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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan milik negara maupun swasta sebagai salah satu pelaku 

ekonomi tidak bisa lepas dari kondisi globalisasi ekonomi saat ini. Era globalisasi 

seperti sekarang ini akan mempertajam persaingan diantara perusahaan, sehingga 

dirasa perlu suatu pemikiran yang kritis untuk memanfaatan penggunaan sumber 

dana yang ada secara optimal. Karena semakin berkembangnya perusahaan maka 

masalah yang dihadapi perusahaan pun semakin kompleks, sehingga semakin sulit 

sebagai pihak pimpinan untuk melaksanakan pengawasan dan mengkoordinir 

secara langsung pada seluruh aktivitas perusahaan. Oleh karena itu sangat perlu 

adanya bantuan manajer-manajer yang ahli sesuai dengan bagian bagian yang 

terdapat dalam organisasi perusahaan seperti bagian pemasaran, bagian produksi, 

bagian keuangan dan lain-lain. Perlu adanya struktur organisasi yang memadai, 

untuk menciptakan suasana kerja yang sehat karena setiap staf harus mengetahui 

dengan jelas apa wewenang dan tanggung jawabnya. 

Apotik adalah suatu tempat yang di dalamnya berisi pekerjaan pengabdian 

profesi kefarmasian. Di sisi lain apotik merupakan salah satu badan usaha retail 

yang tidak jauh berbeda dengan badan usaha retail lainnya. Apotik sebagai badan 

usaha retail bertujuan untuk menjual komoditinya yaitu penyaluran obat kepada 

masyarakat, menjual obat dan alat kesehatan sebanyak-banyaknya untuk 

mendapatkan keuntungan. Keuntungan memang bukan tujuan utama dan satu-
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satunya, tetapi tanpa keuntungan apotik sebagai badan usaha retail tidak dapat 

bertahan. 

Oleh karena itu, berbagai usaha untuk meningkatkan keuntungan perlu 

dilakukan, berbagai kebijakan dan strategi diterapkan dan ditingkatkan. Kebijakan 

yang ditempuh manajemen antara lain meningkatkan pengawasan dalam 

perusahaan melalui pengendalian intern. Pengendalian dan pengawasan yang 

dilakukan oleh perusahaan melalui pengendalian intern dapat dilaksanakan 

terhadap aktivitas-aktivitas perusahaan sehingga dapat tercapai tujuannya. Salah 

satunya pada proses pengadaan persediaan barang agar berada pada tingkat yang 

paling menguntungkan, yaitu persediaan tersebut dijual untuk mendapatkan 

keuntungan bagi perusahaan. 

Persediaan merupakan bagian yang paling aktif dalam operasi perusahaan 

yang secara terus menerus dibeli atau diproduksi dan dijual. Perusahaan dagang 

maupun perusahaan industri pada umumnya mempunyai persediaan yang jumlah, 

jenis serta masalahnya tidaklah selalu sama antara perusahaan yang satu dengan 

perusahaan yang lainnya. Perusahaan dagang harus melakukan penanganan dan 

pengawasan terhadap persediaan dengan melakukan pengendalian . Permasalahan 

yang dihadapi dalam pengendalian intern persediaan adalah yang berkaitan 

dengan penentuan kuantitas barang yang akan dibuat atau dipesan, saat pembuatan 

atau pemesanan serta jumlah persediaan yang dikaitkan dengan biaya pembuatan 

atau pemesanan, biaya penyimpanan dan biaya kekurangan barang. 

Persoalan perbandingan keuntungan dan penghematan yang diperoleh 

dengan besarnya biaya yang ditimbulkan dari cara melakukan persediaan, untuk 
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memperkecil hal tersebut serta dapat dilaksanakannya aktivitas pengadaan 

persediaan barang seperti yang diharapkan oleh pimpinan perusahaan, dibutuhkan 

suatu alat untuk mengendalikan kuantitas persediaan barang yaitu pengendalian 

intern. Pengendalian intern digunakan untuk menjaga atau melindungi aset, 

menghasilkan informasi yang jelas dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi 

dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Pengendalian intern yang 

memadai memberikan manfaat bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya dan menghindarkan perusahaan dari kerugian yang diakibatkan 

karena penyelewengan, kekeliruan yang mungkin saja dilakukan oleh personil 

perusahaan. 

Menurut The Committee of  Sponsoring Organizations (COSO) oleh Lord 

(2013) dalam bukunya An Overview of COSO’s 2013 Integrated Framework , 

komponen pengendalian intern ada lima, yaitu: Control environment (lingkungan 

pengendalian), Control activities (kegiatan pengendalian), Risk assessment 

(pemahaman risiko), Information and communication (informasi dan 

komunikasi), dan Monitoring (pemantauan). Dengan adanya kelima komponen 

tersebut dalam kegiatan pengendalian perusahaan dan kelima komponen tersebut 

dilaksanakan dengan baik pula oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat 

dikatakan perusahaan yang sehat dan memungkinkan perusahaan untuk mencapai 

visi misi dan tujuannya yang efektif dan efisien serta menjaga kelangsungan 

eksistensi perusahaan. 

