
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Proses persediaan bahan baku merupakan hal yang penting dalam suatu

bisnis. Proses berjalannya suatu bisnis terutama industri yang bergerak dalam

kegiatan produksi, membutuhkan bahan baku agar kegiatan produksi dapat

berjalan sehingga mampu menciptakan suatu produk yang siap dijual. Persediaan

yang dimiliki  setiap perusahaan berbeda-beda tergantung pada jenis dan sifat

serta tujuan perusahaan yang bersangkutan. Pada perusahaan manufaktur,

persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses,

persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan habis pakai

pabrik,  persediaan suku cadang. Sedangkan dalam perusahaan dagang

persediaannya meliputi barang-barang yang dibeli dalam keadaan siap dijual.

Untuk menjamin kelancaran operasi perusahaan, pengadaan persediaan

(inventory) merupakan keharusan, karena apabila persediaan terlalu sedikit atau

habis maka hal ini akan mengganggu kelancaran aktivitas perusahaan. Untuk

menghindari hal tersebut, maka diperlukan sistem informasi akuntansi. Sistem

informasi akuntansi persediaan yang tidak baik mengakibatkan persediaan kurang

terkontrol, antara lain berupa kerusakan atau usangnya barang karena persediaan

sangat diperlukan agar persediaan itu dapat digunakan pada saat dibutuhkan.

Proses pembelian bahan baku merupakan hal yang sangat vital bagi sebuah

industri manufaktur. Dalam proses tersebut membutuhkan suatu prosedur yang
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sesuai dengan standar dan kebutuhan. Jika tidak sesuai dengan standar yang

ditentukan, bisa jadi suatu industri manukfaktur tidak akan mendapat hasil yang

maksimal dan akan mengalami kebangkrutan.

Persediaan bahan baku merupakan salah satu aktiva yang penting bagi

perusahaan, karena persediaan bahan baku termasuk aktiva lancar yang cukup

likuid setelah kas dan piutang.  Jumlah persediaan bahan baku pada setiap

perusahaan pada umumnya cukup material, karena keberadaan persediaan bahan

baku sangat  menentukan kelancaran operasional perusahaan, dan merupakan

unsur penting (utama) yang membentuk produk yang dihasilkan.

Sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku yang baik

mengharuskan agar transaksi pembelian harus dilaksanakan secara bersama oleh

fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi.

Fungsi gudang berperan untuk mengajukan permintaan pembelian kepada fungsi

pembelian setelah mengecek bahwa jumlah bahan baku yang tersedia digudang

sudah minimum.  Surat permintaan pembelian bahan baku tidak boleh dibuat oleh

fungsi akuntansi. Fungsi pembelian berperan melakukan pembelian dan memilih

pemasok bahan.  Fungsi penerimaan  berperan menerima dan memeriksa bahan-

bahan yang dibeli dari pemasok.  Sedangkan fungsi  akuntansi mencatat semua

transaksi pembelian bahan pada catatan akuntansi.

Selanjutnya, permintaan penggunaan bahan baku dari gudang harus

melibatkan secara bersama-sama bagian produksi, bagian gudang, dan bagian

akuntansi.  Bagian produksi berperan mengajukan permintaan bahan ke bagian
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gudang, bagian gudang menyiapkan dan mengeluarkan bahan sesuai dengan yang

tertera pada daftar permintaan bahan, sedangkan bagian akuntansi mencatat

transaksi mutasi barang gudang.  Pemisahan fungsi-fungsi tersebut di atas sangat

penting untuk lebih menjamin efektifitas pengawasan bahan bakunya, guna

mendukung kelancaran proses pemenuhan permintaan bahan pada perusahaan.

Selain pemisahan fungsi tersebut di atas, sistem  informasi akuntansi juga

dapat dilakukan dengan cara pengecekan terhadap bahan yang diterima dari

pemasok. Untuk itu fungsi penerimaan barang harus memperoleh tembusan

formulir order pembelian dari fungsi pembelian serta tembusan faktur pembelian

dari pemasok.  Fungsi penerimaan bahan harus mencocokkan formulir order

pembelian dengan faktur pembelian serta menyesuaikannya dengan barang yang

diterima, sehingga dapat dipastikan bahwa bahan yang diterima telah benar-benar

sesuai dengan yang dipesan  perusahaan. Dengan demikian sistem persediaan

bahan baku menjadi efektif.

