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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam era globalisasi Indonesia merupakan salah satu negara berkembang 

sehingga industri-insdustri perusahaan mampu bersaing dengan negara lain 

terutama dalam perusahaan dagang seperti minimarket Alfamart. Pada suatu 

perusahaan tersebut pasti mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan 

rencana perusahaan agar mendapatkan suatu laba, sehingga mampu 

mengembangkan perusahaan nya menjadi lebih baik. Salah satu unsur yang 

paling aktif dalam pengembangan perusahaan yaitu persediaan. Persediaan 

Barang merupakan aktiva dalam bentuk siap dijual kembali dan yang paling 

aktif dalam  operasi usahanya (Shatu, 2016:136). 

Sistem pengelolaan persediaan merupakan serangkaian kebijakan 

pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga. Apabila 

jumlah persediaan tersebut terlalu besar (overstock) mengakibatkan timbulnya 

dana menganggur yang besar, juga menimbulkan risiko kerusakan barang yang 

lebih besar dan penyimpanan yang tinggi. Dan jika persediaan barang tersebut 

kurang maka akan mengakibatkan kebutuhan-kebutuhan konsumen tidak akan 

terpenuhi. 

Persediaan dalam perusahaan merupakan aktiva yang sangat penting 

sehingga adanya beberapa fungsi sistem internal control terhadap persediaan, 

yaitu : (1).  Internal control terhadap pencegahan persediaan, karena persediaan 

mudah dipindah tempatkan dari kerawanan lainnya. (2). Internal control 
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terhadap pencatatan persediaan sebagai laporan barang dan bukti serta 

pemakaian persediaan yang siap dijual yang sementara masih ada dalam 

gudang. (3). Internal control atas jumlah persediaan. Hal tersebut 

dibutuhkannya pengelolaan pengendalian internal persediaan untuk mencegah 

terjadinya kecurangan. Pengendalian internal merupakan suatu sistem yang 

meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang 

dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari 

berbagai arah. (Mardi, 2016). 

Tuanakotta (2014:352) menyatakan bahwa pengendalian internal 

merupakan proses kebijakan dan prosedur yang disediakan manajemen guna 

memastikan pelaporan keuangan yang andal dan pembuat laporan keuangan 

sesuai dengan kerangka Akuntansi yang berlaku. 

Supriyono (2016:147) pada 1949 komite yang dibentuk oleh American 

Institut of Accountants (AIA) mendefinisakan bahwa pengendalian internal 

merupakan rencana organisasi dan seluruh metode serta ukuran yang 

dikoordinasi, yang digunakan dalam suatu bisnis untuk melindung asset-

asetnya, memeriksa akurasi dan keandalan data Akuntansi, mempromosikan 

efsiensi operasional dan mendorong ketaatan pada kebijakan manajerial. 

Pengendalian internal persediaan barang dagang akan efektif apabila 

ditunjang dengan sistem informasi akuntansi yang memadai. Dengan adanya 

pengendalian internal persediaan perusahaan dapat mengambil keputusan 

dengan tepat mengenai pengadaan dan pengendalian barang dagang. 
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Pengendalian persediaan barang dagang dapat diterapkan dari pemesanan 

persediaan, penerimaan persediaan, dan pengeluaran persediaan.  

Berdasarkan pengertian diatas pengendalian internal merupakan kegiatan 

yang diterapkan dalam perusahaan dengan melindungi aktiva perusahaan, 

menjaga keakuratan data dan meningkatkan efisiensi dan diharapkan dapat 

mematuhi semua kebijakan dan peraturan perusahaan.  

Pada tahun 2019 pada toko Alfamart didaerah Jakarta selatan terjadi kasus 

pencurian barang yang dilakukan oleh pihak luar, seperti kejadian beberapa 

waktu lalu, adanya pencurian barang dagang yang ada dirak penjualan, yang 

dilakukan oleh konsumen dengan mengambil kosmetik seperti ponds dan 

garnier dengan harga yang variatif. “Mungkin jika dijumlah selama satu bulan 

bisa mencapai jutaan rupiah”, ujar kepala toko tersebut. Hal itu dikarenakan 

kurangnya pengawasan atau pengendalian yang dilakukan oleh  toko tersebut. 

Selain adanya barang hilang atau pencurian, kerusakan barang pun sering 

terjadi yang salah satunya diakibatkan oleh hewan tikus dan ketidak hati-hatian 

karyawan saat menurunkan barang. Bahkan kurangnya ketelitian dalam 

menghitung fisik persediaan sehingga selisih fisik tersebut berbeda dengan 

selisih yang ada dikomputer, mengakibatkan Nota Barang Hilang (NBH) yang 

akan dibebankan kepada karyawan. Sumber: Toko Alfamart Asem raya – 

Jakarta Selatan. 

