
A. latar Belakang Masalab 

SABI 

PENDAHULUAN 

Setiap perusabaan dihampkan dapat beroperasi secara terus-menerus. 

Oleb karena !tu, untuk menjamin kelangsungan hidupnya, perusabaan 

melaksanakan berbagai kebijalmn yang dapat membawa perusahaan mencapai 

ruj uannya, dimana persaingan semakin ketat mengharuskan setiap perusahaan 

berusaha keras memaksimalkan kinerja pcrusahaannya. Semua ini dilakukan 

dalam rangka pencapaian efektivitas rujuan perusahaan secara Ullllllll, yaitu 

untuk memeksimalkan laba yang dicapai, melalui peningketan penjualan 

produk perusahaan yang dipengaruhi oleb kemajuan teknologi dan globalisasi 

perdagangan sehingga menyebabkan konsumen sema.kin jadi dalam membeli 

produk yang ditawanan oleb perusabrum. lnfonnasi yang diperolcb dari 

konsumen akan menjadi masukan bagi manajemen lllltuk meningkatkan 

layannn kepada konsumen, sehingga dengan adanya perbaiken, make tingkat 

kepuasan yang diperoleh semakin tinggi . Pada akhimya hal ini memberikan 

nilal tambah bagi perusabaan di mnta konsumen. Deng&n adanya nilai tambab 

leTSebut, dibarapkan perusabaan dapat semakin kompetitif. 

Salab satu kegiatan operasiooal utama perusahaan adalab membuat 

ketersediaan dan pengelolaan terhadap persediaan barang dagang yang 

merupakan bagian penting dalam perusabaan. Untuk dapat mencapai kC?uasan 

pelanggan yang tinggi maka produk yang dijual hwus berkualitas, sesuai 

dengan waktu yang ditentukan dan dengan harga pokok penjualan yang rendah. 
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Persediaan barang dagang yang tidak tersedia dapal merugikan perusahaan 

karcna akan menyebabkan pembatalan pembelian oleh pelanggan dan resilco 

kehilangan pelanggan. Sehaliknya persediaan barang dagang yang berlebihan 

dapal juga merugikan perusabaan karena menlmbulkan resiko kerusakan, 

kebilangan dan meningkatnya biaya pengawasan. Oleh karena itu, kegiatan 

operasional sangat dibutuhkan dalam bidang pengawasan dan pengelolaan 

pc:rsediaan barang dagang. 

PT. Matahari Departemen Store, Thamrin Plaza Medan adalah salah satu 

perusabaan yang bergerak dalam bidang penjualan. Dalam pelaksanaanya 

perusahaan masih mengalami masalah yang berkaitan dengan Audit 

operasional. Masalah yang dialami adalah belum berjalan efektifnya prosedur 

yang dilaksanakan atas manajemen pengelolaan persediaan barang dagang, 

kare!Ul tidak terkendalianya jumlah persediaan sehingga sering terjadi 

kckurangan dan kelebihan pcrsediaan dan akan menimbulkan hal-hal yang 

tidak menguntungkan bagi perusahaan. Oleh karena itu diperlukan penerapan 

audit operasional atas fungsi persediaan bamng dagang yang akan membantu 

perusahaan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada dalam fungsi 

~but dan kemudian memperbaikinya. Dengan demikian kinerja perusahaan 

abn dapat ditingkatkan. 

Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan 

judul "Audit Operuional Terb1dap M1najemen Persedi1an Banng 

O.png Pada PT. Matabari Department Store Tbk, TblllDrin Plua 

Cabang Meda.o". 
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