PT. Universal Indofood Product Medan bergerak dalam bidang produksi

roti, dengan bentuk persediaan bahan bakunya adalah tepung terigu, sedangkan

bahan lainnya meliputi bahan pemberi rasa seperti gula, garam, telur, mentega

serta bahan pengawet jumlah kebutuhannya sangat kecil dan merupakan bahan

penolong pada produk perusahaan.

Salah satu tujuan sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku adalah

untuk menjamin tersedianya bahan baku perusahaan sesuai dengan kebutuhan

dalam proses produksi, baik dari segi jumlah dan spesifikasi (kualitas) bahan baku
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secara tepat waktu dengan harga yang paling bersaing. Diperoleh data tentang

bahan baku yang rusak yang tidak dapat digunakan dalam produksi, seperti

terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
PT. Universal Indofood Product Medan

Jumlah Bahan Baku Yang Rusak
Bulan Januari – Desember Tahun 2016

Bulan

Jumlah

Yang Dibeli

(ton)

Jumlah Yang

Rusak

(kg)

Persen

(%)

Harga Yang

Dibeli

(Rp/kg)

Harga

Pasar

(Rp/kg)

Januari 60,6 3.151 5,2 5.800 5.500

Februari 61,7 3.086 5,0 5.800 5.500

Maret 60,6 2.725 4,5 5.800 5.500

April 59,8 3.167 5,3 5.800 5.500

Mei 60,6 3.030 5,0 5.800 5.500

Juni 60,6 3.332 5,5 5.800 5.500

Juli 81,3 3.902 4,8 5.800 5.500

Agustus 80,3 3.774 4,7 5.800 5.500

September 65,3 3.331 5,1 5.800 5.500

Oktober 61,0 3.050 5,0 5.800 5.500

November 79,5 3.816 4,8 5.800 5.500

Desember 80,7 4.194 5,2 5.800 5.500

Rata-rata 67,7 3.380 5,0 5.800 5.500

Sumber: PT. Universal Indofoof Product Medan

Hasil wawancara  pendahuluan dengan petugas perusahaan dan dari Tabel

1.1 diatas, diketahui ternyata sering terjadi bahwa bahan baku yang tersedia

kurang memenuhi kualitas yang dibutuhkan sehingga terdapat banyak bahan baku

yang terpaksa dibuang karena tidak dapat digunakan dalam proses produksi yaitu

rata-rata sebesar 3.380 kg per bulan, dengan persentase kerusakan 4,5 – 5,5 %
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atau rata-rata 5,0 % pada tahun 2016. Tingkat kerusakan tertinggi ditemukan pada

bulan Desember yaitu mencapai 4.194 kg. Penggunaan bahan baku yang tidak

sesuai kualitas standar akan menimbulkan rasa dan aroma yang tidak sedap pada

hasil produksi roti sehingga berpotensi mengurangi minat pelanggan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan

penelitian dengan judul: “Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Bahan Baku

pada PT. Universal Indofood Product Medan”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai

berikut: Apakah penerapan sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku

pada PT. Universal Indofood Product Medan sudah efektif dilaksanakan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui

penerapan sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem informasi

akuntansi persediaan bahan baku.

2. Bagi PT. Universal Indofood Product Medan, penelitian ini diharapkan

dapat menjadi masukan dapat menerapkan sistem informasi akuntansi

persediaan bahan baku.
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3. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi

yang membacanya atau menjadi literatur/acuan bagi peneliti berikutnya.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Pada perusahaan-perusahaan yang skala operasinya cukup besar dimana

perusahaan itu telah terjadi pendelegasian wewenang, maka dalam hal ini

pimpinan membutuhkan suatu alat yang dapat digunakan untuk menilai kemajuan

yang telah dicapai perusahaan serta untuk mengadakan pengawasan. Alat yang

dimaksudkan adalah sistem informasi akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi

terdiri dari kata “Sistem, Informasi dan Akuntansi”.

2.1.1. Pengertian Sistem Akuntansi

Menurut Robbins: “Sistem adalah kumpulan bagian-bagian yang

saling berhubungan dan saling bergantung yang diatur sedemikian rupa

sehingga menghasilkan suatu kesatuan”.1)

1) Stephen P. Robbins, Organization Theory: Structure, Design and Aplication, 3rd

Edition, Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi, Alih Bahasa: Jusuf Udaya, Edisi
Keempat: Arcan,  Jakarta, 2007, hal. 11.
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Dari pengertian di atas diketahui bahwa sistem adalah suatu kerangka dari

prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema

yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari

perusahaan.  Prosedur merupakan bagian dari sistem akuntansi.

