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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya dunia bisnis dan tingkat kebutuhan manusia 

saat ini dapat memicu tingginya persaingan antar perusahaan serta tingkat 

permintaan konsumen. Tidak hanya berorientasi pada laba, perusahaan juga harus 

memperhatikan kinerja setiap bagian yang terlibat dalam kegiatan operasional. 

Salah satunya adalah memantau sistem pengendalian internal perusahaan. 

Pengendalian internal dapat membantu suatu perusahaan untuk mencapai target 

kinerja dan profitabilitas. 

Tujuan pokok dari sistem pengendalian internal adalah menjaga kekayaan 

perusahaan, mengecek ketelitian data, mendorong efisiensi, dan efektivitas, 

serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen menurut Mulyadi (2001) 

pengendalian internal dilakukan pada semua aspek kegiatan perusahaan yang 

saling terkait seperti gudang  (persediaan) dan penjualan. Persediaan merupakan 

aset penting dalam perusahaan karena persediaan merupakan salah satu bagian 

terbesar dari aktiva lancar dan merupakan pusat kegiatan serta sumber utama 

perusahaan. Persediaan juga merupakan aktiva yang sensitif terhadap kerusakan, 

pencurian dan kehilangan barang dagang yang berdampak pada pencatatan 

persediaan. Apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan persediaan maka akan 
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secara otomatis berpengaruh terhadap penjualan. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, penjualan adalah perbuatan atau hal menjual, khususnya pengalihan 

kepemilikan dan ha katas suatu milik dari seseorang kepada orang lain  dengan 

kategori tertentu. Penjualan akan diinput sesuai dengan data barang terjual yang 

dibuat oleh pihak persediaan. Maka dari itu perusahaan membutuhkan 

pengendalian internal yang baik yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan 

serta memberikan informasi mengenai persediaan yang dapat meminimalisir 

terjadinya kesalahan dalam pencatatan penjualan. 

Pengendalian internal yang baik dapat dilihat melalui pengendalian umum dan 

aplikasi yang diterapkan pada suatu perusahaan. Pengendalian umum merupakan 

pengendalian yang berkaitan dengan aspek fisikal dan logikal. Aspek fisikal 

dilakukan terhadap asset-aset fisik perusahaan, dan aspek logical dilakukan 

terhadap sistem operasi. Sedangkan pengendalian aplikasi merupakan 

pengendalian yang dilakukan terhadap perangkat lunak yang terdapat pada suatu 

perusahaan. 

Setiap sistem pengendalian internal suatu perusahaan perlu selalu dipantau dan 

dievaluasi. Salah satunya pada PT Javas Tripta Gemala yang bergerak dibidang 

distributor jamu. Perusahaan tersebut telah berdiri sejak tahun 2014. Meski baru 

berjalan 2 tahun, perusahaan tersebut memiliki total karyawan sebanyak 133 hingga 

saat ini. PT Javas Tripta Gemala beralamat di jalan Soekarno Hatta No.46, 

Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50166. 
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PT Javas Tripta Gemala telah menggunakan software SDS (Sphere Distribution 

System) yang berbasis SQL untuk membantu memproses segala transaksi. Sejauh 

ini software tersebut cukup membantu karena harga jual yang ada dari pusat selalu 

di update. Software tersebut digunakan seluruh bagian operasional termasuk bagian 

persediaan (gudang) dan penjualan. Pada bagian persediaan terdapat satu orang 

kepala gudang dan satu orang admin. Pada bagian penjualan (fakturis) hanya 

terdapat satu admin. Kepala gudang bertugas untuk mengawasi keluar masuknya 

barang dari gudang dan melakukan stock opname setiap hari. Admin gudang 

bertugas untuk menginput barang masuk, barang keluar, dan barang sisa. Admin 

penjualan bertugas untuk menginput penjualan tunai. 

Namun setiap sistem pengendalian internal perusahaan memiliki kelebihan dan 

kelemahan. Beberapa kelemahan sistem pengendalian internal pada PT Javas 

Tripta Gemala, yaitu : 

- Persediaan menurut sistem tidak sesuai dengan persediaan fisik yang ada 

- Harga barang pada sistem berupa harga barang grosir (tidak ada harga 

eceran) 

- Nama toko yang ada pada sistem terkadang tidak sama dengan alamatnya 

hal tersebut dikarenakan banyak nama toko yang mirip sehingga sering 

terjadi kesalahan dalam menginput data. 

Dengan adanya beberapa kelemahan  sistem pengendalian internal yang telah 

diterapkan pada PT Javas Tripta Gemala,  maka dilakukan penelitian : EVALUASI 

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN dan 
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PENJUALAN BERBASIS SDS (Sphere Distribution System) pada 

PERUSAHAAN DISTRIBUTOR (STUDI KASUS PADA PT JAVAS 

TRIPTA GEMALA, SEMARANG) 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apa saja kelebihan sistem pengendalian internal atas persediaan dan penjualan 

pada PT Javas Tripta Gemala ? 

2. Apa saja kelemahan sistem pengendalian internal atas persediaan dan penjualan 

pada PT Javas Tripta Gemala ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini :  

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal atas persediaan 

dan penjualan pada PT. Javas Tripta Gemala 

2. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal atas persediaan dan 

penjualan pada PT Javas Tripta Gemala sudah berjalan dengan efefktif 

Manfaat dari penelitian ini : 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

pada perusahaan untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian 

internal atas persediaan yang diterapkan oleh PT Javas Tripta Gemala. 
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2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

bahwa sebuah perusahaan memerlukan adanya sistem pengendalian 

internal salah satunya atas persediaan. 

 

1.4.Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT Javas Tripta Gemala berdiri sejak tahun 2014 dan sudah berjalan 2 

tahun hingga saat ini. Sejak didirikannya PT Javas Tripta Gemala menggunakan 

software SDS sebagai sistem utama kegiatan operasional. Salah satunya 

diterapkan atas persediaan untuk memberikan informasi terkait persediaan 

barang. Untuk melihat apakah kinerja sistem pengendalian internal sudah 

sesuai dengan yang diharapkan atau belum dapat diukur dengan analisis 

terhadap pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Dalam hal ini 

Sistem Pengendalian Intern (SPI) 

Pengendalian Umum Pengendalian Aplikasi 

Hasil Analisis 

Kesimpulan 
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khususnya pengendalian atas persediaan. Kedua variabel tersebut akan 

dianalisis untuk mengetahui apakah kinerja sistem pengendalian internal PT 

Javas Tripta Gemala sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Maka dari itu, 

penelitian ini menguji kembali fenomena tersebut dan dapat menjadi 

rekomendasi perusahaan berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap sistem 

pengendalian internal atas persediaan pada PT Javas Tripta Gemala. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terkait tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika 

penulisan dalam laporan ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini terkait tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian 

dan menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terkait tentang jenis, sumber data, gambaran umum perusahaan 

yang menjadi objek penelitian, metode pengumpulan data, dan alat analisis 

data. 
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BAB IV HASIL ANALISIS DATA 

Bab ini terkait inti dari pelaporan penelitian yang membahas secara 

mendetail keseluruhan penelitian dan hasil yang diperoleh dalam penelitian 

ini. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini terkait kesimpulan yang didapat dari penelitian dan saran-saran 

yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan penelitian ini 

maupun penelitian-penelitian serupa lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




