
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.         Latar Belakang Penelitian 

     Pada saat ini persaingan dunia usaha semakin kompetitif, hal ini mendorong setiap badan 

usaha untuk meningkatkan daya saingnya. Upaya yang dapat dilakukan badan usaha adalah dengan 

mengelola dan meningkatkan seluruh aktivitasnya agar mampu bersaing dalam mempertahankan 

kelangsungan hidup usaha tersebut, sehingga tujuan badan usaha akan tercapai. Pada dasarnya 

yang bertanggung jawab dalam mengelola aktivitas badan usaha adalah pihak manajemen. Salah 

satu aktivitas badan usaha yang sangat perlu diperhatikan adalah aktivitas pengelolaan persediaan 

barang dagangan.  

Perusahaan harus dapat berusaha mengelola persediaan dengan baik dalam 

perencanaannya maupun dalam pengendaliannya. Dengan membuat perencanaan barang 

dagangan yang baik akan membantu masyarakat dan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. 

Namun kegiatan perencanaan ini bukanlah ditentukan oleh banyaknya jumlah persediaan barang 

dagangan melainkan oleh selera dan tingkat kebutuhan dari konsumen pada saat yang tepat melalui 

bagaimana barang dagangan itu dibutuhkan.  

Suatu perusahaan dagang didirikan untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan 

oleh konsumen. Ini berarti, perusahaan dituntut untuk menyediakan barang atau jasa yang 

bermanfaat bagi konsumen. Seandainya tujuan ini tidak tercapai, maka perusahaan tidak dapat 



bersaing dan akhirnya tersingkirkan. Perkembangan suatu perusahaan akan mengakibatkan 

kegiatan semakin bertambah luas dan masalah-masalah yang dihadapi semakin kompleks. 

Kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan merupakan kegiatan yang saling berkaitan 

yang satu dengan yang lainnya. Kegagalan melaksanakan salah satu kegiatan yang akan 

mempunyai akibat terhadap kegiatan yang lain dalam satu bagian atau manajemen perusahaan, 

oleh karena itu perusahaan dituntut untuk berupaya sebaik-baiknya agar dalam pelaksanaan 

seluruh kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. 

Persediaan barang dagangan memegang peranan penting bagi badan usaha, karena 

merupakan unsur aset yang memiliki nilai materil dalam jumlah dan nilai yang relatif besar serta 

merupakan aset yang sensitif terhadap waktu, penurunan harga pasar, pencurian, pemborosan, 

kerusakan dan kelebihan biaya yang disebabkan oleh kesalahan dalam penangannya, resiko yang 

timbul dari persediaan beberapa diantaranya yaitu dari kebijakan perusahaan untuk mengatur 

persediaannya dan prosedur-prosedur baik pemasukan barang maupun pengeluaran barang, 

adanya keterlambatan waktu pelaporan, ketidakakuratan jumlah persediaan, laporan pendukung 

tidak lengkap, tidak tersedianya informasi pada saat yang dibutuhkan, itu merupakan masalah 

utama dalam pengelolaan barang dagangan dan hal ini akan menghasilkan kualitas informasi 

persediaan yang kurang berkualitas, agar tidak terjadi kurang berkualitasnya informasi persediaan 

perlu dihindari adanya hal-hal yang dapat menimbulkan resiko yang akan timbul untuk itu 

diperlukan suatu pengendalian internal persediaan barang dagangan yang efektif. 

Pengendalian atas persediaan barang dagangan akan membantu perusahaaan untuk 

mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan jumlah persediaan barang dagangan. Jika 

pencatatan dan penilaian jumlah persediaan barang telah dilakukan dengan benar sejak dini, maka 

pada akhirnya penjumlahan dalam laporan keuangan juga akan benar. 



Di lain sisi perencanaan dan pengendalian atas persediaan barang dagangan merupakan 

unsur aset perusahaan yang bernilai tinggi dan merupakan elemen aset yang sangat aktif dalam 

operasi perusahaan barang dagangan. 