Definisi akuntansi menurut Committee of Terminology of the American

Institue of Certified Public Accountants dalam Ahmed Belkaoui sebagai berikut:

“Akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan dan mengikhtisarkan

transaksi dan peristiwa yang paling tidak sebagian, bersifat keuangan

dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang, serta

menginterpretasikan hasil-hasilnya”.2)

Sedangkan pengertian akuntansi menurut American Accounting

Associatiaon dalam Soemarso S.R. mendefinisikan sebagai berikut:

“…proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi

ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas

dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.3)

Dari definisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah

suatu aktivitas jasa yang memberikan informasi kuantitatif, terutama bersifat

keuangan, mengenai kesatuan ekonomi dengan maksud agar berguna untuk

mengambil keputusan ekonomi.

Menurut Howard F Stettler, dalam Baridwan. Sistem Akuntansi adalah

sebagai berikut :

Sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan,
prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelolah

2) Ahmed Belkaoui, Accounting Theory, 2nd Edition, Teori Akuntansi, Buku Satu,
Edisi Kedua,  Cetakan Ketiga:  Erlangga,  Jakarta,  2006,  hal 4.

3) Soemarso  S.R., Akuntansi Suatu Pengantar, Buku Satu, Edisi Kelima (Revisi):
Erlangga,   Jakarta, 2008. hal. 3

7
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data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk
menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang
diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi
pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham,
kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil
operasinya.4)

Niswonger memberikan definisi sistem akuntansi adalah sebagai berikut :

"Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk

mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengiktisarkan, dan melaporkan

informasi mengenai keuangan dan operasi usaha".5) Pendapat ini menyatakan

meliputi seluruh jaringan komunikasi yang digunakan oleh organisasi perusahaan

untuk menghasilkan informasi yang diperlukan.

Menurut Jusup bahwa “Sistem akuntansi terdiri atas dokumen bukti

transaksi, alat-alat pencatatan, laporan-laporan, dan prosedur-prosedur

yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi-transaksi serta

melaporkan hasil-hasilnya".6)

Dari beberapa pengertian sistem di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa

sistem akuntansi merupakan suatu bentuk sistem informasi dalam suatu

perusahaan terutama yang bersifat keuangan yang berguna bagi manajemen dalam

hal pengambilan keputusan dan kebijakan dalam rangka memperoleh

pengendalian intern yang memadai guna pencapaian tujuan perusahaan.

2.1.2. Pengertian Sistem Informasi

4) Zaki Baridwan, Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan Metode, Edisi
Keenam, Cetakan Kesebelas: BPFE Yogyakarta, 2008, hal. 4.

5) C. Rollin Niswonger, et.al, Accounting, 19th Edition, Prinsip-Prinsip Akuntansi, Alih
Bahasa: Alfonsus Sirait dan Helda Gunawan, Buku Satu, Edisi Kesembilanbelas, Cetakan
Pertama: Erlangga, Jakarta, 2008, hal. 182.

6) Al. Haryono Jusup, Dasar-dasar Akuntansi, Jilid Satu, Edisi Keenam,  Cetakan
Pertama:  BP STIE YKPN, Yogyakarta, 2006, hal. 395.
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Menurut Kadir bahwa “Informasi adalah jumlah ketidak-pastian yang

dikurangi ketika sebuah pesan diterima. Artinya, dengan adanya informasi

tingkat kepastian menjadi meningkat”.6) Jadi informasi dan data memiliki

hubungan yang erat dimana data merupakan bahan dasar yang diolah menjadi

barang akhir untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan.

Menurut Romney dan Paul, ”Sistem informasi merupakan rangkaian

prosedur dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan

didistribusikan kepada para pemakai”.7)

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka sistem Informasi merupakan

kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu

kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta

mendistribusikan informasi.

2.1.3. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Bodnar dan Hopwood

adalah “Kumpulan sumberdaya, seperti manusia dan peralatan yang diatur

untuk mengubah data menjadi informasi”. Informasi ini dikomunikasikan

kepada beragam pengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi mewujudkan

perubahan ini apakah secara manual atau terkomputerisasi.

