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BAHAN RUJUKAN

2.1 Sistem Informasi Akuntansi

Pada  dasarnya  yang  ditetapkan  pada  perusahaan  negara  maupun 

perusahaan  swasta  merupakan  Sistem  Informasi  yang  menyediakan  informasi 

keuangan yang  akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang  berkepentingan oleh 

karena itu Sistem Informasi Akuntansi harus ditetapkan sesuai dengan aturan yang 

sesuai.

Informasi  dari  suatu  perusahaan,  terutama  informasi  keuangan  yang 

dibutuhkan  oleh  berbagai  macam  kepentingan,  seperti  :  pihak-pihak  ekstern 

perusahaan,  yaitu  :  kreditur,  investor,  pelanggan  dan  pihak-pihak  lain  yang 

memerlukan informasi  tentang sistem informasi  akuntansi.  Disamping itu  juga 

pihak-pihak intern perusahaan, yaitu : para menajer yang memerlukan informasi 

keuangan  untuk  mengetahui,  mengawasi  dan  mengambil  keputusan  untuk 

menjalankan  perusahaan.  Oleh  karena  itulah,  maka  perlu  disusun suatu  sistem 

informasi akuntansi. Sistem ini direncanakan untuk menghasilkan informasi yang 

berguna bagi pihak intern maupun pihak ekstern perusahaan.

Sistem  Infomasi  Akuntansi  yang  menghasilkan  informasi  yang  dapat 

diandalkan  ditunjukan  untuk  membantu  manajemen  dalam  mengkoordinir, 

mengelola  serta  menghindari  adanya  kesalahan-kesalahan  yang  terjadi  hingga 

merugikan perusahaan.

Sistem Informasi  Akuntansi  bukan hanya  dibutuhkan oleh  pihak  intern 

saja,  akan  tetapi  dibutuhkan  juga  oleh  pihak  ekstern  yang  ingin  mengetahui 

informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut.

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Didalam  berbagai  literatur  tentang  sistem  informasi  akuntansi  dapat 

ditemukan  macam-macam  pengertian  tentang  sistem  informasi  akuntansi, 

dibawah ini penulis mengemukakan beberapa pendapat menurut :



George  H.  Bodnar  dan  William  S.  Hopwood yang  kemudian  dialih 

bahasakan  oleh  Julianto  Agung  Saputradan  Lilis  Setiawati  (2006  :  3)  adalah 

sebagai berikut :

“Sistem  Informasi  Akuntansi  merupakan  kumpulan  sumber  daya, 
seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data 
keuangan dan data lainnya ke dalam informasi.”

Pengertian  sistem informasi  akuntansi  yang  dikemukakan  oleh  Azhar  Susanto 

(2001 : 30) adalah sebagai berikut :

“Sistem Informasi Akuntansi  merupakan seperangkat sumber daya 
manusia  dan  modal  dalam  suatu  organisasi  yang  dibangun  untuk 
menyajikan  informasi  keuangan  yang  diperoleh  dari  pengumpulan 
dan pemrosesan data keuangan.”

Dari  dua definisi  tersebut,  maka penulis  dapat  memperoleh  kesimpulan 

bahwa sistem informasi  akuntansi  merupakan  sekumpulan  manusia  dan modal 

dalam  suatu  organisasi  yang  bertanggungjawab  dalam  penyajian  informasi 

keuangan yang diperoleh dari pengolahan data akuntansi.

2.1.2 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi

Tujuan sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan jika 

tanpa  dari sistem informasi akuntansi tidak mungkin tercapai, karena itu unsur-

unsur sistem informasi akuntansi sangatlah penting dalam perusahaan.

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001 : 31).  Sistem Informasi Akuntansi 

memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Formulir-formulir
2. Buku Catatan
3. Laporan-laporan
4. Alat-alat
5. Prosedur

Unsur-unsur diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Formulir atas data akuntansi

Yaitu dokumen dicetak terlebih dahulu dengan judul dan spasi atau ruangan 

untuk memasukan data.



2. Buku Catatan 

Yaitu yang melakukan pencatatan atau hasil yang bersumber dari formulir.

Jenis-jenis buku catatan terdiri dari :

I. Buku Jurnal 

II. Buku Besar

3. Laporan-laporan

Yaitu merupakan atas suatu hasil  yang harus dapat  dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan.

