
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Program Kerja Praktik merupakan suatu kegiatan akademik yang dalam prosesnya 

mampu memberikan pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengembangkan serta 

menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Selain beberapa hal tersebut, kegiatan 

Program Kerja Praktik / Apprentice ini juga diharapkan mampu memberikan 

pengalaman yang cukup bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk 

memasuki dunia kerja yang sesungguhnya di masa mendatang. Dan dari semua hal 

yang berkaitan dengan pengalaman kerja, Program Kerja Praktik ini juga diyakini 

mampu mengembangkan kemampuan mahasiswa khususnya mahasiswa strata satu 

di Institut Informatika & Bisnis Darmajaya Bandar Lampung. Dimana para 

mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan baru mengenai dunia kerja dan 

lingkungannya. Selain untuk memenuhi kewajiban akademik, kegiatan ini juga 

bermanfaat penuh bagi mahasiswa guna menambah pengetahuan sehingga mereka 

mampu mengatasi persaingan dalam dunia kerja. 

Setiap perusahaan baik yang bergerak dibidang usaha dagang maupun manufaktur 

pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan laba. Disamping tujuan tersebut 

perusahaan juga harus memelihara kontinuitas usaha dan pertumbuhannya agar 

perusahaan dapat berjalan dengan baik dan berkembang sesuai dengan tujuan 

perusahaan. Salah satu sumber daya yang memegang peran penting dalam 

pencapaian tujuan perusahaan yaitu persediaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar 

aktivitas perusahaan berhubungan langsung dengan persediaan.
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Secara umum persediaan adalah bahan atau barang yang akan digunakan untuk 

memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau 

perkitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. 

Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, 

barang jadi ataupun suku cadang. Sebagai salah satu asset penting dalam 

perusahaan karena mempunyai nilai yang cukup besar serta mempunyai pengaruh 

terhadap besar kecilnya biaya operasi perencanaan dan pengendalian persediaan 

merupakan salah satu kegiatan penting untuk mendapat perhatian khusus dari 

manajemen perusahaan, selain itu Persediaan merupakan salah satu syarat pokok 

yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh suatu perusahaan di dalam aktifitas 

perdagangan karena dalam suatu aktivitas perdagangan, yang diperdagangkan 

adalah persediaan itu sendiri, maka semua aktifitas operasional perusahaan 

diprioritaskan pada usaha untuk melikuidasi persediaan tersebut menjadi kas 

beserta keuntungan yang diperoleh dari harga jual persediaan tersebut setelah 

dikurangi harga pokok penjualannya. Pada laporan neraca saldo perusahaan 

dagang. 

Dengan sistem akuntansi yang baik, penilaian terhadap persediaan akan menjadi 

suatu sarana untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam evaluasi 

perusahaan serta sebagai alat untuk pengendalian intern yang baik. Perusahaan 

dituntut untuk mampu menerapkan kebijakan akuntansi perusahaan dengan baik 

agar dapat memberikan informasi yang akurat guna kelancaran aktifitas perusahaan 

dan guna kelancaran manajemen dalam mengambil suatu keputusaan sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku yaitu menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi 
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Keuangan (PSAK) No.14 yang mengatur persediaan perihal kontrak kontruksi 

(PSAK 34) dan Instrumen Keuangan : pengukuran dan pangakuan (PSAK 55). 

Terkadang Dalam penerapannya, metode pencatatan maupun penilaian persediaan 

belum dilakukan dengan baik oleh perusahaan karena beberapa faktor di antaranya 

kekurangan informasi terhadap metode pencatatan dan penilaian persediaan 

terbaru,kurangnya pengetahuan dari pihak perusahaan untuk menerapkan metode 

yang layak, ataupun perusahaan 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 

perusahaan selama ini PSAK No.14 

CV. Harapan Makmur merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan 

yang bernaung dibawah kelompok PT. Sungai Budi Group. Produk yang dijual oleh 

CV. Harapan Makmur berupa : Tepung Beras & Ketan Rose Brand, Minyak Goreng 

Rose Brand, Minyak Goreng Cap Tawon, Santan kemasan, dan lain – lain yang di 

sebar luaskan kepada penjual retail/swalayan, toko, bahkan konsumen masyarakat 

umum. Dalam proses kerja yang dilakukan oleh CV. Harapan Makmur terkait 

dengan pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang terdapat beberapa 

sumber masalah seperti adanya perbedaan jumlah fisik persediaan barang dagang 

yang tersedia di gudang dengan jumlah persediaan barang dagang yang dicatat 

dalam buku persediaan dikarenakan sistem pencatatan yang dilakukan oleh 

karyawan gudang masih belum optimal karena tidak menggunakan sistem/software 

dalam pengelolaan persediaan yang mana hal ini dapat menjadi masalah yang serius 

akibat kurangnya pengawasan serta pengecekan yang dilakukan oleh karyawan 

gudang masih belum optimal dengan keterbatasan penggunaan sistem  
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Masalah lainya yang sering muncul adalah masalah terkait keterlambatan barang 

yang dipesan konsumen dikarenakan persediaan bahan baku dari pemasok yang 

dipesan untuk diproduksi oleh PT. Sungai Budi selaku manufaktur dan 

didistribusikan ke CV. Harapan Makmur terkadang sulit diperoleh dan 

melonjaknya harga bahan baku tersebut sehingga mengakibatkan terhambatnya 

proses kegiatan perdagangan. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang 

