BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Persediaan itu sangat penting bagi kelangsungan setiap perusahaan
manufaktur dan dagang. Persediaan tidak boleh terlalu banyak ataupun sedikit
karena akan mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan untuk persediaan
tersebut. Tak hanya sistem yang sangat berpengaruh pada persediaan tetapi
pengelolaannya juga sangat berperan karena adanya pengelolaan maka
persediaannya dapat terkontrol dengan baik. Proses ini sama saja seperti proses
kontrol pada persediaan agar alur masuk dan keluar barang dapat dengan jelas
diketahui. Dengan adanya sistem persediaan dapat mempermudah untuk
melakukan monitoring double check sewaktu – waktu diperlukan.
Sistem persediaan bisa diartikan sebagai serangkaian kebijakan dan
pengendalian yang memantau dan memonitor jumlah dan tingkat persediaan agar
bisa menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan persediaan harus
tersedia dan berapa besar order yang harus dilakukan. Tujuan dari sistem ini yaitu
untuk menetapkan dan menjamin tersedianya sumber daya yang tepat, dalam
kuantitas yang tepat, dan pada waktu yang tepat.
Pengelolaan persediaan di TOKO XYZ yang masih sangat sederhana. Pada
prosedur penerimaan barang yang dibeli dilakukan pengecekan secara langsung
pada quantity barang tersebut tanpa adanya dokumen bukti pemesanan dan
pembelian. Tidak adanya pemisahan fungsi atas staf administrasi yang
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memiliki fungsi ganda sebagai admin, bagian gudang, dan bagian penjualan. Dan
kadang pencatatan saat pengambilan stock barang belum dilakukan tetapi barang
langsung diambil dan terjadi minus pada beberapa barang.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam pene litian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana sistem akuntansi persediaan pada
TOKO XYZ ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem akuntansi persediaan
barang dagangan pada TOKO XYZ.

2. Manfaat penelitian
a. Bagi Peneliti
Penelitian dapat menambah wawasan peneliti agar dapat berfikir kritis
akan suatu penelitian yang dibuat.

b. Bagi Perusahaan
Dapat dijadikan bahan evaluasi perusahaan baik secara langsung ataupun
tidak langsung mengenai sistem akuntansi persediaan barang dagangan.

3

c. Bagi Politeknik NSC
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi
institusi pendidikan dalam bidang ilmu terkait demi menunjang kelulusan
peneliti selaku penulis.

D. Batasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis membuat sebuah batasan
masalah agar pembahasan ini lebih terfokus dan tidak terlalu luas, maka pem bahasannya hanya dibatasi pada sistem akuntansi persediaan barang dagangan
yang meliputi :
1. Prosedur Penerimaan Barang.
2. Prosedur Penyimpanan Barang.
3. Prosedur Perhitungan Fisik.

