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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang  

Saat ini dunia tengah memasuki era revolusi industri 4.0 dimana teknologi 

telah menjadi dasar dalam kehidupan manusia. Hal ini ditandai dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal tidak hanya 

pada proses produksi tetapi pada seluruh rantai industri sehingga menghasilkan 

model bisnis baru berbasis digital. Dengan adanya revolusi industri 4.0, pelaku 

industri akan sangat terbantu dalam meningkatkan efisiensi waktu, tenaga kerja, 

dan biaya. 

Perusahaan manufaktur merupakan suatu cabang industri yang 

mengaplikasikan mesin, peralatan, tenaga kerja, dan suatu proses untuk mengubah 

bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki harga jual. Pada perusahaan 

manufaktur, terdapat beberapa persediaan yang belum siap dijual sehingga 

produsen mengklasifikasikan persediaan menjadi tiga kategori yaitu persediaan 

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

memperhatikan ketiga kategori persediaan ini, pengguna laporan keuangan dapat 

memperoleh wawasan tentang rencana produksi manajemen. Sebagai contoh, 

rendahnya tingkat bahan baku dan tingginya tingkat barang jadi menunjukkan 

bahwa manajemen yakin bahwa perusahaan memiliki cukup persediaan sehingga 

produksi akan melambat untuk mengantisipasi resesi. Di sisi lain, tingkat bahan 

baku yang tinggi dan tingkat barang jadi yang rendah menandakan bahwa 
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manajemen berencana untuk meningkatkan produksi.   

Selama ini industri manufaktur telah memberikan kontribusi terbesar 

terhadap perekonomian nasional, maka upaya yang dapat dilakukan oleh menteri 

perindustrian dalam merevitalisasi sektor manufaktur lebih produktif dan inovatif 

adalah dengan revolusi industri 4.0. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

(2019:10), sektor manufaktur menyumbangkan kepada Produk Domestik Bruto 

(PDB) nasional dengan capaian 19,52%. Menurut Menteri perindustrian (2018:04), 

kontribusi manufaktur Indonesia mampu melebihi 30% apabila dihitung mulai dari 

proses pra produksi, produksi, dan pasca produksi. 

Teknologi yang berkembang dengan sangat cepat menyebabkan persaingan 

antar perusahaan menjadi semakin ketat guna menarik perhatian konsumen dengan 

produk yang dihasilkan. Perusahaan dituntut untuk meningkatkan manajemen 

produksi dan pendistribusian barang yang tepat waktu sesuai dengan permintaan 

konsumen. Persaingan yang ketat juga membuat perusahaan harus semakin pintar 

dalam mengatur kebijakan atas aset yang dimiliki perusahaan, salah satunya adalah 

persediaan. Persediaan menjadi salah satu bagian penting dalam kelancaran proses 

produksi, maka dari itu pencatatan persediaan harus dilakukan untuk menjamin 

adanya kepastian bahwa barang tersebut ada saat dibutuhkan. 

Persediaan barang merupakan salah satu aktiva yang paling aktif 

perputarannya dalam perusahaan karena persediaan adalah aset lancar dalam 

perusahaan yang akan di produksi terus menerus dan dijual kembali. Laporan 

persediaan harus relevan dan akurat dalam memberikan informasi karena akan 

berguna untuk pengambilan keputusan tentang kapan persediaan harus dipesan 
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kembali dan berapa kuantitasnya. Jika terdapat kesalahan dalam menghitung 

persediaan maka akan berpengaruh terhadap laporan keuangan sehingga salah 

dalam pengambilan keputusan. 

Persediaan memiliki tiga metode penilaian yang biasa digunakan yaitu 

metode FIFO (First In First Out), metode LIFO (Last in First Out), dan metode 

rata-rata (Average Cost Method). Dalam penerapannya, tiga metode tersebut 

memiliki pengaruh yang berbeda terhadap laba yang dihasilkan. Perusahaan harus 

menentukan metode penilaian apa yang akan digunakan sesuai dengan bidang 

usaha yang dijalankan.  Dengan menggunakan metode FIFO, barang persediaan 

yang masuk pertama akan dikeluarkan pertama dari gudang. Sebaliknya dalam 

metode LIFO, barang persediaan yang terakhir masuk akan dikeluarkan pertama 

dari gudang. Sedangkan dalam metode rata-rata, nilai barang persediaan yang 

dicatat sebagai nilai persediaan adalah nilai persediaan yang ada ditambah dengan 

nilai persediaan barang yang baru masuk. 