Apotik R’Fia Lestari merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang pelayanan kesehatan khususnya penyedia atau penjualan obat-obatan 
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yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 51 RT.22 RW.08 Kelurahan 20 

Ilir  Palembang. Apotik R’Fia Lestari dikepalai oleh seorang pimpinan yang 

bernama Ibu Rahma Lutipa Senen dan seorang Wakil Direktur. Direktur dibantu 

oleh tiga orang karyawan untuk kegiatan farmasi yaitu Apoteker dan dua Asisten 

Apoteker (AA) dan satu orang karyawan untuk kegiatan non farmasi yang 

merangkap tugas pada bagian Administrasi dan Kasir. Perangkapan tugas dan 

tanggung jawab tersebut dinilai tidak efektif dan tidak efisien bahkan dapat 

beresiko terjadinya kecurangan dalam kegiatan perusahaan. 

Produk farmasi obat-obatan yang ada di Apotik R’Fia Lestari dibagi atas 

lima golongan obat, yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat 

keras, psikotropika dan narkotika. Karena cukup banyaknya jenis produk dan 

aktivitas keluar masuk barang sehingga masalah yang dikhawatirkan akan terjadi 

yaitu perbedaan fisik antara persediaan yang ada dengan jumlah yang dicatat 

dibuku persediaan karena kehilangan ataupun pencurian stock barang, sehingga 

diperlukan pengendalin intern yang baik agar tidak terjadi penyelewengan dalam 

menjalankan kegiatan perusahaan. 

Menurut penelitian terdahulu yaitu “Evaluasi Penerapan Sistem 

Pengendalian Intern Untuk Persediaan Barang Dagangan pada PT Laris Manis 

Utama Cabang Manado” yang dilakukan oleh Tamodia (2013) menyimpulkan 

bahwa pengendalian intern sudah berjalan dengan baik. Evaluasi sistem, 

pengendalian  intern atas persediaan sudah efektif, dimana adanya pemisahan 

tugas antara fungsi–fungsi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran barang. 

Pemantauan terhadap persediaan barang dagangan juga dilakukan secara rutin 
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setiap sebulan sekali oleh bagian gudang melalui kegiatan stock opname. 

Penelitian kedua yaitu Widiasa dkk (2015). “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern 

Persediaan Barang Dagang Pada UD Tirta Yasa” menyimpulkan bahwa struktur 

organisasi pada UD Tirta Yasa sudah cukup memadai, akan tetapi masih banyak 

bagian-bagian yang kosong dan mengakibatkan perangkapan jabatan pada 

karyawan. Aktivitas pengendalian yang dilakukan terhadap pelaksanaan 

penerimaan dan pengeluaran persediaan barang masih belum memadai, 

dikarenakan masih belum adanya pemisahan tugas atau bagian khusus untuk 

menangani masalah ini. Efektivitas pengelolaan Persediaan Barang dagang yang 

dilakukan oleh UD Tirta Yasa sudah efektif namun kurang memadai, karena 

masih mempunyai kekurangan pada dokumen-dokumen yang seharusnya 

digunakan dalam sistem pembelian barang persediaan. Hal ini menambah 

lemahnya sistem pengendalian dikarenakan dokumen- dokumen  tersebut 

seharusnya  bisa menjadi alat pengendalian internal. 

Penelitian Ketiga yaitu “Evaluasi Pengendalian Intern Untuk Siklus 

Persediaan Barang Dagangan Pada SPBU Kolongan” yang dilakukan oleh Sumual 

dan Kalangi (2014) pengendalian intern untuk siklus persediaan barang dagangan 

pada SPBU Kolongan sudah menerapkan unsur-unsur pengendalian intern 

berdasarkan COSO dengan efektif, namun demikian masih terdapat hal-hal yang 

masih harus diperbaiki. Penelitian Keempat yaitu “Evaluasi Penerapan 

Pengendalian Intern atas Persediaan Barang Dagangan pada PT SURAMANDO” 

yang dilakukan oleh Seredei dan Runtu (2015). Secara keseluruhan pengendalian 

intern terhadap persediaan barang dagangan pada PT SURAMANDO berjalan 
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cukup efektif namun harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

yang semakin berkembang agar menjadi perusahaan yang berkualitas dalam 

pelayanannya. Penelitian Kelima yaitu “Analisis Pengendalian Intern atas 

Persediaan pada Perum Bulog Divre Sulut”  yang dilakukan oleh Biga (2013). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian persediaan sudah cukup 

memadai dengan menjalankan lima komponen pengendalian intern, terlihat dari 

struktur organisasi yang baik dengan adanya pemisahan tugas masing-masing 

bagian dan pemisahan fungsi yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 

Di dalam penelitian yang penulis lakukan sebelum penelitian lebih lanjut 

pada Apotik R’Fia Lestari, terdapat indikasi adanya permasalahan yang dapat 

menimbulkan lemahnya pengendalian atas persediaan barang dagang. 

