
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Perkembangan dunia usaha dalam era globalisasi mengalami pertumbuhan 

yang semakin pesat selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dengan berkembangnya dunia usaha yang semakin pesat ini menimbulkan 

permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Salah satu diantara yaitu tidak 

tepatnya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan 

maka akan mengakibatkan terhambatnya kelangsungan kehidupan perusahaan. 

Untuk mengatasi hal tersebut perlu alat bantu bagi manajemen yaitu sistem 

informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi yang memadai dalam perusahaan 

akan membantu manajemen dalam menjaga harta milik perusahaan serta dapat 

melancarkan kegiatan perusahaan dibidangnya. Ditinjau dari hal tersebut, maka 

sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi 

manajemen. Suatu subsistem yang menghasilkan informasi keuangan baik untuk 

kepentingan manajerial maupun eksternal berbasis data akuntansi biasanya 

disebut sistem informasi akuntansi. Manfaat dari sistem informasi akuntansi itu 

sendiri yaitu untuk mengelola transaksi dan mengelola informasi agar dapat 

berjalan dengan ketetapan yang berlaku di perusahaan yang bersangkutan. 

Sistem informasi akuntansi dapat menambah nilai bagi organisasi dengan 

cara memberikan informasi yang akurat dan lebih tepat waktu, agar keempat 

aktivitas utama rantai nilai dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. 
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Sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dapat melakukan hal ini 

dengan cara yaitu memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk 

menghasilkan produk atau jasa, memperbaiki efisiensi, memperbaiki pengambilan 

keputusan, berbagi pengetahuan.  

 Sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik juga dapat 

membantu meningkatkan laba perusahaan dengan memperbaiki efisiensi dan 

efektivitas rantai persediaannya. Sebagai contoh, dengan mengizinkan para 

pelanggan secara langsung mengakses sistem persediaan dan order penjualan 

milik perusahaan, biaya aktivitas penjualan dapat dikurangi. Selanjutnya, apabila 

akses seperti itu mengurangi biaya yang ditanggung para pelanggan dan waktu 

pemesanan, baik tingkat penjualan dan perolehan pelanggan akan meningkat. 

Tentu saja, dengan membuat sistem proses produksi yang harus dibicarakan. Hal 

ini juga membutuhkan peningkatan keandalan dan keakuratan data sistem 

informasi akuntansi. 

Permasalahan ini mendorong penulis untuk menuangkan pembahasannnya 

dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan mengambil judul : ”Tinjauan 

Sistem Informasi Akuntansi Proses Produksi pada PT Pertamina (Persero) 

UP VI Balongan Indramayu”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan judul diatas, penulis mengidentifikasikan masalah-masalah 

sebagai berikut : 
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1. Bagaimana sistem informasi akuntansi proses produksi pada PT Pertamina 

(Persero) UP VI Balongan Indramayu. 

2. Bagaimana pengendalian internal proses produksi pada PT Pertamina 

(Persero) UP VI Balongan Indramayu.  

 

1.3 Tujuan Tugas Akhir 

Maksud dari kerja praktik ini dilaksanakan yaitu untuk memperoleh data 

guna penyusunan Laporan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat dalam 

menempuh Sidang Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi di 

Universitas Widyatama. 

Adapun tujuan dari Tugas Akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi proses produksi pada PT 

Pertamina (Persero) UP VI Balongan Indramayu. 

2. Untuk mengetahui pengendalian internal proses produksi pada PT 

Pertamina (Persero) Balongan Indramayu. 

 

1.4 Kegunaan Tugas Akhir 

Hasil dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, hasil Tugas Akhir ini dapat memperluas pengetahuan dan 

menambah wawasan dan pengalaman khususnya mengenai penyusunan 

sistem informasi akuntansi proses produksi. 
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2. Bagi perusahaan, Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam 

mengevaluasi penyusunan sistem informasi akuntansi proses produksi. 

3. Bagi pembaca, terutama di lingkungan perguruan tinggi penulis berharap 

hasil Tugas Akhir yang sangat terbatas ini dapat bermanfaat untuk 

menambah wawasan, dapat dijadikan sumber dan juga sebagai bahan 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan 

sumbangan pemikiran dan bahan referensi bagi mahasiswa khususnya 

Jurusan Akuntansi. 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Metode peninjauan Tugas Akhir yang digunakan adalah metode 

deskriptif, yaitu merupakan suatu metode yang menggambarkan suatu keadaan 

yang sebenarnya berdasarkan sesuatu yang terjadi, data yang diperoleh, sehingga 

dapat memberikan suatu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang   

diselidiki. (Nazir, 2004:7). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun 

Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Studi Lapangan 

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian 

langsung ke lokasi dengan cara : 
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1) Observasi 

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara 

mengadakan pengamatan di PT Pertamina (Persero) UP VI Balongan 

Indramayu. Dari hasil pengamatan tersebut kemudian dilakukan 

pencatatan terhadap objek yang diteliti. 

2) Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara 

mengadakan tanya jawab atau dialog langsung dengan pihak yang 

bersangkutan yang ada didalam perusahaan tersebut untuk memperoleh 

gambaran dan penjelasan mengenai hal-hal yang akan diteliti oleh 

penulis. 

3) Studi dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan 

pengamatan atas bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang diperlukan 

dan yang tersedia didalam perusahaan. 

2.  Studi Kepustakaan 

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca 

dan mempelajari bahan–bahan tertulis yang berhubungan dengan topik 

penulis teliti sebagai dasar analisis pembahasan dan pembanding dalam 

menyusun Laporan Tugas Akhir. 
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1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Kerja praktik dilakukan pada PT Pertamina (Persero) UP VI Balongan 

yang berlokasi di Jalan Raya Majakerta Km 9 Balongan Indramayu. Waktu kerja 

praktik dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan September 2007. 

 

 

 

 

 


