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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persediaan merupakan aset lancar yang memiliki peranan penting dalam 

perusahaan atau investasi yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan bagi 

perusahan. Tanpa adanya persediaan, maka perusahaan secara langsung tidak 

dapat melakukan kegiatan operasi paling utama yaitu penjualan. Berbagai 

perusahaan banyak menyadari pentingnya pengelolaan tingkat persediaan untuk 

memperoleh keunggulan kompetitif jangka panjang. Beberapa hal penting yang 

mempengaruhi tingkat persediaan, seperti kualitas, rekayasa produk, harga, 

kemampuan untuk merespon pelanggan (kinerja tepat waktu), waktu tunggu (lead 

time), dan profitabilitas keseluruhan. Secara umum, perusahaan dengan tingkat 

persediaan yang lebih tinggi daripada pesaingnya cenderung berada pada posisi 

kompetitif yang lebih rendah, sehingga kebijakan manajemen persediaan telah 

menjadi sebuah senjata kompetitif  (Hansen dan Mowen, 2017:200).   

Sistem akuntansi persediaan memiliki keterkaitan yang erat dengan 

sistem pembelian barang, sistem penjualan, sistem retur barang yang bertujuan 

untuk mencatat setiap terjadi mutasi. Perkembangan zaman yang semakin modern 

saat ini banyak perusahaan membutuhkan suatu sistem pengelolaan persediaan 

yang memiliki nilai ke akuratan, relevan, serta data yang dapat menjadi acuan 

perusahaan dalam menjalankan pengelolaan persediaan yang memiliki manfaat up 

to date dan dapat digunakan bagi pihak intern tentunya. Untuk mempermudah 

dalam pemantauan persediaan tersebut maka dibutuhkan suatu sistem akuntansi 
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persediaan agar aktivitas perusahaan dalam pengelolaan persediaan dapat 

dioptimalkan dengan baik. Perusahaan besar seperti CV Sinar Terang Sejahtera 

yang memiliki kegiatan memproduksi dan menjual barang jadi berupa sepatu 

berbahan kulit di Indonesia dan memiliki banyak pesaing atau perusahaan yang 

menawarkan produk serupa sehingga tidak mudah bagi perusahaan tersebut 

mempertahankan minat konsumen pada produk yang dikelola selama ini. CV 

Sinar Terang Sejahtera merupakan perusahaan semi industri yang tidak hanya 

memproduksi sendiri tetapi juga melakukan pembelian barang dari luar negeri 

(import), sehingga perusahaan harus dapat mengatur dan memperkirakan besarnya 

persediaan yang dibutuhkan baik persediaan barang yang di import maupun 

barang yang telah diproduksi sendiri. CV Sinar Terang Sejahtera secara langsung 

juga sebagai pemasok (supplier) yang melakukan kerjasama di berbagai 

Department Store di Indonesia, perusahaan juga menjalin kerjasama dengan mitra 

bisnis online. 

Perusahaan sangat antusias dalam melakukan persaingan di berbagai 

manca pasar yang juga harus dapat memperkirakan dan mempersiapkan apa saja 

yang akan terjadi di kurun waktu saat ini maupun diwaktu yang akan datang.  

Perusahaan sering mengalami kesulitan dalam melakukan pengalokasian dalam 

pengiriman barang yang akan ditempatkan diberbagai toko online maupun offline 

karena mengingat tingkat penjualan dan kebutuhan konsumen yang berbeda dari 

berbagai produk sepatu. Sistem pengelolaan persediaan dalam perusahaan ini 

perlu diperhatikan karena untuk menghindari terjadinya penumpukan stok 

persediaan yang ada di berbagai toko. Perusahaan harus selalu memantau 
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persediaan yang ada pada setiap toko untuk mengetahui barang apa saja yang 

telah habis terjual maupun yang masih menumpuk di toko karena belum laku 

terjual agar saat melakukan pengiriman barang tidak terjadi penumpukan 

persediaan yang cukup lama dan mengakibatkan kerusakan atau penurunan pada 

kualitas barang tersebut. 