Menurut Romney dan Steinbart, sistem informasi akuntansi terdiri dari

lima komponen, yaitu:

6) Abdul Kadir, Pengenalan Sistem Informasi, Cetakan Kelima: Andi, Yogyakarta,
2010, hal. 31.

7) Marshall B. Romney and Paul John Steinbart, Accounting Information System, 9th

Edition, Sistem Informasi Akuntansi, Alih Bahasa: Deny Arnos Kwary dan Dewi Fitriasari,
Buku Satu, Edisi Kesembilan: Salemba Empat, Jakarta, 2006, hal. 3.

 George H. Bodnar and William S. Hopwood, Accounting Information System, 6th

Edition, Sistem Informasi Akuntansi, Alih Bahasa:  Amir Abadi Jusup dan Rudi M. Tambunan,
Buku Satu, Edisi Keenam: Salemba Empat,  Jakarta,  2008 hal 1.
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(1) Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan

melaksanakan berbagai fungsi, (2) Prosedur-prosedur, baik manual

maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan,

memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas

organisasi, (3) Data tentang proses-proses bisnis organisasi, (4)

Sofware yang dipakai untuk memproses data organisasi, dan (5)

Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan

pendukung (peripheral device), dan peralatan untuk komunikasi

jaringan.9)

Kelima komponen ini secara bersama-sama memungkinkan suatu sistem

informasi akuntansi memenuhi tiga fungsi pentingnya dalam organisasi, yaitu: (1)

Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang

dilaksanakan  oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh akivitas-

aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut,

agar pihak manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak luar yang berkepentingan

dapat meninjau ulang (review) hal-hal yang telah terjadi, (2) Mengubah data

menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat

keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dan (3)

Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi,

termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat

dibutuhkan, akurat, dan andal.

9) Marshall B. Romney and Paul John Steinbart, Op.Cit, hal. 3.
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2.2. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem perusahaan yang berskala besar maupun kecil memiliki

permasalahan yang kompleks, seperti kegiatan operasi perusahaan yang

bermacam-macam, mempekerjakan puluhan bahkan ratusan tenaga kerja, adanya

arus input maupun output yang dikelola dalam jumlah besar serta banyaknya

pihak-pihak yang cukup berkepentingan dalam perusahaan. Oleh sebab itu

perusahaan dituntut untuk mampu dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan

mengendalikan seluruh aktivitas usahanya dengan baik agar tidak terjadi

penyimpangan usaha.

Menurut Mulyadi, tujuan sistem informasi akuntansi dibuat untuk :

1. Menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha.
2. Memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah

ada, baik mengenai mutu, ketepatan pengajian maupun struktur
organisasinya.

3. Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal,
yaitu: Untuk memperbaiki tingkat keandalan (reability) informasi
akuntansi dan juga untuk menyediakan catatan lengkap mengenai
pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap kekayaan (asset)
perusahaan.

4. Mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan
akuntansi.10)

Adapun tujuan utama sistem informasi akuntansi menurut Marshall B.

Romney dan Paul J. Steinbart yaitu :

1. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid.
2. Mengklasifikasi transaksi secara tepat.
3. Mencatat transaksi pada nilai moneter yang tepat.
4. Mencatat transaksi dalam periode akuntansi yang tepat.
5. Menampilkan secara tepat semua transaksi dan pengungkapan

yang berkaitan dalam laporan keuangan.11)

10) Mulyadi, Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat: Salemba Empat,
Jakarta, 2008,  hal. 19.

11) Marshall B. Romney and Paul John Steinbart, Op.Cit, hal. 249.
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Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan

sistem

informasi akuntansi adalah :

1. Untuk meningkatkan mutu pengolahan data menjadi informasi yang

efektif dan efisien.

2. Untuk meningkatkan pengendalian internal, sehingga sistem informasi

yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat melindungi harta perusahaan.

3. Untuk mengurangi seminimal mungkin biaya pemeliharaan catatan.

2.3. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Mulyadi fungsi sistem informasi akuntansi yaitu sebagai

berikut:

1. Untuk menyediakan informasi mengenai kegiatan usaha baru
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang

sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun
struktur informasinya,

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan
intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability)
informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap
mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan
perusahaan, dan

4. Untuk mengurangi biaya klarikal dalam penyelenggaraan
catatan akuntansi.12)

Menurut Romney and Steinbart memungkinkan suatu sistem informasi

akuntansi memenuhi tiga fungsi pentingnya dalam organisasi, yaitu :

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-
aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang
dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku
yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut, agar pihak
manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak luar yang
berkepentingan dapat meninjau ulang (review) hal-hal yang
telah terjadi.