“Analisis Pencatatan dan Penilaian Persediaan Pada CV. Harapan Makmur 

Sungai Budi Group Bandar Lampung “ 

1.2 Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dalam program kerja praktik/apprentice ini adalah pada 

divisi accounting  CV. Harapan Makmur yang mengurus semua kegiatan yang 

berhubungan dengan pencatatan persediaan barang dagang sesuai dengan transaksi 

penjualan. 

1.3 Manfaat dan Tujuan 

1.3.1 Manfaat Program Apprentice 

Bagi Universitas : 

1. Universitas dapat meningkatkan kualitas lulusannya. 

2. Universitas dapat lebih dikenal di dunia industri. 

3. Dapat terjalinnya kerja sama yang baik antara universitas dengan 

perusahaan yang bersangkutan agar kelak dapat membantu meningkatkan 

peluang kerja bagi mahasiwa yang telah lulus dan mulai memasuki dunia 

kerja 
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Bagi CV. Harapan Makmur : 

1. Perusahaan mendapatkan saran dan kritikan yang membangun (metode 

baru) dari mahasiswa guna memajukan perusahaannya. 

2. Perusahaan akan mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa/I yang 

tengah menjalani Program Kerja Praktik. 

3. Terjalinnya kerjasama antara perusahaan dan Universitas sehingga 

perusahaan akan lebih dikenal dalam dunia akademis. 

4. Menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penerapan sistem 

akuntansi persediaan terkait pencatatan dan penilaian guna meningkatkan 

kinerja dan kegiatan perusahaan yang lebih baik dimasa yang akan datang.  

Bagi Mahasiswa : 

1. Mahasiswa dapat melatih kemampuan untuk menjadi pribadi yang mandiri, 

mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam bekerja. 

2. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana lingkungan kerja yang sebenarnya 

sehingga kelak dapat beradaptasi dalam dunia kerja. 

3. Mahasiswa dapat menerapkan teori yang telah didapatkannya ke dalam 

dunia praktik sehingga ilmu yang telah dipelajari terasa lebih bermanfaat. 

 

1.3.2 Tujuan Program Apprentice 

Tujuan yang diperoleh dari program kerja praktik ini yaitu : 

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan jenjang 

pendidikan. 
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2. Untuk menganalisis bagaimana kebijakan perusahaan sehubungan dengan 

pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang yang berada di CV. 

Harapan Makmur Sungai Budi Group. 

3. Untuk mengetahui apakah kebijakan serta sistem kerja dalam pencatatan 

dan penilaian persediaan barang dagang telah sesuai dengan stadar 

akuntansi yang berlaku yaitu PSAK No.14. 

4. Untuk meningkatkan potensi mahasiswa/I Institut Informatika & Bisnis 

Darmajaya, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang terbaik. Program 

kerja praktik ini juga bertujuan untuk menambah pengetahuan Mahasiswa 

sehingga mereka tak hanya pandai dalam hal teori namun juga pandai dalam 

hal praktik. 

 

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 

1.4.1 Waktu Pelaksanaan 

Program kerja praktik ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Juli 2020 – 15 Agustus 

2020 dengan mengikuti waktu kerja CV. Harapan Makmur Sungai Budi Group 

yaitu pada hari Senin – Sabtu yang dimulai dari pukul 08.00-16.30 WIB. 

1.4.2 Tempat Pelaksanaan 

Program kerja praktik ini dilaksanakan di CV. Harapan Makmur Sungai Budi 

Group (Wisma Budi) selama kurang lebih 1 (satu) bulan yang terletak di di Jl. Ikan 

Bawal No 1A Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini terdapat latar belakang, ruang lingkup kerja, tujuan dan manfaat 

program kerja praktik, tempat dan waktu pelaksanaan program kerja praktik, dan 

sistematika penulisan.  

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Dalam bab ini terdapat sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, bidang 

usaha/kegiatan utama perusahaan, lokasi perusahaan, dan struktur organisasi.  

BAB III : PERMASALAHAN PERUSAHAAN  

Dalam bab ini menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi di perusahaan, 

temuan masalah, perumusan masalah, serta kerangka pemecahan masalahnya. Dan 

bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang terjadi.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini menguraikan hasil dan pembahasan dari permasalahan yang dialami 

oleh perusahaan tersebut.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran atas masalah untuk 

memberikan solusi serta kontribusi kepada perusahaan tersebut.  

LAMPIRAN  

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