Dikarenakan persediaan merupakan salah satu faktor yang menentukan kelancaran 

produksi dan penjualan, maka persediaan harus dikelola secara tepat. Dalam hal ini perusahaan 

harus dapat menentukan jumlah persediaan optimal, sehingga di satu sisi kontinuitas produksi 

dapat terjaga dan pada sisi lain perusahaan dapat memperoleh keuntungan, karena perusahaan 

dapat memenuhi setiap permintaan yang datang. Karena persediaan yang kurang akan sama tidak 

baiknya dengan persediaan yang berlebihan, sebab kondisi keduanya memiliki beban dan akibat 

masing-masing. 

Bila persediaan kurang, maka perusahaan tidak akan dapat memenuhi semua permintaan 

sehingga akibatnya pelanggan akan kecewaaan beralih ke perusahaan lainnya. Sebaliknya, bila 

persediaan berlebih, ada beberapa beban yang harus ditanggung, yaitu : 

a. Biaya penyimpanan di gudang, semakin banyak barang yang disimpan maka akan semakin 

besar biaya penyimpanannya. 

b. Resiko kerusakan barang, semakin lama barang tersimpan di gudang maka resiko kerusakan 

barang semakin tinggi. 

c. Resiko keusangan barang, barang-barang yang tersimpan lama akan kadaluarsa maka 

semakin besar biaya kerugiannya. 

Persediaan memiliki peranan tersendiri dalam kegiatan usahanya. Barang-barang yang dibeli 

oleh perusahaan akan disimpan oleh perusahaan sebagai persediaan untuk kemudian dijual 

kembali oleh perusahaan ataupun untuk sebagai bahan proses produksi yang akan dijalankan. 

barang jadi merupakan jenis persediaan yang dibeli oleh perusahaan untuk disimpan oleh 



perusahaan dan kemudian dijual kembali. Perusahaan tidak hanya membeli barang jadi untuk 

dijadikan persedian bagi perusahaan, tetapi barang setengah jadi pun akan dibeli juga oleh 

perusahaan sebagai persediaan. Barang setengah jadi ini dibeli oleh perusahaan untuk kemudian 

diolah kembali menjadi barang jadi baru kemudian dijual kepada pihak lain. Barang setengah jadi 

ini dilakukan bila perusahan dalam proses produksinya tidak membuat produk yang akan dijual 

dari bahan baku mentah. Namun, perusahaan tidak hanya menginvestasikan barang-barang yang 

dibeli untuk kemudian dijadikan persediaan hanya pada barang jadi maupun barang setengah jadi. 

Perusahaan juga akan membeli bahan baku sebagai persediaan untuk menjaga perusahaan tidak 

kekurangan bahan baku mentah untuk melakukan kegiatan proses produksi untuk kemudian dijual 

guna mendapatkan laba. 

Setelah keseluruhan proses yang berkaitan dengan upaya menghasilkan produk untuk 

perusahaan selesai maka produk tersebut harus disimpan, dijual, dan didistribusikan kepada para 

pelanggan perusahaan. Tanpa aktivitas penyimpanan yang baik, penjualan kepada konsumen dan 

pendistribusian yang tepat waktu dan efisien maka semua aktivitas produksi tidak akan ada 

manfaatnya. Untuk menyimpan, menjual dan mendistribusikan produk perusahaan tersebut 

diperlukan sejumlah pengeluaran yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Pada bagian lain, sejak 

proses produksi dimulai hingga selesai dan sejak proses penyimpanan produk hingga 

pendistribusian produk perusahaan ketangan konsumen, ada bagian tertentu di dalam perusahaan 

yang terkait secara langsung dengan aktivitas produksi seperti diperlukannya bahan baku yang 

tersedia untuk proses pembuatan produk. Hal tersebut memerlukan biaya yang disesuaikan dengan 

besarnya kebutuhan dalam kegiatan produksi. 

