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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian. 

          Sektor industri merupakan bagian penting sebagai penopang bagi kehidupan 

ekonomi bangsa yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan  ekonomi dan 

menyediakan lapangan pekerjaan. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam 

bidang industri membutuhkan pengendalian dan pengelolaan yang menunjang 

pelaksanaan seluruh operasi agar tetap berjalan optimal sehingga perusahaan dapat 

tetap bersaing dalam dunia ekonomi yang semakin berkembang pesat. Dengan 

demikian perusahaan membutuhkan strategi yang tepat dalam proses operasional 

perusahaan. Dari keadaan ini penulis bermaksud untuk  melakukan analisa strategi 

bisnis dalam pengelolaan operasional perusahaan khususnya di bidang sediaan. 

          Sediaan merupakan salah satu hal penting yang mendukung aktivitas 

perusahaan agar berjalan dengan baik. Bagi perusahaan manufaktur, sediaan akan 

mendukung kelancaran kegiatan produksi yang akan menghasilkan produk yang akan 

dijual untuk mendapat penghasilan. Sedangkan bagi perusahaan dagang, sediaan 

merupakan aktiva utamanya yang akan dijual untuk menghasilkan laba. (Herawati. 

2004) 

          Kebanyakan perusahaan telah menerapkan sistem penyimpanan sediaan yang 

ditujukan untuk mengoptimalkan sediaan bahan baku sehingga mampu mendukung 

aktivitas produksi. Selain itu juga tujuan dari perusahaan melakukan pengelolaan 
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sediaan yaitu agar menghindari berbagai kerugian yang akan timbul dan agar dapat 

memperoleh laba semaksimal mungkin (sumber:Pustakaonline.wordpress.com) 

          Apabila pengelolaan sediaan tidak memadai maka akan menimbulkan 

kerugian, kerugian yang dapat timbul akibat kelebihan sediaan antara lain : 

1. Barang yang tertimbun banyak di gudang akan mengalami kerusakan atau akan 

menjadi usang. 

2. Timbulnya biaya penyimpanan atas sediaan yang besar. 

          Selain itu perusahaan juga akan mengalami kerugian apabila sediaan kurang 

dari yang seharusnya. Kerugian yang mungkin timbul dari kekurangan sediaan antara 

lain : 

1. Biaya pemesanan yang tinggi akibat adanya pemesanan khusus pada waktu 

mendadak. 

2. Laba perusahaan yang hilang akibat kegagalan produksi sementara untuk 

mengulangi proses produksi kembali, sediaan bahan baku tidak mencukupi. 

3. Tidak mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. 

          Namun demikian perusahaan yang telah menerapkan sistem sediaan seringkali 

tetap bermasalah dengan sediaan yang berdampak lansung pada aktivitas perusahaan 

lainnya. Hal tersebut secara otomatis akan merugikan bagi perusahaan. Maka dari tu 

perusahaan memerlukan pemeriksaan operasional terhadap sediaan. Dengan adanya 

pemeriksaan opersional akan membantu menilai dan mengevaluasi serta memberikan 

rekomendasi dan saran bagi perusahaan agar dapat melaksanakan pengelolaan 

sediaan yang baik di masa yang akan datang sehingga dapat mencapai  sediaan yang 

efektif dan efisien. 
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           Namun pada kenyataannya perusahaan yang sudah menerapkan pemeriksaan 

operasional terhadap sediaan, tetap saja menemui kesulitan dalam upaya penyediaan 

bahan baku yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan dan 

memperoleh laba yang maksimal. (sumber: tipsbisnisuang.wordpress.com) 

          Karena adanya perbedaan antara teori dengan kenyataan yang ada, maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Pengaruh Pemeriksaan 

Operasional Terhadap Efektifitas dan Efisiensi Sediaan.” (Studi PD. Sari Mutiara 

Bandung) 

 

1.2. Identifikasi Masalah. 

Berdasarkan latar belakang penelitian  yang telah diuraikan di atas, penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah pemeriksaan operasional atas sediaan  telah diterapkan oleh perusahaan 

secara memadai? 

2. Apakah pemeriksaan operasional berpengaruh secara signifikan terhadap 

efektifitas dan efisiensi sediaan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan identifikasi masalah-masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin 

dicapai oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemeriksaan operasional yang diterapkan 

perusahaan atas sediaan telah memadai dalam usaha mencapai tingkat sediaan 

yang efektif dan efisien 
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2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan operasional atas sediaan yang 

diterapkan perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas dan 

efisiensi sediaan. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian. 

Melalui penelitian ini, penulis beharap agar hasil penelitian ini dapat berguna dan 

memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi : 

1. Perusahaan. 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi hasil, berupa saran dan 

rekomendasi bagi pihak perusahaan dalam menangani pengelolaan persediaan 

barang jadi dalam upaya mencapai tingkat persediaan yang optimal sehingga 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan Hasil penelitian ini 

juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peranan 

pemeriksaan operasional yang dapat dijadikan pertimbangan perusahaan dalam 

pengelolaan persediaan yang baik. 

2. Lingkungan Akademis. 

Penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat memberikan informasi dan 

wawasan pengetahuan terapan, khususnya bidang pemeriksaan operasional atas 

pengelolaan persediaan dalam penerapannya di lingkungan perusahaan.. 

 

 


