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BAB I 

PENDAHULUAN 

Persediaan merupakan asset perusahaan yang mempunyai pengarub yang 

sanga1 scnsitif bagi perkembangan financial pcrusahaan. Dalam akumansi, 

persediaan adalah harta lancar yang dimiliki oleh suatu perusahann yang 

digunakan untuk kegiatan bisnis untuk dijual tanpa perubaban bentuk a1au untuk 

diproses lebih lanJUI dalam perusahaan manufaktur ~hingga mempunyai nilai dan 

bentuk baru kemudian dipasarkan. 

Persediaan bahan baku (inventory of raw material) adalah barang-ba1ang 

yang dibeli dan diperoleh untuk digunakan dalam proses produksi. Persediaan 

bahan baku merupakan barang berwujud yang dibeli at.au diperoleh dcngan cara 

lain (misalnya dengan menambang) dan disimpan untuk penggunaan langsung 

dulam membua1 barang untuk dijual kembali. Bagian dari suku cadang yang 

diproduksi sebelum digunakan kadang-kadang diklasifikasikan sebagai persediaan 

komponen suku cadang. 

Kesalahan didalam menetapkan nilai persediaan akhir mengakibalkan 

kcsalahan dalam penetapan laba kolor ataupun laba bersih. Besamya nilai 

persediaan barang di perusahaan akan mengakil>alkan besamya pula harga pokok 

penjualan sehingga sangaL mempengaruhi besar kecilnya laba yang diperoleh 

perusabaan. 

l...abe optimal adalah selisih-anumt jumlah f'CT!iuatllll dengan jamlah bill)'ll 

dalam menghasilkan produksi dalarn jangka waktu (periode) tcrtcntu untuk 
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m~ncapai target yang diing1nkan peru!>ahaan Laba senng digunakan sebagai suatu 

da~ untuk mengukur kincr1a pcrusahaan. 

Laba diperlukan un1uf.- mengembangkan pcrusahaan disamping untuk 

perlindungan tcrhadap rcsikc• yang mungkin timbul. Untuk mendapalkan laba. banyak 

lilJ..tor yang mempengaruhinya .salah satunya adalah kelancaran proses produksi. 

Kclancamn proses produksi ini sangat dipengaruhi ada tidaknya bahan baku y:ing 

aJ..an diperlukan dalam prose~ produk.si olch pcrusahaan. 

Kesalahan dalarr. pcnetapan bcsamya investasi dalam persediaan akan 

menekan keuntungan bagi pcrusahaan. Apabila terjadi kehabisan bahan baku 

muku akan mengakibalkan kemaceta.n proses produksi yang akan merugiknn 

pcrusahnan, karena ha! ini merupakan pemborosan biaya produksi yaitu adanya 

knpasitas yang menganggur. Begitu pula sebaliknya apabila persediaan bahan 

balcu terlalu besar akan merugikan perusahaan itu sendiri sebab akan meogurangi 

in\estasi dalam bidang yang lain dan juga kualitas bahan yang c!ipakai dalam 

proses produksi menurun. 

Karena itu perusahaan harus mengadakan dan meneotukan jumlah 

persediaan dalam periode tertentu agar dalam mengadakan bahan baku tidak 

meogalami kekurangan. Pemberian bahan baku yang tepat akan meningkatkan 

efisiensi biaya pengadaan bahan baku pada sebuah perusahaan 

Perseroan Terbatas lndofood Sukses Makmur Terbuka Medan adalah 

perusahaan S\\'llSta yang bergerak dibidang industri makanan. Bidang usaha utama 

perusahaan adalah memproduksi dan meojual hasil produk. Produk makanao yang 

mampu diproduksi di perusahaan ini lcbih dari sepuluh jenis setiap harinya. 

Produk yang diciptakan salah sntunya odalah lndomie, Cbeetos, Dog11sari, 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




