internal yang memadai sesuai kebutuhan perusahaan yang ada. 

Hal ini dikarenakan transaksi yang terjadi belum terlalu banyak. Sebagai 

pimpinan perusahaan ia dapat langsung mengelola kegiatan perusahaan agar 

sesuai dengan yang direncanakan, tetapi dengan meningkatnya operasi perusahaan 

ataupun jumlah kegiatan banyak juga permasalahan yang timbul dalam 

perusahaan sehingga pimpinan perusahaan tidak dapat mengontrol atau 

mengawasi seluruh operasi perusahaan sendiri secara langsung tanpa alat bantu, 

pengendalian internal. Oleh karena itu perusahaan perlu menetapkan pengendalian 

internal yang dapat membantu mengawasi kegiatan operasi perusahaan secara 

efektif dan efisien.  

Pengendalian internal sangat memiliki peran penting karena pengendalian 

internal merupakan suatu metode dan prosedur yang secara langsung atau tidak 

langsung dapat meminimalisir seluruh tindak penyelewengan yang dapat 

merugikan perusahaan. Agar pengendalian internal ini berjalan secara efektif dan 
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efisien maka diperlukan kesiapan masing- masing unit di perusahaan untuk 

menerapkan Pengendalian Internal secara optimal. 

“ Internal Control consist of the organization planning that includes all 

methods used to safeguard the company assets, to insure the reliability of 

information, to support the efficiency and effectiveness of operations, and insure 

the compliance with rules and regulation.” (Suyono dan Hariyanto, 2012:1237). 

Persediaan barang merupakan salah satu aset perusahaan yang melibatkan 

modal kerja besar, yang harus dikelola secara efektif sehingga barang-barang 

terkontrol dengan baik, dan sesuai dengan kebutuhan dengan diterapkannya 

pengendalian terhadap persediaan akan meminimal terjadinya kekurangan atau 

kelebihan jumlah persediaan yang mengakibatkan kerugian perusahaan baik dari 

segi biaya, waktu dan tenaga. Persediaan merupakan aktiva yang sangat penting 

dalam industri manufaktur oleh karena itu diperlukan pengendalian internal untuk 

meningkatkan keamanan persediaan barang agar tidak terjadinya penggelapan 

oleh pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab serta untuk menciptakan 

keunggulan kompetitif untuk memperoleh laba yang besar. 

Semakin banyak kegiatan perusahaan yang dikerjakan maka semakin banyak 

kemungkinan terjadi kesalahan yang mengakibatkan penyimpangan dalam 

perusahaan, perangkapan jabatan yang bertentangan  ataupun hal lainnya karena 

secara langsung dapat mempengaruhi efektivitas pekerjaan dalam perusahaan. 

Pada CV. Global Anugerah Sejahtera pengendalian internal yang terwujud 

sesuai dengan ISA 315 meliputi, Lingkungan Pengendalian yang terwujud hanya 

empat yang meliputi Nilai Integritas dan Etika, Komitmen untuk kompetensi, 

Filosofi dan gaya operasi manajemen, dan stuktur organisasi, karena kondisi 
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perusahaan yang belum memadai untuk terwujudnya seluruh faktor pada 

lingkungan pengendalian, Penaksiran Risiko yang terwujud cukup baik dengan 

selalu memperhatikan indikasi adanya risiko, Informasi dan Komunikasi terjalin 

cukup dengan tingginya kepedulian terhadap pelanggan, Aktivitas pengendalian, 

dan Pemantauan terwujud dengan baik sesuai dengan yang ditetapkan oleh 

kebijakan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis melakukan 

penilitian yang dituangkan dalam skripsi dengan mengambil judul; “Analisis 

Pengendalian Internal Tentang Persediaan Barang Jadi pada CV Global 

Anugerah Sejahtera di Surabaya” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut diatas maka perumusan 

masalah yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut :  

Bagaimanakah analisis pengendalian internal tentang persediaan barang jadi 

pada CV Global Anugerah Sejahtera di Surabaya ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan latar belakang serta identifikasi rumusan permasalahan 

diatas,    maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian pada studi kasus ini 

adalah : 

Untuk menganalisis pengendalian internal tentang persediaan barang jadi pada 

CV Global Anugerah Sejahtera di Surabaya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi penulis 

Berguna sebagai sarana dalam memperkaya wawasan, menambah 

pengetahuan serta pengalaman atas penerapan teori-teori penulis 

peroleh selama perkuliahan khususnya mengenai penerapan 

pengendalian internal terhadap persediaan barang jadi. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat bermanfaat bagi rekan – rekan mahasiswa atau peneliti 

selanjutnya dalam memperoleh informasi serta menambah 

pengetahuan mengenai penerapan pengendalian internal terhadap 

persediaan barang jadi sebagai bahan referensi untuk melakukan 

pembahasan lebih lanjut. 

c. Bagi pengembangan ilmu 

Hasil penelitian diharapkan dapat dipelajari pada saat perkuliahan 

mengenai ilmu auditing dan ilmu akuntansi khususnya tentang 

penerapan pengendalian internal terhadap persediaan barang jadi. 

 

2. Manfaat Praktis 

Bagi CV. Global Anugerah Sejahtera Surabaya sebagai bahan masukan 

dan bahan pertimbangan bagi instansi tentang pengendalian internal 

persediaan barang jadi pada perusahaan tersebut. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibuat untuk menghindari penyimpangan dari judul dan tujuan 

sebenarnya, maka penulis membuat ruang lingkup dan batasan masalah yaitu 

analisis pengendalian internal tentang persediaan barang jadi yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu analisis pengendalian internal tentang persediaan 

barang jadi kemasan galon pada CV Global Anugerah Sejahtera Surabaya. 

Dalam periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. 