Berdasarkan hal diatas dapat dilihat bahwa permasalahan yang terjadi 

mengenai pengendalian barang dagang yaitu banyaknya pencurian yang terjadi 

sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, selain itu tidak adanya 
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pengawasan pada saat penerimaan barang, kurangnya ketelitian dalam 

menghitung fisik persediaan sehingga berbeda dengan selisih yang terdapat 

dikomputer, serta masih kurangnya pengendalian dalam perusahaan sehingga 

persediaan  barang dagang tidak terkendali dengan baik. Hal ini dapat diperkuat 

juga dengan melihat penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai bahan 

referensi, diantaranya sebagai berikut: 

Table 1.2 

Penelitian terdahulu 

No 

Nama dan 

judul 

peneliti 

Hasil 

penelitian 

Metode 

penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1. Oktamia, U.R 

(2015) 

“Analisis 

pengendalian 

intern 

persediaan 

barang 

dagangan 

padaa 

minimarket 

Alfamart 

sumpah 

pemuda 

Palembang” 

Bahwa 

penerapan 

sistem 

pengendalian 

internal 

persediaan 

barang 

dagangan pada 

minimarket 

Alfamart 

sumpah 

pemuda 

Palembang 

belum cukup 

baik karena 

masih belum 

ada fungsi 

gudangn 

sehingga 

terjadinya 

rangkap tugas 

antara kepala 

toko dan fungsi 

gudang 

maupun fungsi 

pramuniaga 

apabila kepala 

toko sedang 

Menggunakan 

metode 

kualitatif, 

menggunakan 

data primer. 

 

 

 

Analisis 

pengendalian 

internal  

Analisis 

pengendalian 

internal 

terhadap 

persediaan 

barang 

dagang 
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tidak berada 

ditempat 

sebagian 

penyebab 

terjadinya 

kehilangan 

persediaan 

barang dagang. 
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2. Amanda C, 

Jondakh J.J ,  

dan 

Tangkuman 

S.J ( 2015), 

tentang 

Analisis 

efektivitas 

system 

pengendalian 

internal atas 

persediaan 

barang 

dagang. 

Bahwa 

pengendalian 

internal atas 

persediaan 

barang pada 

Grand 

Hardware 

sudah efektif. 

Dimana adanya 

pemisah fungsi 

diantara fungsi-

fungsi terkait 

dengan 

penerimaan 

dan 

pengeluaran 

barang. 

Pemantauan 

persediaan 

barang dagang 

juga dilakukan 

oleh bagian 

logistik melalui 

kegiatan Stock 

Opname.  

Metode 

analisis yang 

digunakan 

deskriptif. 

Sumber data 

penelitian 

menggunakan 

data primer 

dan data 

sekunder yang 

diperoleh 

melalui teknik 

wawancara 

dan kajian 

pustaka. 

Analisis 

sistem 

pengendalian 

internal  

Analisis 

efektivitas 

sistem 

pengendalian 

internal 

terhadap 

persediaan 

barang 

dagang 

3. Runtu T , dan 

Seredei S 

(2015), 

tentang 

Evaluasi 

Penerapan 

Pengendalian 

Intern Atas 

Persediaan 

Barang 

Dagangan 

Bahwa 

berdasarkan 

unsur- unsur 

pengendalian 

internal mulai 

dari 

lingkungan 

pengendalian, 

penilaian 

risiko, aktivitas 

pengendalian, 

informasi dan 

komunikasi 

serta 

pengawasan 

persediaan 

barang 

dagangan pada 

PT. 

Suramando 

sudah efektif, 

dimana adanya 

pemisah 

diantara 

fungsi-fungsi 

Metode 

kualitatif 

melalui 

analisis 

deskriptif. 

Evaluasi 

penerapan 

pengendalian 

internal  

Evaluasi 

penerapan 

pengendaliana 

internal atas 

persediaan 

barang 

dagangan  
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terkait dengan 

penerimaan 

dan 

pengeluaran 

barang. 

Pemantauan 

terhadap 

persediaan 

juga dilakukan 

setiap hari. 

Selain itu, 

adanya petugas 

keamanan dan 

kamera 

pengawas 

(CCTV) 

membuat 

persediaan 

lebih aman.  

