BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pemilihan Judul
Pada setiap perusahaan yang bergerak dibidang industri maupun dagang

keberadaan sebuah sistem sangatlah diperlukan. Dengan adanya sistem maka
seluruh kegiatan yang berada dalam perusahaan dapat terkendali dan tersusun
dengan baik. Beberapa jenis sistem yang umumnya dirancang pada perusahaan
industri maupun dagang diantaranya adalah sistem pembelian, sistem penjualan,
sistem penerimaan kas, sistem pengeluaran kas, dan sistem produksi serta
beberapa sistem lainya. Apabila seluruh sistem tersebut dirancang dengan tepat,
maka fungsi-fungsi yang ada akan saling berkoordinasi dengan baik

pada

akhirnya akan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan perusahaan
serta dapat dipertanggungjawabkan. Sistem-sistem yang telah dirancang tersebut
dapat bekerja dengan baik apabila didukung oleh dokumen-dokumen pendukung
yang lengkap dan memadai.
Diantara sistem-sistem yang umumnya ada terdapat satu jenis sistem yang
keberadaanya sangat penting bagi perusahaan industri, sistem tersebut adalah
sistem pembelian, dimana pembelian merupakan langkah aktivitas operasi yang
paling awal, karena posisinya dalam menunjang proses produksi, yaitu dalam
proses pengadaan persediaan yang digunakan untuk mendukung aktivitas
perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
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Bahan

baku

sangat

diperlukan

oleh

perusahaan

industri

untuk

dipergunakan dalam kegiatan produksi, dimana bahan baku dapat diperoleh
dengan cara pembelian pada setiap proses pembelian bahan baku tidak dipungkiri
adanya kemungkinan terjadi kecurangan-kecurangan seperti harga barang yang
sengaja di naikan, kesalahan yang sengaja dilakukan dalam mencatat jumlah
quantiti barang yang dibeli, kesalahan dalam prosedur otorisasi dan sebagainya,
Agar tidak terjadi hal-hal tersebut maka diperlukan adanya sistem akuntansi
pembelian.
PT. Insung Internasional merupakan sebuah Perusahaan yang bergerak
dibidang pakaian jadi maka sering melakukan pembelian bahan baku benang
untuk menghindari kecurangan-kecurangan terhadap pembelian bahan baku
benang tersebut dan untuk menciptakan suatu sistem pembelian yang lengkap
serta tersusun dengan baik dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen
memadai maka PT. Insung Internasional menyusun sebuah sistem

yang

akuntansi

pembelian dalam perusahaanya.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun
tugas akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI PEMBELIAN TUNAI DAN KREDIT BAHAN BAKU
BENANG PADA PT. INSUNG INTERNASIONAL”
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1.2

Indentifikasi Masalah
Pokok permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan ini adalah

sebagai berikut :
Bagaimana sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku baik lokal
maupun impor yang diterapkan oleh PT. Insung Internasional.

1.3

Maksud dan Tujuan Kerja Praktik
Tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan yang dijelaskan dalam

indentifikasi masalah yaitu :
Mengetahui sistem informasi akuntansi pada sistem pembelian bahan baku
pada PT. Insung Internasional.

1.4

Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat diharapkan dapat memberikan
manfaat yang baik secara langsung atau tidak langsung bagi :
1. Bagi Penulis
Penulis dapat membandingkan dan mengaplikasikan teori-teori yang penulis
terima selama perkuliahan dengan kerja praktik yang dilaksanakan di PT.
insung Internasional serta dapat menambah pengetahuan dibidang akuntansi
khususnya sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku.
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2. Bagi Perusahaan
Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perencanaan masalah dan
pengambilan keputusan mengenai sistem pembelian yang ada pada PT. Insung
internasional
3. Bagi Pihak Lain
Sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi pihak yang akan melakukan
penelitian lanjutan

1.5

Metode Laporan Tugas Akhir
Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan metode

deskkriptif analisis yang menurut Moch Nazir (2003:54), yaitu suatu metode
yang dapat digunakan untuk meneliti suatu kelompok manusia, suatu set kondisi,
suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara
sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan
fenomena yang diselidiki.
Adapun didalam pengumpulan data yang digunakan penulis dalam
penelitian ini yaitu :
1. Penelitian Kepustakaan (library esearch)
2. Penelitian Lapangan (Field research), dengan cara :
a. Observasi
b. Interview (wawancara)
c. Kerja Praktik
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1.6

Lokasi dan Waktu Kerja Praktik
Dalam penyusunan ini penulis mengadakan penelitian pada perusahaan

PT. Insung Internasional yang berlokasi di JL.Raya Nanjung NO. 173 Kelurahan
Utama Kecamatan Cimahi selatan kota cimahi. Waktu kerja praktik dilaksanakan
mulai Oktober 2010 sampai dengan selesai.

