
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang  

Perkembangan perekonomian dapat mempengaruhi peluang usaha setiap 

perusahaan untuk semakin meningkat. Sehingga untuk mempertahankan 

kelangsungan dan memperluas kegiatan usaha, perusahaan harus lebih kreatif 

dalam menghadapi persaingan usaha. Meningkatnya kegiatan usaha dan muncul 

banyak perusahaan dalam berbagai jenis usaha akan menimbulkan banyak 

persaingan di dunia usaha. Persaingan usaha yang ketat ini membuat manajemen 

perusahaan harus mengatur kebijakan terhadap asset yang dimiliki oleh perusahaan 

terutama aset lancar yang merupakan elemen penting dalam menunjang aktivitas 

operasi perusahaan. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan 

digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Persediaan 

dalam sebuah perusahaan amat penting untuk mencapai keseimbangan antara 

investasi persediaan, produksi, dan pemenuhan kebutuhan konsumen.  

Dua Sekawan Swalayan Ternate bergerak dibidang usaha dagang karena 

kegiatan utamanya adalah membeli barang untuk dijual kembali tanpa merubah sifat 

dan wujudnya. Persediaan dalam  suatu perusahaan sangatlah penting karena 

dengan adanya persediaan kita dapat memperlancar operasional perusahaan baik 

produksi maupun penjualan, sehingga apa yang direncanakan dan ditargetkan dapat 

tercapai. Oleh karena itu persediaan harus dimiliki dan dipenuhi oleh swalayan. 

Menurut Warren (2005) Persediaan adalah barang dagang yang dapat disimpan 

untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan dan dapat digunakan dalam 

proses produksi atau dapat digunakan untuk tujuan tertentu. 

Pengelolaan persediaan harus tepat karena persediaan merupakan faktor yang 

menentukan kelancaran produksi dan penjualan. Tanpa adanya persediaan barang 

dagangan, swalayan akan  menghadapi resiko dimana pada suatu waktu tidak dapat 



memenuhi keinginan dari para pelanggannya. Sangat penting bagi swalayan untuk 

memantau tingkat persediaannya dan memastikan bahwa persediaan yang tersedia 

di gudang mampu memenuhi permintaan konsumen. Namun dengan ini, swalayan 

juga harus meminimalisir terjadinya penumpukan persediaan karena hal tersebut 

akan berdampak pada kerusakan dan kehilangan persediaan yang dapat dilakukan 

oleh pihak luar maupun karyawan swalayan sendiri. Oleh karena itu, persediaan 

memerlukan pengelolaan yang baik mulai dari pemesanan, penyimpanan, hingga 

pengeluarannya dari gudang untuk kemudian dijual (Sugianto, 2013). Dengan 

demikian, swalayan perlu mengatur kebijakan yang tepat mengenai metode 

pencatatan dan penilaian persediaan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. 

Dalam penerapannya, metode pencatatan maupun penilaian persediaan belum 

dilakukan dengan baik yang disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya 

kekurangan informasi terbaru, kurangnya pengetahuan dari pihak swalayan, ataupun 

swalayan sudah merasa cocok dengan metode yang digunakan selama ini sehingga 

mereka takut jika mengganti dengan metode yang baru akan sulit untuk 

menyesuaikan dengan sistem yang telah diterapkan oleh swalayan selama ini 

(Barchelino,2016). Metode pencatatan dan penilaian persediaan yang diterapkan 

oleh swalayan juga tidak semuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

sebagaimana yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di 

Indonesia. 

Ketentuan yang berlaku sebagaimana yang mengacu pada Standar Akuntansi 

Keuangan yang berlaku di Indonesia. Pada Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No.14 dijelaskan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 

persediaan, di antaranya pencatatan persediaan, metode yang digunakan dalam 

penilaian persediaan dan lain sebagainya. Menurut IAI (2015) dalam PSAK 

(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 14 tentang persediaan 

menyebutkan bahwa metode pencatatan persediaan antara lain metode perpetual 

dan metode periodik. Sedangkan metode untuk menilai persediaan diantaranya 

metode FIFO (First In First Out) dan metode Average (rata-rata tertimbang). Metode 



pencatatan dan penilaian persediaan tersebut akan memudahkan manager dalam 

mengambil keputusan mengenai kapan pemesanan persediaan dilakukan dan 

berapa jumlah unit yang akan dipesan. Dengan demikian, penumpukan persediaan 

dapat dikontrol sehingga tidak menimbulkan biaya yang lebih besar, karena semakin 

sedikit biaya maka laba yang dihasilkan akan semakin besar. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Laila (2018) dengan judul Penerapan 

sistem informasi akuntansi pada Suzuya supermarket di katamso medan, dimana 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi 

persediaan barang dagang pada Suzuya supermarket.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

penerapan akuntansi persediaan barang dagang dengan tujuan untuk mengetahui 

bagaimana penerapan akuntansi persediaan, bagaimana metode pencatatan dan 

penilaian persediaan akhir pada dua sekawan swalayan ternate. Selanjutnya, untuk 

mengetahui apakah metode pencatatan dan penilaian persediaan tersebut telah 

sesuai dengan PSAK 14. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Oleh karena itu, peneliti mengangkat penelitian dengan judul 

“EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG DAGANG 

PADA DUA SEKAWAN SWALAYAN TERNATE”. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan 

yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan akuntansi persediaan barang dagang pada Dua 

Sekawan Swalayan Ternate? 

2. Bagaimana pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang pada Dua 

Sekawan Swalayan Ternate ? 

3. Bagaimana kesesuaian pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang 

pada Dua Sekawan Swalayan Ternate dengan PSAK No.14 ? 



1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 

akuntansi persediaan barang dagang pada Dua Sekawan Swalayan dan metode 

pencatatan dan penilaian persediaan tersebut telah sesuai dengan PSAK No.14 

(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). 

1.4. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan ataumasukan 

yang berkaitan dengan pencatatan dan penilaian akuntansi persediaan barang 

dagangan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dua Sekawan Swalayan 

mengenai metode pencatatan dan penilaian yang benar dan sesuai dengan 

pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 14. 

 

 

 


