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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Dalam era modern ini sebuah perusahaan yang merupakan pelaku usaha 

tidak dapat lepas dari globalisasi ekonomi. Perkembangan teknologi yang terjadi 

tentu membawa dampak dan pengaruh besar bagi perekonomian, yang tentu 

berpengaruh juga kepada perkembangan dunia usaha, dan meningkatnya 

persaingan di semua bidang, baik di bidang perdagangan maupun industri. 

Perkembangan dunia usaha juga ditandai dengan munculnya berbagai jenis 

perusahaan di berbagai bidang dan berbagai skala. 

Setiap perusahaan selalu bertujuan untuk menghasilkan laba semaksimal 

mungkin agar dapat menjaga kelangsungan perusahaan, mengembangkan, dan 

memajukan perusahaan ketingkat yang lebih tinggi. 

Perusahaan dagang dapat diartikan sebagai perusahaan atau organisasi 

yang melakukan kegiatan usaha dengan membeli barang atau produk dari pihak 

lain yang kemudian disalurkan atau dijual kembali kepada pelanggan baik secara 

retail atau grosir. Dengan majunya perusahaan, maka akan bertambah masalah 

yang dihadapi, seperti kecurangan, dan penyelewengan yang terdapat dalam 

perusahaan. 

Sebagai pimpinan perusahaan harus mengetahui kondisi yang terjadi di 

perusahaan, dari keuangan ataupun persediaan yang ada di perusahaan. Salah satu 

langkah yang diambil dalam mencegah terjadinya penyelewengan adalah 

membuat sistem atau prosedur dengan integrasi mulai dari perencanaan, 

pencatatan, pelaporan, hingga pengawasannya.  

Persediaan  merupakan barang yang dibeli dan disimpan yang kemudian 

dijual  kepada pelanggan, sehingga persediaan memiliki arti yang penting bagi 

perusahaan dagang dan perusahaan wajib senantiasa memberikan perhatian yang 

besar dalam hal persediaan. Persediaan rentan dengan kerusakan, pencurian, 

kesalahan pencatatan, pemasukan barang yang tidak benar, dan pengeluaran 
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barang yang tidak sesuai dengan pesanan, yang dapat menyebabkan terdapat 

perbedaan antara barang yang sebenarnya dengan persediaan yang dicatat. 

Pengendalian bertujuan untuk melindungi dan dapat menghasilkan 

informasi tentang persediaan yang lebih dipercaya, dan pengendalian intern 

persediaan dilakukan sebagai salah satu tindakan pengamanan untuk mencegah 

terjadinya pencurian, kerusakan barang, dan kesalahan lainnya. Selain itu 

manajemen juga harus melakukan pemeriksaan persediaan secara berkala antara 

persediaan yang tercatat dengan jumlah persediaan sesungguhnya. Di Dalam 

pengendalian intern suatu perusahaan terdiri dari sistem dan prosedur yang dibuat 

untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian persediaan perusahaan dapat 

tercapai. 

PT. Inti Cakrawala Citra (Indogrosir) cabang Bogor merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang retail yang menjual barang secara grosir 

maupun eceran. Sebagai usaha dagang, persediaan menjadi hal utama dalam 

perusahaan untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan laba. 

Persediaan yang berbagai macam dan terdiri banyak item membuat sistem 

dan prosedur penerimaan barang oleh perusahaan dari supplier hingga barang 

tersebut diletakkan pada display untuk dibeli  menjadi sangat penting dan sangat 

menentukan kebijakan yang ditetapkan di perusahaan, dan juga dapat mengurangi 

resiko selisih antara jumlah persediaan yang tercatat dengan fisik barang. 

Dalam prosesnya sistem dan prosedur yang berjalan di PT. Inti Cakrawala 

Citra seluruhnya sudah dilakukan secara komputerisasi agar memudahkan dalam 

pencatatan barang dan juga memudahkan dalam melakukan pengawasan 

persediaan, sehingga manajemen dapat melakukan pengendalian intern dan 

mencegah kecurangan yang terjadi di perusahaan. 

Sistem pengendalian barang di PT. Inti Cakrawala Citra yang menerapkan 

sistem modernisasi, yang merupakan sistem yang dibuat untuk mengatur baik dari 

penerimaan barang, penyimpanan barang, penyaluran barang, hingga penempatan 

barang, dan juga penerapan stock opname yang dilakukan di perusahaan serta 

sistem tanggung jawab dari atasan hingga ke seluruh karyawan toko.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas maka rumusan 

masalah yang diajukan peneliti adalah “Apakah pelaksanaan sistem dan prosedur 

persediaan barang dagang yang diterapkan pada PT. Inti Cakrawala Citra 

(Indogrosir) Bogor sudah sesuai dengan prinsip pengendalian intern? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui lebih lanjut 

mengenai pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran  

persediaan barang dagang pada  PT. Inti Cakrawala Citra (Indogrosir) Bogor. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis. 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan referensi 

dan wawasan mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi dalam sistem dan 

prosedur persediaan barang dagang, serta diharapkan juga adanya 

pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan yang dapat dipelajari di 

bangku perkuliahan. 

1.4.2 Manfaat Praktis. 

1. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat 

menerapkan teori yang didapatkan selama penelitian. 

2. Bagi pembaca dan pihak lain yang berkepentingan, dapat menambah 

pengetahuan, informasi, wawasan, dan referensi mengenai faktor- faktor 

yang mempengaruhi sistem dan prosedur persediaan barang. 

3. Bagi perusahaan, dapat memberikan bahan pertimbangan bagi manajemen 

PT. Inti Cakrawala Citra Bogor untuk meningkatkan sistem dan prosedur 

pengendalian persediaan barang dagang. 
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