
ABSTRAKSI

. Perkembangan teknologi y-atrq sangat pesat dewasa ini khususnyapada pengolahan data dan teknologi nformasi membawa d._prk t;;sangat kompleks. Hal ini menyebabkan badan usaha.bad*,;"-;;d;;
dituntul untuk mampu mengikuti perkembangan d"rrgun ,*u melakukanpengelolaan badan usahanya-d."g3n baik guna-mencapai tujuan yang tel;ditetapkannya secara efeltif dan Jfi sien.

,-"^*^11ry]T 
keuangan pada dasamya dimaksudkan untuk menyediakan

y:TTt i**.,gan 
mengenai kcsatuan usaha yang akan dipergunakan olehrnvesror aan pl.h,ak larn yang berkepentingan dengannya 

-seb=bagai 
bahanpertimtangan dalarn mengambil ieputuian ekolomi. untuk menilai

IeyaJaran atas laporan keuangan tersebu! maka cara yang ditempuh olehbadan usaha adalah dengan melakukan audig yang Oin*upt* auputmengevaluasi kewajaran laqoln keuangan. A"dit yang' dilakui:;diharapkan. 
Ta-ql mengga-ba.kan keadain ya.rl ,.t.n*iyu ..hi;;;para pemakai terhindar dari kerugian yang diakiibatkan olei kesahfii'penyajiS 

i$orqasi mengenai potensi pihak iranajemen badan usaha.
Audit sediaan bara_ng jadi yang dilakukan oieh pT. ..RSf, diharapkandapat memberikan masukan 

ltgenai perlakuan akuntanri v.g 
-A"i

untukk sediaan barane jadi, bagaimana pencatatan O* p".rg"iali*
intemal 

.te_rhadap sediin b--s j"di-;;r,i"g;;"flnya.;tan nilai sediaan
lT11t :"* dalam laporan keuangan rr. ..f,5i,'Japat disajikan secarawaJar.

Dalam merakukan oenelitian digunakan metodologi sebagai berikut:Pertam4 dilakukan survey pendahuhin, d;rg* ;*" mendatangi badanusaha yang merupakan obyek.penelitian aeng;l toj"a ,rotot _"ilp.rofJgambaran umum mengenai kiadaan dan [egiata badan usaha dalam
langka.m;ngStahui permasalahan yang ada'kaitannya dengan sediaanbarang jadi' Kedu4 d'akukan studi p"rtitu, ue.upa pengumpulan literat'r-literatur dan t.lisan irrniah. yang ada. Ketiga dili<u[an pengumpulan databaik kuantitatif maupun tuatitam -efufii 

- 
*a*aocara dan pengamatan

,:::T,1, Eqr*e. l(eempat,- melalcukan analisis yaitu dengan -.l.ufru_iKontusl Dadan usaha yang.l51 y$* dibandingkan dengan keadaan yangseharusnya. Analisis ini dilakukan dengan iara melakukan audit atast..$u*. b"rang jadi yaitu dengan p"iC"t ut ., ,"trruntif t"ri- v_gdiharapkan dapat memberikan masikan m.rg.*i pJ*r* .tr"t""ri i,*Etepat untuk sediaan barang jadi dan bagaimana pencaratan sertapengendalian intemal terhadap ,...tiu- Uaran! iaai, s.hioggu penyajianakuntansi sediaan dalam laporan keuangan Uih* osufra aii"t.Ari:i,t*
secara wajar.

llt



. PT. *RSf' tempat eksposisi. dilakukaa bergerak di bidang usahaperdagangan alat-alat kecantikan, 
4 T*u barang jldi -.."g*jl";;*

penting. Lokasi pT. ..RSI', terlerak di Jl Rungkutintustri, SwiUafa. 
- -

?* l.rasil pengamatan dan pemeriksaan, diketahui bahwapengendalian internal pr. -Rs. sudah cukup memadai, *utu.rp,- autu*pelaksanaannyl terdapat beberapa penyimp'angan dan perlu^dilakukan
perbaikan. PT. "Rs. tidak menyesuaikan catatan'akuntansi sediaan dengan
Pl" Vn"g sebenamya dari hasil perhitungan, sehingga -enyebabkan selisih.Peluang terjadinya serisih dapat-semakin-uesar i*i?iuiart<an t"rlaro-t-ta*i
I1^c_lili,t$v1 dry1t mgmpengaruhi jalannya badan usaha. S.l;l;;Darang Jadr yang ada dalam badan usaha tidak diasuransikan dan perintah
rqt""qq fisik terhadap sediaan barang jadi tiaattaasa.i oleh instruksit:T+L: aan,pmpman yang-berwenang dalam badan usaha yang dapatdijadikan pedoman dalam melakuk* p.ihitoog* fisik tersebut
_ ^, ̂ ,_-U1* 

menganaisipasi. akibat-akibat inil maka sebaiknya pT. *RSf ,
meraKuxan pengendalran r.{ia1n barangjadi yang ada. Setisii yang te{adi
ffl1gi^::g3,barang 

jadi.yang t rrutui a"igan nirai r.ai*ri u*'_g
Jaal yang s€sungguhnya harus disesuaikan. Untuk menjamin badan usahi
ff: ll'H1T^lT I:T** akibat kebakman dan bencana lainnya dti";Dagl oaoan usaha unfuk mengasuransikan sediaan yang dimilikinyu. U"to[menghindari kesalahan dan untuk mengamankan sediaao yang ad4 makaperhitungan fisik sediaan sebaiknya aitatutan teum aat ,uto-uri'oau,n
setahun dan harus didasari oleh instruksi terhrlis dari pi.pi* 

-r*g

berwenang dalarn badan usaha.
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