
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

 Perkembangan di dunia usaha dalam era teknologi modernisasi saat ini 

mengalami persaingan yang cukup ketat. Serta didukung adanya teknologi 

informasi memberikan kemudahan dalam penyebaran bisnis. Perkembangan 

teknologi ini juga membawa dampak terhadap perekonomian di Indonesia.  

Pengusaha lokal dituntut untuk lebih meningkatkan daya saing dengan negara 

maju lainnya yang juga merintis usaha demi kelangsungan usaha yang dijalankan. 

Selain itu, setiap perusahaan diharuskan memiliki strategi pemasaran untuk 

mempertahankan pasar, seperti melakukan inovasi terhadap produknya. 

Selain meningkatkan daya saing usah dalam meningkatkan eksistensi usaha 

yang dijalankan, perlu melaksanakan sistem informasi akuntansi. Informasi 

akuntansi berperan penting untuk kelangsungan kehidupan jangka panjang 

perusahaan yang digunakan sebagai bahan dalam pengambilan suatu keputusan.  

Mengamankan aset perusahaan merupakan suatu tanggung jawab dan 

kewajiban yang harus dilakukan untuk keberlangsungan usaha yang mendorong 

perusahaan untuk melaksanakan sistem pengendalian intern. Selain itu 

pengendalian dilakukan untuk melakukan pencegahan dan menemukan kesalahan 

serta kemungkinan terjadinya fraud atau kecurangan yang dapat merugikan 

perusahaan. 

Salah satu perusahaan lokal yang merasakan dampak persaingan dengan 

perusahaan lokal dan asing yaitu PT Sinar Sosro. Perusahaan ini bergerak
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dibidang manufaktur dengan membuat minuman kemasan. Selain itu sosro juga 

merupakan pelopor produk minuman kemasan teh siap minum di Negara 

Indonesia. 

Untuk mempermudah penjualan minuman kemasan disetiap wilayah di 

Indonesia serta memperluas pasar pemasaran. PT. Sinar Sosro mendistribusikan 

produknya dengan perantara kantor penjualan wilayah. Seperti di Kota Semarang 

Jawa Tengah, PT. Sinar Sosro memiliki kantor penjualan di daerah Semarang 

Timur. Barang yang dikirim dari pabrikan akan di distribusikan dengan mengirim 

barang ke kantor penjualan wilayah yang selanjutnya akan disimpan di gudang, 

selanjutnya akan di distribusikan kembali. 

Sejalan dengan perkembangan usaha, kendala pasti akan timbul dalam 

sistem pengoperasian distribusi minuman kemasan dari gudang kantor penjualan 

wilayah. Selain itu, jumlah barang yang terlalu banyak dengan kapasitas tempat 

penyimpanan yang kurang mencukupi diperlukan pengawasan dalam setiap 

transaksi keluar masuknya barang. Oleh sebab itu, diperlukan adanya prosedur 

dalam pengelolaan pengeluaran barang dagang. Pengendalian yang lemah 

menyebabkan kesalahan bahkan kecurangan sangat mungkin terjadi. Adanya 

sistem pengendalian intern dalam suatu perusahaan membantu suatu pekerjaan 

agar berjalan dengan baik, efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

Adanya pengendalian intern yang lemah dalam prosedur pengeluaran barang 

dari gudang pada PT Sinar Sosro ini yang menarik bagi penulis untuk mengkaji 

kembali. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk memperdalam 
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pengetahuan terkait pengendalian intern. Maka dituangkan dalam penyusunan 

tugas akhir yang berjudul “ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PROSEDUR 

PENGELUARAN BARANG DAGANG DIGUDANG PADA PT. SINAR 

SOSRO KANTOR PENJUALAN SEMARANG TIMUR”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, mengacu rumusan masalah tugas akhir 

ini yaitu bagaimana penerapan pengendalian intern prosedur pengeluaran barang 

dagang digudang pada PT. Sinar Sosro Kantor Penjualan Semarang Timur. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin penulis capai dari penyusunan tugas akhir ini yaitu 

untuk mengetahui penerapan pengendalian intern prosedur pengeluaran 

barang dagang digudang pada PT. Sinar Sosro Kantor Penjualan 

Semarang Timur. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi PT. Sinar Sosro Kantor Penjualan Semarang Timur 

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan 

untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian intern khusunya pada 

prosedur pengeluaran barang dagang, serta menjadi pertimbangan 

untuk PT. Sinar Sosro Kantor Penjualan Semarang Timur dalam 

mengembangkan usahanya. 
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b. Bagi Penulis 

Untuk memperoleh pengalaman dalam membuat suatu karya 

ilmiah, wawasan, dan ilmu/teori yang bermanfaat, dapat 

membandingkan teori pengendalian intern yang telah diajarkan 

dalam kampus dengan dunia kerja yang sesungguhnya, serta dapat 

menganalisis suatu permasalahan dalam perusahaan serta 

memberikan saran atas permasalahan tersebut. 

c. Bagi Universitas 

Dapat memberikan tambahan pengetahuan atau ilmu terkait 

pengendalian prosedur pengeluaran barang dagang pada 

perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 

 


