
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan utama dari suatu perusahaan umumnya adalah mencari laba

sebanyak-banyaknya. Dalam mencari laba ini, penjualan secara tunai dan/atau

kredit merupakan sumber utama pendapatan. Untuk itu perusahaan sebagai unit

usaha harus bisa mengelola sumber-sumber yang memiliki nilai ekonomis yang

terdapat dalam perusahaan. Hal ini tentu juga melibatkan peranan pihak

manajemen perusahaan untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam mengelola

sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan.

Salah satu sumber daya di dalam perusahaan adalah persediaan. Persediaan

biasanya merupakan jumlah yang relatif besar dari aktiva lancar bahkan dari

seluruh aktiva perusahaan. Persediaan merupakan aktiva yang paling aktif

perputarannya dalam sebuah perusahaan, karena secara terus menerus terjadi

transaksi penerimaan dan pengeluaran barang.

PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas adalah instansi atau perusahaan

pemerintah yang bergerak dibidang produksi dan ditribusi air minum di daerah

Banyumas. Salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan

adalah kemampuan memproduksi barang dan/atau jasa tepat waktu sesuai dengan

target produksi. Hal tersebut dipengaruhi oleh dimilikinya peralatan produksi

dengan kualitas baik dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan produksi, dan juga

tersedianya bahan baku produksi yang akan diolah. Untuk itu, perusahaan harus

dapat mengelola persediaan barang yang dimiliki.

Berdasarkan uraian diatas, topik yang diambil dalam penulisan tugas akhir

ini adalah “SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG PADA PDAM

TIRTA SATRIA KABUPATEN BANYUMAS”.
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1.2 Ruang Lingkup

Agar penulisan Tugas Akhir ini lebih terarah dan setiap bahasan yang

diuraikan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca berdasarkan latar

belakang yang telah di paparkan di atas serta sesuai dengan tujuan yang

diharapkan maka, dalam penulisan Tugas Akhir ini akan dibahas mengenai Sistem

Akuntansi Persediaan dibatasi pada:

1. Pengertian sistem akuntansi.

2. Pengertian persediaan.

3. Pengertian dan tujuan sistem akuntansi persediaan.

4. Metode pencatatan akuntansi persediaan barang.

5. Metode penentuan harga pokok.

6. Fungsi yang terkait.

7. Prosedur pengelolaan barang.

8. Sistem pengendalian intern.

9. Sistem akuntansi persediaan barang pada PDAM Tirta Satria.

10. Prosedur pengelolaan barang pada PDAM Tirta Satria.

11. Sistem pengendalian intern pada PDAM Tirta Satria.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan dan kegunaan penulisan adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir, adapun tujuan yang ingin penulis

capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai metode pencatatan

akuntansi persediaan barang pada PDAM Tirta Satria Kabupaten

Banyumas.

2. Untuk mengetahui sistem akuntansi persediaan barang pada

PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas.
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3. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi atau syarat

kelulusan program studi Diploma III Akuntansi Fakultas

Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Selain tujuan, adapun beberapa kegunaan dari penulisan Tugas

Akhir sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam Sistem

Akuntansi Persediaan Barang.

b. Mengaplikasikan teori yang didapat dalam perkuliahan dan

praktek di lapangan.

2. Bagi Akademis

Dapat dijadikan sebagai referensi Fakultas Ekonomika dan

Bisnis Universitas Diponegoro. Dan juga dapat dijadikan

referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan

hasil Tugas Akhir ini.

3. Bagi Instansi

a. Sebagai saran atau masukan yang dapat digunakan untuk

kemajuan dan pengembangan instansi.

b. Sebagai sarana untuk memperluas eksistensi instansi.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Adapun cara yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data yang

diperlukan untuk menulis laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh

peneliti sebagai objek penulisan. Metode penulisan mendalam atau in-

depth interview dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode

wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai, Umar ( 2003
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: 56 ). Data primer diperoleh dengan mewawancarai Kepala Bagian

Keuangan, Kepala Bagian Umum, dan Bagian Logistik PDAM Tirta

Satria Kabupaten Banyumas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data pada

peneliti, misalnya peneliti harus melalui orang lain atau mencari

melalui dokumen. Data ini diperoleh melalui studi literatur yang

dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-

catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti

mempergunakan data yang diperoleh dari internet, Sugiyono ( 2005 :

62 ). Data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari

buku-buku dan referensi lainnya yang berhubungan dengan  Tugas

Akhir ini.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Adapun cara yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data yang

diperlukan untuk menulis laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi/Pengamatan

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan,

Sugiyono ( 2012 : 137 ). Dalam hal ini data diperoleh dari pengamatan

langsung di lapangan oleh penulis.

2. Metode Wawancara/Interview

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

masalah yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui

hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya

sedikit/kecil, Sugiyono ( 2012 : 137 ). Dalam hal ini penulis

melakukan wawancara pada narasumber yang dapat memberikan data

yang dibutuhkan.
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3. Studi Pustaka

Metode ini digunakan untuk melengkapi dan menambah data dari

pengamatan dan wawancara. Dalam hal ini data didapat melalui buku,

dokumen, dan referensi lainnya yang berhubungan dengan penulisan

Tugas Akhir ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proses penulisan dan penyusunan, Tugas Akhir ini

memiliki 4 (empat) bab yang secara umum bisa diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup

penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data,

serta sistematika penulisan.

BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini dijelaskan sejarah dan perkembangan, dasar hukum,

bidang usaha, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, serta struktur

organisasi perusahaan.

BAB 3 TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini dilakukan pembahsan tentang ruang lingkup yang

sudah dipaparkan di dalam BAB 1. Pembahasan ini dilakukan

dengan melihat teori yang telah didapat selama mengikuti kegiatan

perkuliahan dan dibandingkan dengan praktik yang ada di PDAM

Tirta Satria Kabupaten Banyumas.

BAB 4 PENUTUP

Pada bab ini beisi tentang rangkuman berupa kesimpulan lampiran-

lampiran data yang telah ditulis dalam pembahasan.