12) Mulyadi, Op.Cit, hal. 19.
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2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak
manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga
aset-aset organisasi, termasuk data organisasi, untuk
memastikan bahwa data tersebut tersedia saat di butuhkan,
akurat, dan andal.13)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi sistem informasi

akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai suatu badan usaha

atau perusahaan, dimana informasi tersebut diperlukan baik oleh

manajemen maupun oleh pihak-pihak yang membutuhkan seperti

pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah.

2. Sebagai alat pengendalian dan pengawasan yaitu: untuk

mengendalikan dan mengawasi jalannya aktivitas atau kegiatan

perusahaan.

2.4. Sistem Pengolahan Data Elektronik

2.4.1. Pengertian Sistem Pengolahan Data Elektronik

Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan istilah

Pengolahan Data Elektronik (PDE). Pengolahan data (Data Processing) adalah

manipulasi data ke dalam bentuk yang berguna dan lebih berarti, berupa

informasi.

Definisi Pengolahan Data Elektronik (PDE) menurut Bodnar and

Hopwood yaitu sebagai berikut:

Electronic Data Processing (EDP) is the use of computer technology to
perform an organization transaction–oriented data processing. EDP is
a fundamental accounting information system application in every
organization. As computer technology has become common place, the

13) Marshall B. Romney and Paul John Steinbart, Op.Cit, hal. 249.
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term data processing (DP) has come to have the some meaning as
EDP.14)

Dapat diartikan bahwa Pengolahan Data Elektronik (PDE) adalah

pemanfaatan teknologi komputer untuk melakukan proses data transaksi-

transaksi dalam suatu organisasi. Electronic Data Processing adalah aplikasi

sistem informasi akuntansi paling dasar dalam setiap organisasi sehubungan

dengan perkembangan teknologi komputer, istilah pemrosesan data mulai

dikenal dan mempunyai arti yang sama dengan EDP.

Dari definisi diatas dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai

sistem sebagai berikut:

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur

2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang

bersangkutan

3. Unsur sistem tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan sistem.

4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.

Dengan menggunakan pengolahan data elektronik dapat menghasilkan

informasi yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu

alat elektronik yaitu komputer.

Fungsi komputer adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Masukan (Input)

2. Fungsi Menyimpan (Storage)

3. Fungsi Pengolahan (Processing)

4. Fungsi Keluaran (Output)

5. Fungsi Komunikasi (Communication).

14) Goerge H. Bodnar and William S. Hopwood, Op.Cit, hal. 182.
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Dengan demikian computer merupakan perlengkapan elektronik

berkecepatan tinggi yang mampu melakukan perhitungan aritmatika dan

pekerjaan-pekerjaan yang logis, menyimpan, melaksanakan, atau menjalankan

sekumpulan instruksi yang memungkinkan untuk menyelenggarakan atau

melakukan seperangkat tindakan operasi tertentu dan memodifikasi kembali

setiap instruksi, jika diperlukan tanpa campur tangan manusia.

2.5. Tujuan Sistem Pengolahan Data Elektronik

Tujuan sistem pengolahan data elektronik adalah untuk menghasilkan

informasi yang berguna bagi para pemakai. Hal ini diungkapkan Azhar Susanto,

yaitu bahwa dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data untuk

menghasilkan informasi yang berguna memerlukan pertimbangan sebagai

berikut:

1. Relevansi
2. Jumlah data yang dapat dikumpulkan
3. Efisiensi
4. Ketepatan waktu
5. Fleksibilitas

6. Ketelitian dan keamanan
7. Ekonomis.15)`

Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Relevansi

Disebabkan adanya keterbatasan dalam mengolah dan menyimpan data,

komputer tidak mempunyai kemampuan untuk menangani semua data yang

15) Azhar Susanto, Sistem Informasi Akuntansi, Cetakan Kelima: Indeks, Jakarta,
2010, hal. 89.
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diperoleh. Oleh karena itu, hanya data yang sangat berhubungan dengan

pengolahan suatu transaksi pada suatu saat saja yang akan diperhatikan.