Pada umumnya badan usaha dalam kegiatan usahanya menerapkan Sistem informasi 

akuntansi persediaan barang guna mencapai efektivitas pengendalian persediaan barang dengan 



dihasilkannya informasi persediaan yang berkualitas. Salah satu bentuk kegiatan usaha yang 

menerapkan Sistem Informasi Akuntasi persediaan barang dalam menjalankan aktivitas operasi 

usahanya adalah perusahaan distributor. Menurut Mentri perdagangan Indonesia Nomor. 11 tahun 

2006 pengertian distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan 

atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan 

serta pemasaran barang/jasa yang dimiliki/dikuasai. Karena menyediakan berbagai macam barang 

dengan jenis, bentuk, merk, ukuran , harga dan sifatnya yang berbeda-beda, Barang dagangan pada 

perusahaan ini rentan terhadap berbagai kerusakan, keusangan, kelebihan maupun kekurangan 

persediaan serta kehilangan. 

Kehilangan atau kerusakan akan barang dagangan akan merugikan perusahaan karena akan 

otomatis mengurangi jumlah persediaan barang dagang perusahaan yang akan berdampak pada 

pengurangan profit yang seharusnya diterima perusahaan. Selain itu akan menyebabkan hilangnya 

kepercayaan konsumen dan pihak lainnya yang berkepentingan terhadap perusahaan. 

Adapun beberapa dari penelitian terdahulu mengenai sistem informasi akuntansi 

persediaan : 

Tabel 1 

 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul  Hasil Penelitian 

1 

Reinhard S. 

Sambuaga 

(2013) 

Evaluasi 

Akuntansi 

Persediaan 

pada PT. 

Sukses Era 

Niaga Manado 

Penerapan akuntansi persediaan pada 

PT. Sukses Era Niaga Manado telah 

sesuai dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi No. 14 mengenai 

Persediaan. Metode penilaian 

persediaan yang digunakan yaitu 

metode FIFO. Pada akhir tahun 

perusahaan melakukan perhutungan 

fisik terhadap semua jenis persediaan 

barang dagang untuk mengecek 



catatan akuntansi dan guna 

memastikan saldo yang tercatat di 

pembukuan. hal ini dilakukan untuk 

membandingkan catatan persediaan 

terhadap hasil perhitungan fisik 

sehingga memungkinkan perusahaan 

untuk menelusuri perbedaan dalam 

total persediaan. 

 

 

No Peneliti Judul  Hasil Penelitian 

2 

Desti 

Kurnia dan 

Rizal 

Effendi 

(2014) 

Peranan Sistem 

Akuntansi 

dalam 

pengendalian 

persediaan 

barang 

dagangan pada 

CV. Graha 

Gallery 

Palembang 

Bahwa dalam lingkungan 

pengendalian belum ada pemisahan 

tugas antara fungsi penerimaan dan 

penyimpanan, masih merangkap 

menjadi satu fungsi saja yaitu fungsi 

penerimaan. Sering terjadi 

ketidakcocokan pencatatan pada kartu 

stock dengan pencatatan di komputer, 

dikarenakan karyawan kurang teliti 

dalam melakukan pengecekan 

terhadap jumlah barang yang tersedia 

di gudang. dan belum dilakukannya 

teknik Economic Order Quantity 

(EOQ) oleh CV. Graha Gallery. 

3 

Friska 

Baramuli  

dan Sifrid S. 

Pangemanan 

(2015) 

Analisis Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Persediaan pada 

Yamaha Motor 

Toli-Toli 

Yamaha Bima Motor Toli-Toli telah 

mengubah dari sitem manual 

menggunakan sistem informasi secara 

komputerisasi. Kesimpulan ini 

didukung pada setiap komponen yang 

terdiri untuk dikatakan terbentuknya 

suatu sistem yang harus dimiliki dan 

telah dimiliki oleh Yamaha Bima 

Motor Toli-Toli dan output yang 

diterima dari suatu sistem yang 

merupakan tujuan dari suatu sistem 

informasi akuntansi telah selesai, yaitu 

mengubah informasi yang ada 

sehingga menjadi efektif dan efisien 

bagi semua pengguna informas, serta 

data yang dihasilkan dengan ter-up-to-

date membantu semua pihak dalam 

penyajian informasi persediaan 

maupun informasi yang lainnya yang 



dibutuhkan untuk mengambil 

keputusan. 

