
 

 

ABSTRAK 

Nishrina Amalia, NPM. 15510101, Pengawasan Internal Persediaan Suku 
Cadang Sparepart Department Pada PT. Trans Indo Utama Medan, Skripsi, 
2019. 

Persediaan adalah salah satu aktiva penting yang dimiliki oleh perusahaan. Karena 
persediaan merupakan bagian dari aktiva yang memiliki nilai yang besar, maka 
dalam pengelolaannya harus dilakukan pengawasan yang baik untuk menghindari 
dari hal-hal buruk yang berakibat kerugian. Rumusan masalah penelitian ini 
adalah apakah pengawasan internal atas persediaan suku cadang sparepart 
department pada PT. Trans Indo Utama Medan sudah berjalan dengan efektif dan 
efisien, dan kendala apa yang dihadapi dalam penerapan pengawasan internal atas 
persediaan suku cadang sparepart department pada PT. Trans Indo Utama Medan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengawasan 
internal atas persediaan suku cadang sparepart department pada PT. Trans Indo 
Utama Medan sudah berjalan dengan efektif dan efisien dan untuk mengetahui 
kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan internal atas 
persediaan suku cadang sparepart department pada PT. Trans Indo Utama Medan. 
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan sumber data berasal dari data 
sekunder, dimana menjelaskan mengenai analisis dan evaluasi dari prosedur 
pemesanan barang, penerimaan barang, penyimpanan barang, dan pengeluaran 
barang yang dapat dijadikan sebagai pengawasan internal atas persediaan suku 
cadang sparepart department pada PT. Trans Indo Utama Medan. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah 
analisis deskriptif. Pengawasan internal persediaan suku cadang yang ada pada 
PT. Trans Indo Utama Medan sudah sepenuhnya berjalan dengan baik dan efektif. 
Hal ini dapat terbukti dari fungsi-fungsi dan prosedur yang sudah berjalan pada 
perusahaan dan penggunaan dokumen-dokumen yang terkait dalam setiap 
melakukan transaksi yang terjadi pada PT. Trans Indo Utama Medan. Kendala-
kendala yang dihadapi dalam pengawasan internal atas persediaan suku cadang 
yaitu, keterlambatan pengiriman suku cadang dari pabrik, bagian gudang 
(warehouse staff) yang merangkap tugas sebagai penerima, penyimpan, dan 
pengeluaran persediaan suku cadang pada saat penjualan, serta tempat 
penyimpanan persediaan suku cadang yang tidak memadai, walaupun pada 
dasarnya pengawasan internal terhadap suku cadang telah memenuhi unsur-unsur 
dalam pengawasan internal. 
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