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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual 

kembali atau diproses lebih lanjut menjadi barang untuk dijual. Perusahaan 

dagang maupun perusahaan industri pada umumnya mempunyai persediaan yang  

jumlah,  jenis serta masalahnya tidaklah selalu sama antara perusahaan yang satu 

dengan perusahaan yang lainnya. Pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa 

hampir pada semua perusahaan, persediaan merupakan harta milik perusahaan 

yang cukup besar atau bahkan terbesar jika dibandingkan dengan harta lancar 

lainnya. Dan persediaan juga merupakan elemen yang paling banyak 

menggunakan sumber keuangan perusahaan yang perlu disediakan agar 

perusahaan dapat beroperasi secara layak sebagaimana mestinya. 

        Begitu pentingnya peranan persediaan dalam operasi perusahaan sehingga 

perlu diadakan metode penilaian persediaan yang tepat untuk memperoleh hasil 

usaha yang sesuai dengan periode pembukuannya. Selain itu manajemen 

perusahaan  juga perlu mempunyai sistem pengendalian intern yang baik yang 

dapat menjalin keamanan persediaan milik perusahaan itu sendiri. Dengan adanya 

pengendalian intern maka akan segera diketahui pada ketidakberesan dalam 
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perusahaan. Skripsi ini juga didasarkan pada penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Irma Agustina. 

Di dalam suatu perusahaan yang relatif kecil biasanya transaksi yang terjadi 

masih sedikit dan sederhana. Sedangkan perusahaan yang cukup besar biasanya 

transaksi yang terjadi cukup banyak dan sedikit rumit sehingga memerlukan suatu 

pengawasan secara langsung agar semua transaksi dapat berjalan dengan baik dan 

terkendali. Dan di dalam hal ini pemimpin harus memberikan sebagian wewenang 

dan tanggung jawab kepada bawahannya, sehingga membutuhkan lebih banyak 

sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan skala perusahaan. Dengan 

kegiatan yang berlangsung diperusahaan maka diperlukan adanya suatu sistem 

pengendalian internal.          

Dalam organisasi perusahaan yang sederhana seperti halnya yang terjadi di 

CV.Dwiasta Konstruksi, segala aktivitas perusahaan  dikelola secara langsung 

oleh pemilik perusahaan tersebut hal ini dikarenakan transaksi yang terjadi belum 

terlalu banyak. Dengan demikian pemilik bisa merangkap langsung sebagai 

pimpinan perusahaan. Sebagai pimpinan perusahaan, ia dapat langsung mengelola 

dan mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan yang direncanakan. 

Tetapi dengan meningkatnya operasi perusahaan, volume kegiatan semakin 

meningkat. Dan banyak pula permasalahan yang timbul dalam perusahaan, 

pimpinan perusahaan tidak mungkin dapat mengawasi operasi perusahaan sendiri 

secara langsung tanpa alat bantu, baik dalam personal dan sistem. Adanya 



3 
 

rangkap jabatan dan SOP yang belum ada didalam perusahaan akan menimbulkan 

beberapa permasalahan didalam proses pengendalian intern. Oleh karena itu 

perusahaan perlu menetapkan sistem pengendalian yang dapat membantu dalam 

mengawasi kegiatan operasi perusahaan secara efektif dan efisien. Sistem 

pengendalian ini adalah pengendalian internal. 

Demikian pula halnya pada CV.Dwiasta Konstruksi dimana fungsi 

persediaan sangat mempengaruhi terhadap operasi-operasinya. Kegagalan atas 

pencatatan persediaan akan berakibat kerugian pula terhadap perusahaan. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis membatasi untuk persediaan barang 

khususnya baja ringan, penutup atap, penutup plafond, lisplang, talang, dll. Hal 

ini yang mendorong penulis untuk memilih masalah pengendalian intern sebagai 

objek penulisan skripsi, khususnya pada CV.Dwiasta Konstruksi dengan judul 

“EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN PADA 

CV.DWIASTA KONSTRUKSI”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengidentifikasi permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Waktu kedatangan persediaan yang sering terlambat, sehingga proses      

penjualan terhambat. 
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2. Penyelewengan dan pencurian yang kemungkinan besar akan terjadi. 

3. Adanya rangkap jabatan & tidak ada SOP 

C. Pembatasan Masalah 

Penulis membatasi dan memfokuskan pembahasan pengendalian 

internal persediaan pada perusahaan CV.Dwiasta Konstruksi 

D. Perumusan Masalah 

1. Apakah pengendalian internal persediaan CV.Dwiasta Konstruksi telah 

sesuai dengan teori? 

2. Bagaimana tingkat keefektifan  pengendalian internal  atas persediaan 

barang CV.Dwiasta Konstruksi  ? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk memperoleh gambaran cara penerapan pengendalian internal 

terhadap persediaan barang CV.Dwiasta Konstruksi berdasarkan  teori . 

2. Untuk mengetahui tingkat keefektifan pengendalian internal atas  persediaan 

barang CV.Dwiasta Konstruksi. 

 

 



5 
 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis,sebagai bahan pembelajaran dan pengetahuan terhadap 

pengendalian intern persediaan pada CV.Dwiasta Konstruksi. 

2. Bagi Perusahaan,sebagai bahan masukan terhadap sistem pengendalian 

intern khususnya persediaan pada CV.Dwiasta Konstruksi. 

3. Bagi Pembaca,sebagai bahan tambahan yang bermanfaat dalam penelitian 

pengendalian intern persediaan. 

 G. Sistematika Penulisan 

   Penulis dalam menyusun skripsi ini membagi pembahasan kedalam 

enam bab. Pembagian dilakukan untuk mempermudah dan memperjelas 

pembahasan topik skripsi sehingga keterangan yang terdapat dalam skripsi ini 

dapat tersusun dengan baik dan terinci. Masing-masing bab secara singkat 

menjelaskan hal-hal sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan alasan pemilihan judul, perumusan 

dan pembatasan masalah, metode penelitian data guna penyusunan 

skripsi ini dan sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai pengertian pengendalian 

intern, pengertian dan penggolongan persediaan, evaluasi 

pengendalian intern dan pencatatan persediaan kertas kerja 

pemeriksaan dan laporan pemeriksaan persediaan. 

      BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis membahas tentang tempat dan waktu penelitian, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis 

data, dan definisi oprasional variable. 

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini penulis mencoba untuk menguraikan tentang sejarah 

berdirinya CV. Dwiasta Konstruksi, struktur organisasi dan uraian 

tugas dan bidang usaha perusahaan.  

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini berisi tentang uraian hasil pengolahan data dan 

interprestasi hasil, bab ini menjelaskan proses pengolahan data 

berdasarkan kriteria metode analisis. 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian secara singkat yang 

tertuang di dalam kesimpulan dan saran yang berisi tentang solusi 

konkrit terhadap hasil penelitian dan permasalahan yang telah 

dilakukan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