CV Sinar Terang Sejahtera menggunakan sistem pencatatan persediaan 

metode fifo dimana barang pertama masuk (dibeli) maka barang itu pula yang 

pertama keluar (first in first out), pihak manajemen secara langsung melakukan 

perputaran stok barang setiap container datang dan secara langsung melakukan 

pengecekan sisa stok barang yang ada diberbagai toko untuk melakukan 

pengiriman barang. Setiap terjadi penambahan barang di gudang, maka akan 

secara langsung dilakukan pengecekan barang dan juga penghitungan stok barang 

secara manual yang dilakukan oleh pihak gudang. Namun proses pencatatan dan 

pengelolaan barang sering terjadi selisih atau tidak sesuaian antara data dan fisik 

barang yang mengakibatkan terhambatnya proses pengalokasian barang ke 

berbagai toko. Selain itu seringnya keterlambatan dalam pelaporan penjualan yang 

ada di toko juga memiliki pengaruh secara langsung pada perputaran stok 

persediaan, tanpa adanya informasi penjualan yang ter update maka sisa stok 

persediaan juga tidak dapat diketahui secara pasti sehingga tidak dapat melakukan 

support barang dan hal tersebut akan mempengaruhi secara langsung terhadap 

penjualan.  

Mengingat permasalahan yang sering terjadi pada CV Sinar Terang 

Sejahtera tersebut, penulis akan melakukan pembahasan mengenai “Analisis 
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Sistem Akuntansi Persediaan Sepatu pada CV Sinar Terang Sejahtera” yang 

diharapkan dapat lebih membantu segala aktivitas dalam pengelolaan persediaan 

sepatu agar pengelolaan persediaan menjadi lebih efektif, efisien, lebih terkontrol, 

dan dapat lebih menunjang pendapatan perusahaan. 

1.2 Tujuan Studi Lapang 

Tujuan studi lapang yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Secara langsung sebagai pendukung studi lapang dalam penulisan tugas akhir 

bagi penulis. 

2. Untuk mengetahui sistem akuntansi pencatatan dan pengelolaan persediaan 

sepatu yang ada pada CV Sinar Terang Sejahtera apakah sudah berjalan sesuai 

standar akuntansi yang berlaku. 

3. Untuk mengetahui bagaimana CV Sinar Terang Sejahtera dapat memberikan 

informasi mengenai pengelolaan persediaan yang ter update. 

4. Untuk mengetahui apa saja yang memiliki pengaruh secara langsung atas 

persediaan yang terkontrol pada CV Sinar Terang Sejahtera. 

 

1.3 Manfaat Studi Lapang 

Manfaat yang dapat diperoleh dalam studi lapang adalah: 

1. Bagi Penulis 

Manfaat yang diperoleh bagi penulis adalah dapat mengetahui bagaimana 

sistem pengelolaan persediaan sepatu yang ada pada CV Sinar Terang 

Sejahtera yang dilakukan dengan turun langsung pada permasalahan yang ada 
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secara nyata. Manfaat lain yang didapatkan bagi penulis yaitu dapat 

menghasilkan karya tulis ilmiah yang memiliki hubungan dengan program 

studi selama melakukan perkuliahan jurusan akuntansi dengan tujuan 

pemenuhan dalam pelaksanaan tugas akhir. 

2. Bagi Perusahaan 

Penulis berharap kegiatan studi lapang akan dapat lebih membantu dan 

meringankan beban perusahaan lebih tepatnya pada bagian manajemen 

perusahaan yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan persediaan agar lebih 

baik dan lebih terkendali. 

3. Bagi Mahasiswa 

Harapan lain yang diinginkan dalam penulisan tugas akhir dengan judul 

“Analisis Sistem Akuntansi Persediaan Sepatu pada CV Sinar Terang 

Sejahtera” adalah dapat membantu mahasiswa lain sebagai referensi tugas 

akhir selanjutnya, dan sebagai penambah wawasan mengenai pengelolaan 

persediaan yang berlaku pada penerapan akuntansi. 