Permasalahan tersebut adalah pada saat pengadaan barang atau pembelian, fungsi 

penerimaan dan fungsi penyimpanan tidak terpisah. Kedua fungsi ini harus 

dipisahkan, hal ini bertujuan untuk menciptakan pengecekan dalam pelaksanaan 

transaksi pembelian. Fungsi penerimaan barang memerlukan keahlian mengenai 

barang dan pengetahuan mengenai syarat-syarat pembelian sedangkan fungsi 

penyimpanan memerlukan pengelolaan penyimpanan barang dan pengambilan 

barang. Di samping itu juga tidak terdapatnya gudang untuk menyimpan 

persediaan barang dagang yang ada di Apotik R’Fia Lestari. Hal ini yang 

mengarahkan penulis dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sistem 

pengendalian intern atas persediaan barang dagang yang diterapkan pada Apotik 

R’Fia Lestari. 
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Melalui evaluasi terhadap sistem pengendalian intern persediaan akan 

dapat dideteksi ada atau tidaknya risiko terjadinya penggelapan, penyimpangan, 

serta praktik-praktik yang tidak sehat. Penulis melakukan penelitian dengan 

mengevaluasi sistem pengendalian intern pengadaan atau pembelian barang 

dagang, sistem penghitungan fisik persediaan barang dagang, dan pengeluaran 

atau penjualan barang dagang pada Apotik R’Fia Lestari, sehingga diharapkan 

perusahaan mampu melaksanakan sistem pengendalian intern yang kuat. Maka 

dengan adanya pengendalian intern, hal-hal yang menyangkut kesalahan maupun 

kecurangan yang mungkin terjadi dalam setiap kegiatan akan dapat diketahui 

dengan segera dan langsung dapat dilakukan suatu pencegahan agar tidak 

berkelanjutan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis 

tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Evaluasi Atas Pengendalian 

Intern Persediaan Barang Dagang  Pada Apotik R’Fia Lestari” dalam 

rumusan masalah pada penerapan pengendalian intern yang sesuai dengan teori 

dan pengaruhnya pada persediaan barang dagang untuk mengevaluasi, mengetahui 

kelemahan-kelemahan, dan memberikan saran atas evaluasi agar meningkatkan 

kinerja perusahaan, meminimalisasikan kesalahan dan kecurangan juga 

mengoptimalisasikan tingkat persediaan barang dagang pada Apotik R’Fia 

Lestari. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian intern persediaan barang dagang 

pada Apotik R’Fia Lestari? 

2. Apakah pelaksanaan pengendalian intern persediaan barang dagang pada 

Apotik R’Fia Lestari telah berjalan dengan baik? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengendalian intern persediaan 

barang dagang pada Apotik R’Fia Lestari. 

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengendalian intern persediaan 

barang dagang pada Apotik R’Fia Lestari telah berjalan dengan baik. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat 

memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak- pihak 

yang berkepentingan. Adapun manfaatnya sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 
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a) Bagi Penulis 

Berguna sebagai sarana dalam memperkaya wawasan, menambah 

pengetahuan serta pengalaman atas penerapan teori–teori yang penulis 

peroleh selama perkuliahan khususnya mengenai pengendalian intern 

persediaan barang dagang khususnya obat-obatan. 

b) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa atau peneliti 

selanjutnya dalam memperoleh informasi serta menambah 

pengetahuan mengenai pengendalian intern persediaan barang 

dagangan khususnya obat-obatan sebagai bahan referensi untuk 

melakukan pembahasan lebih lanjut. 

 

 2. Manfaat Praktis 

 Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan 

dalam melakukan tinjauan atas pengendalian intern persediaan barang 

dagang khususnya obat-obatan pada Apotik R’Fia Lestari. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyajikannya dalam enam bab, 

dimana pada tiap-tiap bab akan disusun secara sistematis sehingga 

menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya, yaitu: 
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BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang mendorong 

dilakukannya penelitian tersebut. Selain itu, di dalam bab ini juga 

dipaparkan perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, 

metodologi penelitian serta sebagai bagian akhir dari bab ini adalah 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan teori-

teori yang digunakan dalam penelitian ini seperti pengertian dan 

tujuan dari pengendalian intern, persediaan, pengendalian intern 

persediaan, serta penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, ruang lingkup 

penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik analisis yang penulis 

gunakan untuk menyelesaikan penelitian ini. 

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini diuraikan secara singkat mengenai sejarah dan latar 

belakang perusahaan, aktivitas perusahaan, visi dan misi, struktur 

organisasi, dan prosedur operasional perusahaan. 

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas mengenai analisa dan pembahasan 

terhadap pelaksanaan pengendalian intern persediaan barang 

dagang pada Apotik R’Fia Lestari Palembang yang berhubungan 
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dengan prosedur-prosedur pengelolaan persediaan barang dagang. 

Masalah dan kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan 

pengendalian intern persediaan barang dagang yang telah 

diterapkan selama ini, beserta rekomendasi yang disarankan atas 

masalah dan kekurangan tersebut. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini, yang 

menguraikan kesimpulan dari Bab V serta saran-saran bagi 

perusahaan sebagai bahan perbaikan atas pelaksanaan 

pengendalian intern persediaan barang dagang mendatang.
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