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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Salah satu tujuan utama dari dijalankannya suatu operasi perusahaan adalah 

untuk memperoleh laba yang optimal dengan menggunakan segala sumber daya yang 

dimiliki perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki 

pengendalian yang memadai terhadap berbagai fungsi didalam perusahaan.  

Perusahaan yang terus berkembang akan mengalami peningkatan aktivitas 

operasi, dengan demikian masalah yang akan dihadapi juga akan semakin kompleks. 

Makin kompleksnya masalah maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam 

mengawasi jalannya operasi perusahaan. Untuk menangani kesulitan tersebut, 

perusahaan membutuhkan alat bantu berupa sistem pengendalian internal. 

Pengendalian internal dapat digunakan untuk mengawasi tingkat efisiensi dan 

efektifitas operasi perusahaan serta untuk mengawasi bila ada kemungkinan terjadi 

penyelewengan dan kecurangan dalam perusahaan. 

Salah satu aset besar perusahaan yang harus dikendalikan dengan baik adalah 

persediaan. Pengendalian pengelolaan persediaan sangat penting karena persediaan 

merupakan bagian dari neraca yang biasanya perkiraannya cukup besar, selain itu 

persediaan sangat berkaitan langsung dengan operasi utama perusahaan. Mengenai 

pentingnya pengendalian internal terhadap persediaan juga didukung dengan adanya 

teori yang dituliskan Smith dan Skousen (1990;327), yaitu bahwa: 
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‘Persediaan merupakan faktor yang penting bagi penyelenggaraan perusahaan 

karena persediaan merupakan salah satu unsure yang paling aktif bagi operasi 

perusahaan yang secara terus menerus harus terus menerus diperoleh atau 

dijual kembali.’ 

Pemeriksaan operasional, khususnya dalam hal ini adalah pemeriksaan 

operasional atas persediaan merupakan suatu pemeriksaan yang dibutuhkan oleh 

perusahaan agar perusahaan dapat mengevaluasi tingkat efektifitas dan efisiensi 

pelaksanaan operasional perusahaan. Pelaksanaan pemeriksaan operasional atas 

pengelolaan persediaan dapat mengurangi resiko terjadinya selisih, kehilangan, 

kerusakan, mengantisipasi terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa prosedur 

pengelolaan persediaan telah sesuai dengan prosedur pengelolaan yang telah 

ditetapkan. Setelah pelaksanaan pemeriksaan operasional tersebut akan dibuatkan 

usulan perbaikan yang sangat berguna bagi kemajuan perusahaan. Peranan 

pemerikasaan operasional atas pengelolaan persediaan menjadi hal yang penting 

karena dapat menunjang efektifitas pengendalian internal persediaan.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis melakukan penelitian dan 

hasilnya disajikan dalam skripsi dengan judul : “Hubungan Pemeriksaan 

Operasional atas Pengelolaan Persediaan dengan Tingkat Efektifitas 

Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagang”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas,  maka masalah yang akan 

diteliti dan diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan operasional atas pengelolaan persediaan 

yang dilakukan di PT Sarana Ternak Utama? 

2. Bagaimana tingkat efektivitas pengendalian internal persediaan di PT Sarana 

Ternak Utama? 

3. Apakah ada hubungan antara pelaksanaan pemeriksaan operasional atas 

pengelolaan persediaan dengan tingkat efektivitas pengendalian internal 

persediaan barang dagang? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan operasional atas pengelolaan 

persediaan yang dilakukan di PT Sarana Ternak Utama. 

2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengendalian internal persediaan di PT 

Sarana Ternak Utama 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan pemeriksaan 

operasional atas pengelolaan persediaan terhadap tingkat efektivitas 

pengendalian internal persediaan barang dagang. 
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1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan berguna: 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pertimbangan mengenai pentingnya pelaksanaan pemeriksaan operasional atas 

pengelolaan persediaan. 

2. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengalaman, serta penerapan pengetahuan teoritis yang didapat selama masa 

kuliah di Universitas Kristen Maranatha dalam dunia usaha. 

3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan pelaksanaan pemeriksaan 

operasional atas pengelolaan persediaan dengan tingkat efektifitas pengendalian 

persediaan barang jadi, serta memberikan referensi bagi penelitian sejenis. 

 