2. Jumlah data yang dapat dikumpulkan

Merupakan jumlah ukuran dari jumlah data yang dapat dikumpulkan,

diolah dan disediakan untuk pemakai selama suatu waktu.

3. Efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan hasil yang dicapai dibandingkan

pemasukannya. Meningkatkan efisiensi dalam mengkonversi data pada

umumnya akan meningkatkan tolak ukur keberhasilan suatu sistem.

4. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu dalam mengumpulkan dan mengolah data dan

menghasilkan informasi kepada pemakai merupakan tujuan yang sangat penting

dalam situasi tertentu.

5. Fleksibilitas

Fleksibilitas merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan untuk

pemakai akan informasi secara lancar dan serbaguna dan dihubungkan dengan

perubahan dalam mengkonversi data. Hal ini disebabkan karena perusahaan

dengan berbagai kebutuhan akan sistem informasi memerlukan fleksibilitas yang

tinggi.

6. Ketelitian dan keamanan

Kesalahan dan kehilangan data merupakan faktor yang menentukan

dalam
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menilai dapat dipercayanya konversi data. Oleh karena itu dalam mengkonversi

data perlu tindakan pengendalian dan ukuran-ukuran pengamanan yang cukup.

7. Ekonomis

Perlu dipertimbangkan manfaat yang dicapai dibandingkan dengan biaya

yang dikorbankan dalam mengkonversi data.

2.6. Sistem Informasi Akuntansi Persediaan

Bagian pembelian berfungsi untuk melakukan pembelian bahan-bahan

yang dibutuhkan untuk operasi perusahaan. Untuk dapat melaksanakan fungsi

ini bagian pembelian sebelum mengeluarkan order pembelian harus melakukan

langkah-langkah untuk menjamin bahwa pembelian dilakukan dengan harga

yang menguntungkan perusahaan dan barang yang dibeli dapat diterima tepat

waktu yang dibutuhkan.

Prosedur pembelian atau perolehan persediaan, diuraikan sebagai berikut :

1. Pada saat persediaan bahan menunjukkan batas minimal, bagian gudang

menulis surat permintaan pembelian (purchase requisition) rangkap tiga.

Ketiga lembar formulir ini sesudah ditandatangani oleh kepala gudang

kemudian diserahkan pada bagian anggaran untuk dicek dengan anggarannya.

Untuk memudahkan pelaksanaan, barang-barang bisa dikelompokkan menjadi

(1) barang yang pembeliannya tidak rutin dan (2) barang-barang pokok rutin

yang akan dibeli berdasarkan anggaran pembelian. Bila yang dibeli barang

adalah barang dari kelompok dua, maka formulir permintaan pembelian tidak

perlu dibuat, karena bagian pembelian pada periode-periode tertentu akan

mengeluarkan order pembelian untuk sejumlah tertentu seperti yang telah
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ditentukan. Penentuan jumlah yang dibeli untuk barang kelompok dua ini

tercantum dalam anggaran pembelian yang disimpan bagian pembelian.

Contoh barang dalam kelompok satu adalah Office Supplies, Spare-part,

aktiva tetap dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk barang dalam kelompok

dua terutama adalah bahan baku, bahan dagangan dan lain-lainnya. Surat

permintaan pembelian (3 lembar ) yang sudah disetujui akan didistribusikan

sebagai berikut :

- Lembar 1 untuk bagian pembelian

- Lembar 2 untuk bagian utang;

- Lembar 3 untuk arsip gudang, disimpan urutan nomornya.

2. Berdasarkan surat permintaan pembelian atau anggaran pembelian, bagian

pembelian menulis surat permintaan penawaran harga kepada beberapa

supplier. Bila perusahaan ini perusahaan atau badan-badan pemerintah, perlu

dibentuk panitia pembelian. Bagi perusahaan atau badan pemerintah, supplier

yang dikirim surat permintaan harga adalah supplier yang lulus pra-

kualifikasi dan biasanya nama-namanya tercantum dalam daftar rekanan

mampu.

3. Jawaban dari supplier yang merupakan penawaran harga diseleksi oleh

bagian pembelian untuk menentukan supplier yang menentukan harga yang

paling menguntungkan perusahaan.