4. Tontoli S.A, 

Elim I, 

Tirayoh V.Z 

(2017) 

Tentang 

Analysis of 

effectiveness 

of internal 

inventory 

good control 

Bahwa 

pengendalian 

internal 

persediaan 

pada PT. Kimia 

Farma Apotek 

telah efektif 

dalam 

menerapkan 

manajemen 

manajemen 

farmasi, yang 

dapat 

dilakukan 

terlihat dalam 

pelaksanaan 

elemen-elemen 

kontrol internal 

yang memadai, 

kontrol yang 

baik dari 

inventaris. 

Namun, masih 

ada kelemahan 

dalam bentuk 

tugas duplikat 

pada fungsi 

penerimaan 

dan 

penyimpanan 

persediaan 

Menggunakan 

metode 

deskriptif 

kualitatif 

Analysis of 

effectiveness 

of internal  

Analysis of 

effectiveness 

of internal 

inventory 

good control  
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barang 

dagangan dan 

uang tunai, 

serta internal 

fungsi auditor 

yang ditangkap 

oleh akuntansi 

dan keuangan. 

5. Sambara, T.A 

(2018) 

dengan judul 

Analysis of 

internal 

control on 

merchandise 

inventory 

Bahwa 

penerapan 

pengendalian 

internal atas 

persediaan 

barang dagang 

oleh PT.XYZ 

sebagian besar 

sesuai dengan 

lima komponen 

pengendalian 

internal atas 

persediaan 

menurut COSO 

framework. 

Penerapan 

pengendalian 

internal atas 

persediaan 

barang dagang 

sebesar 78,38% 

telah sesuai 

dengan COSO 

framework. 

Hasil tersebut 

menunjukan 

bahwa 

pengendalian 

internal atas 

persediaan 

barang dagang 

di PT. XYZ 

masuk kategori 

sangat efektif. 

Komponen 

dengan 

beberapa 

bagian yang 

belum sesuai 

dengan C 

OSO 

framework 

Wawancara, 

dokumentasi, 

dan checklist 

Analysis of 

internal 

control  

Analysis of 

internal 

control on 

merchandise 

inventory  
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adalah 

lingkungan 

pengendalian, 

penilaian 

risiko, aktivitas 

pengendalian, 

dan 

monitoring. 

Sedangkan 

untuk 

komponen 

informasi dan 

koomunikasi 

sudah sesuai 

dengan COSO 

framework 

 

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya dapat diketahui 

bahwa pengendalian internal atas persediaan barang dagang sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan. Namun ada beberapa perusahaan yang belum efektif dalam 

pengendalian nya. 

Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas , maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengendalian Internal atas 

Persediaan Barang dagangan di Toko Alfamart” . 
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II. Identifikasi masalah dan rumusan masalah 

2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka diperoleh 

identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Adanya risiko pencurian persediaan barang  

2. Kurangnya pengawasan pada saat melakukan penerimaan barang 

3. Adanya perbedaan selisih fisik dengan selisih  yang ada di computer 

4. Tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) 

5. Tidak adanya pemisah fungsi antara penerimaan dan penyimpanan 

barang  

6. Kurangnya pengendalian dan penjadwalan pasokan 

2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penulis membuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan pengendalian internal yang diterapkan oleh 

perusahaan pada Toko Alfamart Jakarta Selatan? 

2. Bagaimana peranan pengendalian internal terhadap persediaan barang 

dagang pada Toko Alfamart Jakarta Selatan? 

3. Bagaimana kendala dan solusi dalam menerapkan pengendalian internal 

persediaan barang dagang pada Toko Alfamart Jakarta Selatan ? 
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III. Tujuan dan manfaat penelitian 

3.1. Tujuan penelitian  

1. Untuk mengetahui penerapan pengendalian internal yang diterapkan oleh 

perusahaan pada Toko Alfamart Jakarta Selatan 

2. Untuk mengetahui peranan pengendalian internal terhadap persediaan 

barang dagang pada Toko Alfamart Jakarta Selatan 

3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam menerapkan pengendalian 

internal persediaan barang dagang pada Toko Alfamart Jakarta Selatan ? 

 

3.2. kegunaan penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru 

mengenai bagaimana pengendalian internal atas persediaan barang 

dagangan secara nyata 

b. Bagi akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi 

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi untuk peneliti 

selanjutnya 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan pertimbangan, 

perbandingan dan penyempurnaan bagi peneliti selanjutnya. Dan juga 
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sebagai bahan tambahan informasi bagi peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian dengan masalah yang sama. 

2. Kegunaan praktiss 

a. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pengambilan keputusan untuk melaksanakan analisis pengendalian 

internal atas persediaan barang dagang 

b. Bagi karyawan 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan 

mengenali pengendalian internal atas persediaan barang 

 

 

 