Pengendalian internal atas persediaan sangat diperlukan karena persediaan 

adalah aset lancar. Menurut Hery (2015) yang dikemukakan oleh Makikui (2017) 

dalam jurnalnya, menyatakan bahwa terdapat dua tujuan utama diterapkannya 

pengendalian internal tersebut, yaitu untuk mengamankan persediaan dari tindakan 

pencurian, penyelewengan, penyalahgunaan, kerusakan, serta menjamin 

keakuratan penyajian persediaan dalam laporan keuangan. Pengendalian internal 

atas persediaan harus dimulai pada saat barang dibeli dari pemasok hingga barang 

tersebut di proses menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. 
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Banyak perusahaan rentan dalam mengelola pengendalian internalnya. 

Pengelolaan pengendalian internal yang kurang memadai menyebabkan terjadinya 

pencurian atau pencatatan barang persediaan yang berbeda dengan jumlah yang 

sebenarnya ada di dalam gudang. Melalui penerapan sistem pengendalian internal 

yang baik, diharapkan seluruh kegiatan operasional yang berhubungan dengan 

siklus persediaan dapat terlaksana dengan baik karena dengan kegiatan operasional 

yang berjalan dengan lancar dan terstruktur, maka dari segi finansial perusahaan 

pun akan ikut berjalan dengan baik. 

PT. Surya Toto Indonesia Tbk adalah perusahaan manufaktur yang menjual 

produk sanitary, perlengkapan (fitting), dan produk sistem dapur serta kegiatan 

lainnya yang berkaitan dengan produk tersebut. PT. Surya Toto Indonesia Tbk 

terbagi menjadi beberapa divisi dan pada kesempatan kali ini, penulis akan 

melakukan analisis pengendalian internal persediaan pada divisi fitting. Pada divisi 

ini, penulis melakukan penelitian atas pengendalian internal terhadap persediaan 

dan melakukan perbandingan dengan pengendalian internal pada buku Hall (2016). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Siklus Persediaan Pada PT. 

Surya Toto Indonesia Tbk (Subsektor fitting)” 
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1.2 Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penyusunan skripsi ini meliputi :  

1. Analisis pengendalian internal pada siklus persediaan berfokus pada 

persediaan bahan baku dan barang jadi. 

2. Analisis pengendalian internal pada siklus persediaan berfokus pada 

kerangka COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commision) 

3. Analisis kekuatan dan kelemahan pengendalian internal berdasarkan 

pada aktivitas pengendalian fisik menurut Hall (2016). 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti telah 

menetapkan beberapa rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimanakah penerapan sistem dan prosedur akuntansi pada siklus persediaan 

PT. Surya Toto Indonesia Tbk? 

2. Bagaimanakah kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian internal pada 

siklus persediaan PT. Surya Toto Indonesia Tbk? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur akuntansi pada siklus 

persediaan PT. Surya Toto Indonesia Tbk. 
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2. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian internal pada 

siklus persediaan PT. Surya Toto Indonesia Tbk. 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi pembaca  

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada 

pembaca tentang sistem pengendalian internal siklus persediaan pada 

PT. Surya Toto Indonesia Tbk. 

2. Bagi perusahaan 

a) Sebagai sumbangan pemikiran, pemberian masukan, dan tambahan 

informasi yang dapat berguna untuk membantu meningkatkan 

aktivitasnya. 

3. Bagi penulis 

a) Merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori di bidang 

akuntansi ke dalam PT. Surya Toto Indonesia Tbk. 

b) Memperdalam pemahaman penulis mengenai permasalahan akuntansi, 

khususnya dalam bidang akuntansi persediaan. 

c) Sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di 

Universitas Pelita Harapan. 
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1.6 Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun sebagai berikut: 

BAB I        PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan pemahaman yang mendasar tentang 

penyusunan skripsi ini yaitu mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II             LANDASAN TEORITIS 

Bab ini memuat kerangka teori relevan yang terkait dengan tema 

skripsi dan sebagai bahan acuan bagi penulis untuk menjawab 

rumusan masalah yang ada. 

BAB III           METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas mengenai objek studi kasus dimana 

profil perusahaan yang menjadi objek penelitian akan 

ditampilkan, tahapan studi kasus yang digunakan, teknik 

pengumpulan data, serta teknik analisis studi kasus. 

BAB IV           HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas tentang hasil dan pembahasan dari penelitian 

yang dilakukan oleh penulis.  

BAB V            KESIMPULAN DAN SARAN  

                   Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang 

                   diberikan berdasarkan temuan penelitian.  

 


