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ABSTRAKSI 


Bahan baku rnerupakan aktiva yang amat vital bag';' 
perusahaan industrL Segala aktivitas yang berhubungan 
dengan bahan baku harus dilakukan dengan eermat agar 
perusahaan dapat berjalan optimal. Selain sebagai komponen 
vital yang menentukan beriangsungnya aktivitas produksi, 
bahan baku bersama dengan komponen persediaan yang lain 
merupakan bagian utarna dari neraea dan seringkali merupakan 
perkiraan terbesar yang melibatkan modal kerja. 

Hal-hal yang telah disebutkan di atas menyebabkan 
dibutuhkannya pengendalian .intern yang memadai te~hadap 

bahan baku. Dengan pengendalian intern terhadap bahan baku 
diharapkan segala aktivitas yang terkait dengan bahan baku 
dapat dijalankan dengan efektif dan eiisien, sehingga pada 
akhirnya dapat mernberikan kontribusi bagi tercapainya profit 
yang optimal bagi perusahaan. Selain harus melakukan 
pengendalian intern yang memadai terhadap bahan baku, 
perusahaan harus dapat rnelakukan pengendalian sesuai dengan 
kondisi yang dihadapi dan surnberdaya yang dimilikinya. 
Hal-hal inilah yang mernbuat penulis tertarik untuk rnelakukan 
penelitian inl. 

Studi kepustakaan dilakukan penulis untuk mendapatkan 
beragam teori tentang eara-eara melakukan pengendalian 
intern yang rnernadai terhadap bahan baku. Penelitian lapangan 
dilakukan untuk mengetahui kondisi yang dihadapi perusahaan, 
surnberdaya yang dlmiliH serta pengendalian yang dilakLlkan 
perusahaan. 

Analisis terhadap pengendalian yang dilakukan 
perusahaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan sikius. 
Siklus yang dipilih adalah siklus perolehan dan pernbayaran 
serta siklus persediaan dan pergudangan karena kedua siklus 
ini berhubungan dengan bahan baku. Analisis dilakukan untuk 
mengetahui kekuatan dan kelernahan yang terdapat dalam 
pengendalian intern bahan baku yang diterapkan perusahaan 
dan untuk rnernberikan solusi agar Icelemahan yang terjadi 
dapat tera tasi. 
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