 

Maka dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi dan 

persediaan sangat berpengaruh terhadap profitabilitas, dimana perusahaan harus memiliki 

prosedur-prosedur yang memadai seperti yang telah dibahas diatas.  

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian pada salah satu perusahaan pendistribusian di kawasan Sukabumi yaitu PT. Bina San 

Prima. PT. Bina San Prima merupakan perusahaan distributor nasional  yang mendistribusikan 

obat-obatan perusahaan besar farmasi Sanbe Farma dan Caprifarmindo Labs yaitu perusahaan 

farmasi yang memproduksi obat-obatan manusia dan juga obat-obatan untuk hewan ternak. PT. 

Bina San Prima awalnya difokuskan pada pendistribusian obat-obatan untuk perusahaan farmasi 

tersebut, namun dengan adanya berbagai kebutuhan manusia maka PT. Bina San Prima menambah 

pendistribusiannya dalam hal Costumer Product. Dalam Costumer Product ini meliputi makanan, 

minuman, dan barang habis pakai lainnya. PT. Bina San Prima menjamin kualitas obat-obatan 

serta barang costumer product sampai ditangan konsumen dalam keadaan yang baik sehingga 

layak untuk dikonsumsi. Adanya pengeluaran barang ataupun penerimaan barang membuat 

kendala serta kendala data akuntansi, maka PT. Bina San Prima membutuhkan suatu sistem 

informasi akuntansi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pimpinan dan manajer dan 

pelaku perusahaan terhadap persediaan barang dagang sehingga proses pendistribusian dapat 

berjalan lebih efisien. 

Setiap harinya PT. Bina San Prima selalu melakukan stock opname yang merupakan tugas 

divisi Accounting, stock opname tersebut rutin dilaksanakan selama tiga kali dalam sebulan. 

Pelaksanaan stock opname dibagi menjadi tiga periode yaitu stock opname bulanan, stock opname 



minggu pertama, dan stock opname minggu kedua. stock opname sendiri yaitu menyamakan stock 

secara sistem (komputerisasi) dan stock fisik yang ada di gudang. Stock opname dilaksanakan 

secara berurutan mengikuti jadwal yang ada. Dalam pelaksanaannya sering ditemukan beberapa 

perbedaan antara stock fisik dan stock sistem yaitu : 

1. Terdapat selisih lebih pada item barang tertentu 

2. Terdapat selisih kurang pada item barang tertentu 

3. Terdapat selisih lebih/kurang pada dua item barang berbeda 

4. Adanya item barang yang terdapat di gudang namun tidak ada secara stock di sistem 

Hal tersebut merupakan temuan dari hasil stock opname, yang dapat mengakibatkan terhadap 

laporan nilai persediaan pada periode yang akan datang. Temuan tersebut diakibatkan oleh 

berbagai macam, misalnya human error yaitu kesalahan dalam pengeluaran barang, dalam 

penginputan pengeluaran maupun pemasukan barang, tidak sesuainya antara barang yang masuk 

ke dalam gudang dan yang diinput secara sistem, retur dalam proses yang belum terselesaikan 

secara sistem namun sudah masuk ke dalam gudang, dan ada juga kesalahan sistem atau error 

system dikarenakan sistem informasi akuntansi persediaan yang kurang memadai sehingga barang 

belum terproses penuh secara sistem sedangkan di gudang barang tersebut sudah tidak ada.   

 Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisa Sistem 

Informasi Akuntansi Persediaan barang dagang pada PT. Bina San Prima”. 