4. Bagian pembelian menulis order pembelian rangkap enam dan didistribusikan

sebagai berikut :

- Lembar 1 dan 2 untuk supplier, lembar 2 akan dikembalikan oleh supplier

sebagai pemberitahuan;
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- Lembar 3 untuk bagian utang;

- Lembar 4 untuk bagian gudang;

- Lembar 5 untuk bagian penerimaan barang;

- Lembar 6 untuk arsip bagian pembelian, urut nomor digabung dengan

Lembar ke-2 atau dipisahkan urut abjad.

5. Barang dari supplier diterima oleh bagian pengiriman barang, kemudian

dihitung/ ditimbang dan diperiksa kualitasnya. Apabila barang yang diterima

sesuai dengan yang dipesan, bagian penerimaan barang menulis laporan

penerimaan barang rangkap tiga dan didistribusikan sebagai berikut :

- Lembar 1 untuk bagian pembelian;

- Lembar 2 untuk bagian gudang bersama dengan barang;

- Lembar 3 untuk arsip bagian penerimaan barang sesuai urut nomor.

6. Gudang mencocokkan barang yang diterima dengan laporan penerimaan

barang, mencatat laporan penerimaan barang dalam kartu gudang dan kartu

persediaan. Kemudian laporan penerimaan barang yang sudah ditandatangani

kepala gudang dikirim ke bagian utang.

7. Faktur pembelian diterima oleh bagian pembelian, mencocokkannya dengan

order pembelian kemudian distempel tanda persetujuan. Faktur kemudian

diserahkan ke bagian utang.

8. Bagian utang memeriksa faktur pembelian, mencocokkannya dengan order

pembelian, laporan penerimaan barang dan permintaan pembelian. Bila sesuai,

bagian utang membuat voucher rangkap tiga dan didistribusikan sebagai

berikut :

- Lembar 1 dan 2 disimpan dalam arsip sesuai urut tanggal jatuh tempo.



20

- Lembar 3 untuk bagian akuntansi ( buku besar ).

Prosedur pembelian persediaan disajikan pada Gambar 2.1 berikut ini.



21



22

Barang yang telah dibeli dari supplier diterima oleh bagian penerimaan

barang. Bagian penerimaan barang bertugas untuk menerima suatu barang yang

dibeli perusahaan. Pada saat penerimaan barang, bagian ini harus melakukan

perhitungan fisik atas barang-barang yang diterima baik dengan cara menghitung,

menghitung, menimbang atau dengan cara-cara lain. Disamping itu bagian

penerimaan harus juga mengadakan pemeriksaan kualitas barang yang diterima.

Apabila barang-barang atau bahan tersebut telah disetujui kuantitas maupun

kualitasnya maka bagian penerimaan membuat laporan penerimaan barang atau

menandatangani tembusan order pembelian yang berfungsi sebagai laporan

penerimaan barang.

Untuk pelaksanaan permintaan penggunaan dan pencatatan biaya bahan

diperlukan fungsi pemisahan antara lain:

1. Fungsi penjualan
2. Fungsi produksi
3. Fungsi perencanaan dan pengawasan produksi\
4. Fungsi gudang
5. Fungsi akuntansi biaya.

Fungsi Penjualan. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan

pesanan dari pembeli, fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan order

dari langganan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Jika order dari

langganan ditulis dalam formulir yang disediakan oleh perusahaan, order

langganan ini langsung dapat diserahkan oleh fungsi penjualan ke fungsi produksi

untuk dapat segera diproses. Jika order dari langganan belum berisi informasi

yang lengkap, fungsi penjualan berkewajiban untuk menambahkan informasi yang

kurang, atau menuliskan kembali ke dalam surat order produksi yang berisi

informasi lengkap bagi kepentingan fungsi produksi. Dalam perusahaan yang

berproduksi secara massa, order produksi umumnya ditentukan bersama dalam

 Mulyadi, Op.Cit, hal. 427.
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rapat bulanan antara fungsi pemasaran dan fungsi produksi. Fungsi penjualan

melayani order dan langganan berdasarkan persediaan produk jadi yang ada di

gudang.

Fungsi produksi.  Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah

produksi bagi fungsi-fungsi yang daa dibawahnya yang akan terkait dalam

pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi

penjualan. Dalam perusahaan yang besar, fungsi produksi biasanya dibantu oleh

fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dalam pembuatan order produski

tersebut. Order produksi tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis dalam

dokumen yang disebut surat order produksi. Surat order produksi ini dilampiri

dengan surat kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi. Fungsi ini

bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi sesuai dengan surat order produksi

dan daftar kebutuhan bahn serta daftar kegiatan produksi yang melampiri surat

order produksi tersebut.

Fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi ini merupakan

fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi

kegiatan produksi. Perencanaan produksi diwujudkan dalam perhitungan rencana

kebutuhan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi pesaran

yang diterima dari fungsi penjualan. Rencana produksi dituangkan oleh fungsi ini

dalam dokumen daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi.

Fungsi gudang. Dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi

biaya ini, fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan

baku, bahan penolong, dan barang yang lain yang digudangkan. Fungsi ini juga

bertanggung jawab untuk menerima produk jadi yang diserahkan oleh fungsi

produksi.
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Fungsi akuntansi biaya. Dalam sistem pengawasan produksi dan sistem

akuntansi biaya, fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan mutasi setiap jenis

persediaan dan atas pencatatan biaya produksi langsung, biaya produksi tidak

langsung, dan biaya memproduksi ke dalam kartu biaya. Di samping itu fungsi

akuntansi biaya bertanggung jawab atas pencatatan transaksi terjadinya biaya

bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan biaya non produksi ke

dalam jurnal pemakaian bahan baku dan jurnal umum serta posting ringkasan

jurnal tersebut ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar.

Berikut ini disajikan flowchart prosedur permintaan penggunaan

persediaan bahan baku seperti terlihat pada Gambar 2.2.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi persediaan bahan

baku di PT. Universal Indofood Product Medan, yang berkedudukan di Jalan Yos

Sudarso Km. 7,3 Medan.

3.2. Jenis dan Data Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan

keadaan dari objek penelitian untuk mencoba menganalisa kebenarannya

berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian penelitian ini

akan menganalisis sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku.

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh

dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah diolah oleh perusahaan yang meliputi:

sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, flowchart prosedur

persediaan bahan baku dan prosedur permintaan dan penggunaan persediaan

bahan baku.

3.3 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan metode:

1. Penelitian kepustakaan

27
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Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah pustaka

yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan

berdasarkan kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-

buku yang berhubungan dengan masalah yang dianalisis yaitu Sistem

Akuntansi, Pengantar Akuntansi serta bahan-bahan lain seperti materi

perkuliahan.

2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap

perusahaan yang menjadi obyek penelitian untuk memperoleh data-data

yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelitian

langsung pada perusahaan sebagai objek yang diteliti melalui wawancara

dengan pihak-pihak yang berwenang tentang sistem informasi akuntansi

persediaan bahan baku yaitu bagian produksi dan bagian gudang.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini

yaitu:

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara tidak terstruktur dengan

pihak yang berwewenang memberikan data di dalam perusahaan yaitu

manajer pemasaran, bagian gudang dan akuntansi, seperti prosedur

pembelian dan permintaan penggunaan persediaan bahan baku yang

dilakukan di PT. Universal Indofood Product Medan.

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumentasi perusahaan yang

telah diolah sebelumnya oleh petugas perusahaan, seperti struktur

organisasi, kartu gudang bahan, kartu persediaan bahan dan jurnal

pemakaian bahan.

3.4. Metode Analisis Data
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Data  yang    dikumpulkan   dianalisis dengan metode analisis deskriptif

dan komparatif. Menurut Nazir bahwa:

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status
sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem
pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat
deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta antara fenomena yang
diselidiki. 19)

Metode analisis deskriptif akan menghasilkan gambaran umum dari objek

yang diteliti, dengan cara mengumpulkan, menguraikan, mengklasifikasikan, serta

menginterpretasikan data tentang sistem informasi akuntansi persediaan bahan

baku.

2. Metode analisis komparatif

Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin
mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan
menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya
suatu fenomena tertentu. 20)

Dalam penelitian ini untuk mengetahui penerapan pengendalian intern

persediaan bahan baku yang dilakukan perusahaan maka prosedur pembelian dan

permintaan penggunaan persediaan bahan baku yang dilakukan perusahaan

dibandingkan dengan teori sistem informasi akuntansi persediaan yang berlaku

umum, sehingga diperoleh apa yang menjadi kelemahan dalam prosedur

pembelian dan permintaan penggunaan persediaan bahan baku pada perusahaan.
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