 

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang 

Penulis menyadari pada kemampuan yang dimiliki dan dengan adanya 

batas waktu penulisan tugas akhir serta terbatasnya data yang diperoleh dari 

perusahaan, maka penulis mengupayakan proses studi lapang dapat tetap 

terlaksana dengan tanpa adanya manipulasi data. Penulis melakukan pembatasan 

atas ruang lingkup pada studi lapang agar pembahasan dapat terarah dan memiliki 

alur pembahasan yang jelas serta terfokus pada sistem informasi pengelolaan 
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persediaan sepatu dengan menggunakan pencatatan metode fifo pada CV Sinar 

Terang Sejahtera. Penulis melakukan pembahasan yang hanya terfokus pada 

sistem pengelolaan dan pencatatan persediaan sepatu sehingga tidak 

mengakibatkan terlalu luasnya pembahasan yang akan dibahas oleh penulis dan 

tidak membingungkan bagi pembaca. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Penulis melakukan pengumpulan data informasi dari perusahaan sesuai 

yang dibutuhkan. Pengumpulan data dilakukan sebagai penunjang keaslian akan 

penulisan tugas akhir bagi penulis agar dapat menghasilkan penulisan yang baik 

dan sesuai kenyataan yang terjadi saat melakukan studi lapang. Data diperoleh 

secara langsung saat melakukan penelitian pada berbagai divisi yang 

bersangkutan dengan topik permasalahan yang dibahas. Berikut metode 

pengumpulan data yang dilakukan penulis:  

1. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh dengan interaksi secara langsung atau wawancara 

dengan berbagai narasumber yang ada pada ruang lingkup studi lapang pada 

saat melakukan penelitian agar hasil penelitian memiliki unsur kebenaran. 

b. Data Sekunder 

Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara 

berupa arsip atau dokumen tertentu yang telah ada dan berasal dari 

perusahaan, selain itu data sekunder juga merupakan data yang diperlukan 
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saat penelitian yang diambil dari berbagai buku, jurnal yang bersifat 

kepustakaan. 

2. Teknik Pengumpulan Data: 

a. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yg dteliti 

berupa melihat sendiri dan mencatat semua proses atas sistem pengelolaan 

persediaan sepatu yang ada pada perusahaan sehingga penulis dapat 

membuat perkiraan atau hipotesis sementara yang akan dijadikan hasil 

penelitian. 

b. Wawancara 

Penulis selain mengamati juga melakukan interaksi secara langsung di 

berbagai pihak yang bersangkutan dengan melakukan wawancara agar 

segala perkiraan / hipotesis yang dilakukan penulis menjadi lebih jelas 

kebenarannya tanpa ada keraguan dalam pengambilan hasil penelitian.  

c. Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data juga didapat melalui dokumentasi yang dilakukan 

dengan pengumpulan berkas atau file yang dianggap sebagai informasi yang 

relevan dan dengan bukti dokumentasi tersebut dapat membantu penulis 

dalam melakukan penelitian agar mendapatkan informasi dan gambaran 

secara jelas. 

d. Kepustakaan 

Penulis melakukan pengumpulan data berupa beberapa teori – teori yang 

dibutuhkan dengan mencari, mempelajari, mengolah informasi yang ada 
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pada beberapa referensi berupa buku, jurnal, artikel ataupun sumber 

informasi lain yang dapat digunakan sebagai pendukung pembahasan dalam 

penelitian. 

 

1.6 Jadwal Studi Lapang 

Studi lapang dilaksanakan di perusahaan CV Sinar Terang Sejahtera 

Surabaya ber alamat di Jl. Kedinding Tengah No.14 A Surabaya, jadwal kegiatan 

studi lapang sebagai berikut: 

Jadwal Studi Lapang dan Penulisan Tugas Akir 
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