
ABSTRAK 

Novi Suriyani, NPM : 15510146, Analisis Perencanaan dan Pengawasan 
Persediaan Barang Dagang pada CV. Sumber Indoraya, Skripsi, 2019. 
 
Sehubungan dengan tingkat perkembangan dunia bisnis, kegiatan-kegiatan yang 
terdapat dalam perusahaan menjadi bertambah banyak, baik jenis kegiatan 
maupun volume kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka 
perencanaan dan pengawasan kegiatan perusahaan menjadi pertimbangan yang 
harus dipikirkan oleh perusahaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
apakah perencanaan persediaan barang dagangan telah disusun dan direncanakan 
dengan efektif dan efisien, apakah pengawasan persediaan barang dagangan telah 
dilakukan dengan baik, bagaimana perencanaan dan pengawasan yang dilakukan 
CV.Sumber Indoraya. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah 
perencanaan persediaan yang diterapkan perusahaan telah disusun dan 
dilaksanakan dengan efektif dan efisien, untuk mengetahui apakah pengawasan 
perencanaan barang dagang telah dilakukan perusahaan dengan baik, untuk 
mengetahui perencanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam 
penelitian ini, penulis menganalisis data dengan metode deskriptif, yaitu data 
dikumpulkan dan dianalisis untuk memecahkan masalah yang ada. Data yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu sejarah singkat 
perusahaan, struktur organisasi perusahaan, flowchart pengawasan persediaan 
barang dagang, rencana dan realisasi pembelian dan penjualan persediaan barang 
dagang tahun 2014-2015. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 
wawancara. Hasil penelitian yang didapat adalah perencanaan persediaan 
CV.Sumber Indoraya memakai peramalan berdasarkan kondisi pasar dan 
pengalaman penjualan tahun lalu untuk melihat tingkat persediaan setiap 
bulannya. Dengan adanya peramalan berdasarkan kondisi pasar yang di lakukan 
CV.Sumber Indoraya maka dapat mengurangi resiko akibat persediaan, 
pengawasan persediaan juga berjalan dengan baik dimana seorang staf lapangan 
melakukan pengecekkan persediaan setiap harinya, perencanaan dan pengawasan 
persediaan barang dagang pada CV.Sumber Indoraya sudah berjalan dengan 
efektif dan efisien meskipun pernah terjadi ketidaksesuaian antara fisik dengan 
kartu stok pada saat kepala gudang melakukan pengecekkan, hal ini disebabkan 
atas kelalaian staf gudang karena tidak mencatat satu transaksi keluar barang. 
Meskipun demikian, proses perencanaan dan pengawasan persediaan pada CV. 
Sumber Indoraya telah berjalan sesuai standar operasional perusahaan, sistem 
pencatatan persediaan menggunakan sistem perpetual manual, yakni metode FIFO 
sehingga stok persediaan di gudang dapat diketahui meskipun untuk mengetahi 
persediaan tersebut lewat staf lapangan dan kepala gudang, dalam perencanaan 
penjualan CV. Sumber Indoraya tidak menerapkan metode apapun, melainkan 
hanya memprediksi anggaran tingkat penjualan yang harus dicapai. 
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