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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pada era globalisasi sekarang ini, pertumbuhan ekonomi juga kian 

berkembang. Banyak para pengusaha baru yang mulai bermunculan, hal tersebut 

tentu memicu persaingan di dunia bisnis. Mereka dituntut untuk lebih efisien dan 

efektif dalam memberikan pelayanan kepada customer. Oleh sebab itu, perusahaan-

perusahaan tersebut diharuskan untuk memperluas jaringan usahanya ke pasar yang 

lebih luas agar dapat terus bersaing dengan perusahaan lain yang menjalankan 

bisinis serupa untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya.  

Agar perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, tentu 

perusahaan perlu memperluas jaringan usahanya. Dalam memperluas jaringan 

usahanya tersebut, perusahaan tentu dituntut untuk mampu memiliki keunggulan 

salah satunya dengan cara mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Keputusan 

yang tepat diperlukan perusahaan agar perusahaan tidak salah dalam mengambil 

langkah dalam berbisnis, sedangkan keputusan yang cepat diperlukan agar 

perusahaan tidak kalah cepat dengan perusahaan-perusahaan pesaingnya. Untuk 

mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan cepat, tentu dibutuhkan 

informasi-informasi yang tepat dan akurat. Implementasi sistem informasi 

akuntansi yang memadai tentu memudahkan suatu perusahaan dalam menunjang 

pelayanannya. Kebutuhan perusahaan akan informasi yang tepat dan akurat  
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tersebut, tentu membutuhkan adanya sistem yang dilengkapi dengan Sistem 

Pengendalian Internal (SPI) yang kuat pula. 

Dalam menjalankan sebuah perusahaan khususnya perusahaan distributor yang 

bergerak menyalurkan barang jadi dari pabrik menuju toko-toko dengan skala besar 

maupun kecil, tentu sistem pengendalian internal juga sangat dibutuhkan. Menurut 

(Mahatmyo, 2014) Pengendalian Internal mempunyai pengertian secara luas dan 

sempit. Dalam arti sempit pengendalian internal merupakan internal check 

(pengujian kebenaran atas suatu data maupun kebenaran atas pencatatan data). 

Dalam arti luas pengendalian internal tidak sekedar menguji kebenaran data 

maupun pencatatan saja, tetapi mencakup mekanisme dari seluruh perangkat yang 

digunakan manajemen untuk melaksanakan fungsi pengawasan. 

Komponen sistem pengendalian internal (SPI) menurut Committee of 

Sponsorring Organizations (COSO) adalah sebagai berikut (Rai, 2008): 

1. Lingkungan pengendalian 

2. Penaksitran risiko 

3. Aktivitas pengendalian 

4. Informasi dan komunikasi 

5. Pemantauan 

PT Cakrawala Jaya Makmur Sakti merupakan perusahaan distributor yang 

terletak di Jakarta dan berdiri sejak tahun 1996  ini mendistribusikan barang dagang 

seperti hollow galvalum, hollow galvanise, gypsum . PT Cakrawala Jaya Makmur 
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Sakti  ini telah menerapkan sistem untuk mengawasi setiap pembelian maupun 

penjualan dan terus berusaha untuk meningkatkan sistem pengendalian internalnya. 

Dalam mengoperasikan perusahaanya, tentu diperlukan sebuah sistem yang 

mengintergrasi antara bagian satu dengan bagian yang lain. Dengan kata lain, 

bagian pembelian tentu membutuhkan data dari bagian penjualan dan bagian 

gudang untuk menentukkan reorder persediaan barang dagang, bagian keuangan 

juga membutuhkan data dari bagian pembelian dan penjualan untuk mengetahui 

transaksi keuangan yang terjadi. 

Dengan adanya sistem pengendalian persediaan barang dagang diharapkan 

perusahaan tersebut dapat meminimalkan sisa barang dagang yang menumpuk di 

gudang sehingga kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan persediaan barang 

dagang dapat diminimalisir agar memperoleh keuntungan yang maksimal. PT 

Cakrawala Jaya Makmur Sakti ini juga telah menggunakan software berupa aplikasi 

guna mencatat penjualan serta pembelian yang terjadi aplikasi tersebut bernama 

IBS. Namun pada kenyataanya masih terdapat  masalah pada PT Cakrawala Jaya 

Makmur Sakti yakni : 

1. Terjadi selisih antara data jumlah barang yang terdapat pada sistem 

komputer dengan jumlah fisik pada gudang.  

2. Terdapat prosedur penjualan yang seringkali tidak dilakukan, yakni 

konsumen dapat langsung menelepon pihak gudang untuk mengirimkan 

barang pesanan langsung tanpa menghubungi pihak kantor terlebih dahulu. 

Hal tersebut tentu mengakibatkan resiko adanya fraud.  
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Masalah awal yang ditemukan dapat menjadi indikator adanya kelemahan-

kelemahan lain dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI) perusahaan, maka 

diperlukan evaluasi menyeluruh atas SPI perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk 

mengurangi tindak kecurangan yang mungkin terjadi di dalam perusahaan.  

 

1.2   RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang menjadi fokus 

pembahasan adalah : 

1) Bagaimanakah efektivitas dari sistem pengendalian internal bagian 

persediaan barang dagang di PT Cakrawala Jaya Makmur Sakti? 

 

1.3  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.1.1 Tujuan Penelitian : 

Untuk mengetahui efektivitas dari sistem pengendalian internal bagian 

persediaan barang dagang pada PT Cakrawala Jaya Makmur Sakti. 

 

1.1.2  Manfaat Penelitian : 

1.1.2.1 Bagi PT Cakrawala Jaya Makmur Sakti : 

a) Sebagai bahan evaluasi guna menilai efektivitas dari sistem 

pengendalian internal bagian persediaan barang pada PT Cakrawala 

Jaya Makmur Sakti  

b) Sebagai tolak ukur memperbaiki sistem pengendalian internal bagian 

persediaan barang pada PT Cakrawala Jaya Makmur Sakti 
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1.4 KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT CAKRAWALA JAYA MAKMUR SAKTI 

PERMASALAHAN 

Terjadi selisih antara data jumlah 

barang yang terdapat pada sistem 

komputer dengan jumlah fisik pada 

gudang.  

 

Terdapat prosedur penjualan yang 

seringkali tidak dilakukan yakni, 

konsumen dapat langsung menelepon 

pihak gudang untuk mengirimkan barang 

pesanan langsung tanpa menghubungi 

pihak kantor terlebih dahulu. 

Audit Sistem Informasi Menggunakan 

Sistem Pengendalian Internal yang mengacu 

pada Pengendalian Umum dan Aplikasi 

HASIL DAN ANALISIS 

KESIMPULAN DAN 

SARAN 