1.2. Identifikasi Dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang sering ditemukan dalam suatu perusahaan yang berdampak pada 

kerugian perusahaan adalah penimbunan persediaan barang dagangan  dalam jumlah berlebihan 

yang disebabkan oleh buruknya perputaran persediaan yang akan menimbulkan resiko dalam 



peningkatan biaya penyimpanan, biaya pemeliharaan, biaya kesempatan dan resiko kerusakan 

persediaan. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas maka dapat di identifikasikan 

permasalahan yang ada yaitu: 

1. Perusahaan belum melaksanakan prosedur persediaan barang dagangan sesuai dengan 

sistem yang telah dirancang perusahaan  

2. Sistem informasi akuntansi yang kurang baik sehingga menghasilkan informasi yang 

kurang relevan dan akurat  

3. Masih adanya kesalahan dalam penyimpanan barang yang tidak sesuai dengan yang 

seharusnya 

4. Keterbatasannya tempat penyimpanan barang yang membuat barang lebih cepat rusak 

sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan  

5. Sering terjadinya kesalahan dalam pengeluaran barang baik dalam kuantiti maupun 

kesalahan dalam penginputan barang datang dan barang yang akan di jual. 

 

 

1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi persediaan barang dagang yang diterapkan PT. 

Bina San Prima? 

2. Bagaimana proses pengeluaran barang yang dilaksanakan PT. Bina San Prima? 



3. Bagaimana pengeluaran barang pada PT. Bina San Prima, apakah sesuai dengan Sistem 

Informasi Akuntansi yang diterapkan ? 

  

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti diatas maka yang menjadi 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem infomasi akuntansi persediaan barang dagangan  

yang diterapkan pada PT. Bina San Prima 

2. Untuk mengetahui bagaimana proses pendistribusian yang dilaksanakan PT. Bina San 

Prima 

3. Untuk mengetahui manfaat diterapkannya sistem informasi akuntansi persediaan pada PT. 

Bina San Prima 

 

 

 

1.3.2. Kegunaan penelitian 

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang 

akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kegunaan Praktis 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat terutama untuk:  

a. Bagi penulis  



Diharapakan dari hasil penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan tentang 

masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai “Analisa 

sistem informasi akuntansi persediaan barang dagang pada PT. Bina San Prima” secara 

praktik. Diharapkan menambah referensi yang ada dan dapat digunakan oleh semua 

pihak. Dan penelitian ini merupakan salah satu syarat mengikuti ujian sidang akhir di 

fakultas Ekonomi jurusan Akuntasi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

b. Bagi Perusahaan  

Diharapkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini mampu memberikan suatu 

masukan bagi perusahaan dalam proses analisis persediaan dan proses sistem informasi 

akuntansi sehingga dapat diketahui apakah hal tersebut mampu mendorong profitabilitas 

perusahaan sehingga berkontribusi baik bagi keuangan perusahaan. 

 

 

c. Bagi karyawan 

Bagi karyawan agar dapat mengerti pentingnya peranan persediaan yang terdapat pada 

perusahaan, karena merupakan bagian yang terpenting dalam kelangsungan usaha 

perusahaan. 

2. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi pengembangan ilmu akuntansi dan manajemen  

Dapat memberikan referensi tentang keterkaitan persedian dan sistem informasi akuntansi 

pada suatu perusahaan. 

b.  Akademisi 



Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi dalam penelitian lebih lanjut dan 

sebagai sarana dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan terutama akuntansi.  

c.  Bagi pihak lain 

Penelitian ini dapat berguna sebagai informsi dan referensi bagi pihak lain yang 

membutuhkan, baik itu mahasiswa, dosen, atau pun pihak lain yang melakukan penelitian 

yang serupa, sehingga mendorong penambahan wawasan bagi pihak lain mengenai 

peranan persediaan dan peranan sistem informasi akuntansi terhadap persediaan. 

 