4. Alat-alat

Yaitu  sarana  yang  digunakan  untuk  mengadakan  pencatatan  sehingga 

menghasilkan  laporan  yang akurat.  Alat-alat  tersebut  terdiri  dari  komputer, 

mesin hitung, mesin tik dan sebagainya.

5. Prosedur

Yaitu  sekelompok  pekerjaan  yang  saling  berhubungan  satu  sama  lainnya, 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula.

2.1.3 Fungsi Utama Sistem Informasi Akuntansi

Sistem  Informasi  Akuntansi  mempunyai  fungsi  utama  seperti  yang 

dikemukakan oleh La Midjan dan Azhar Susanto (2001 :30), adalah :

“Mendorong seoptimal mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan 
berbagai informasi akuntansi yang berkualitas yaitu informasi yang 
tepat  waktu,  relevan,  akurat  (dapat  dipercaya)  dan  lengkap  yang 
secara  keseluruhan  informasi  akuntansi  tersebut  mengandung  arti 
dan berguna.”

2.1.4 Tujuan  Utama  Penyusunan  Sistem  Informasi  Akuntansi  bagi 

Perusahaan

Dalam perusahaan, suatu sistem informasi akuntansi itu sangat diperlukan 

guna menunjang aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak internal perusahaan. Hal 

itu seperti dikemukakan oleh La Midjan dan Azhar Susanto (2001 : 37), yaitu :



1. Untuk  meningkatkan  kualitas  informasi,  yaitu  informasi  yang 
tepat guna (relevance), lengkap dan terpercaya (akurat). Dengan 
kata lain sistem informasi akuntansi harus dengan cepat dan tepat 
dapat memberikan informasi yang diperlukan secara lengkap.

2. Untuk  meningkatkan  kualitas  internal  cek,  yaitu  sistem 
pengendalian  yang  diperlukan  untuk  mengamankan  kekayaan 
perusahaan.

3. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha, ini berarti bahwa 
biaya tata usaha untuk sistem informasi akuntansi harus seefisien 
mungkin  dan harus  jauh lebih  murah dari  manfaat  yang akan 
diperoleh dari penyusunan sistem informasi akuntansi.

Ketiga tujuan diatas harus saling berkaitan,  peningkatan informasi  yang 

diperlukan atau sisten internal check, baik kualitas maupun kuantitas tidak dapat 

dilaksanakan  apabila  tanpa  mempertimbangkan  kenaikan  biaya.  Maka  dapat 

disimpulkan, bahwa dalam penyusunan suatu Sistem Informasi Akuntansi untuk 

meningkatkan informasi harus dipertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan 

biaya.

2.2 Pengertian Informasi dan Data

Menguraikan  pengertian  informasi  harus  dikaitkan  dengan  pengertian 

mengenai  data  dan  seringkali  dapat  dipertukarkan  (exchangeable).  Pengertian 

informasi  dan data  menurut  Barry E.  Cushing  di  dalam bukunya  “Accounting  

Information and Business Organization” adalah :

“Data dapat dianggap bahwa terdiri dari sekumpulan karakter yang 
diterima sebagai masukan (input) untuk suatu sistem informasi dan 
diolah  serta  disimpan,  sedangkan  informasi  diartikan  sebagai 
keluaran (output) suatu pengolahan data yang telah diorganisir dan 
berguna bagi orang yang menerima”.

Data  berasal  dari  suatu  fakta  dan  transaksi  yang  bersumber  dari  suatu 

peristiwa  yang  relevan  dengan  operasi  perusahaan  dan  setelah  diolah  menjadi 

informasi. 

2.2.1 Wadah Data dan Informasi

Wadah data untuk diolah dan informasi untuk disimpan atau disalurkan 

kepada sipemakai adalah melalui beberapa media yaitu :



• Formulir  (sebelum  diisi)  dan  dokumen  (setelah  diisi)  yang  tersebar 

diberbagai  bagian  perusahaan  antara  lain  surat  permintaan  pembelian, 

faktur pembelian, nota penjualan kontan, kuitansi dan lain-lain.

• Catatan, yang diisi dan bersumber dari dokumen, terdiri atas catatan untuk 

pelengkap  dan  tidak  digunakan  untuk  mencatat  lebih  lanjut  disebut 

“register”  misalnya  kartu  gudang,  catatan  kasir,  dan  kartu  pegawai. 

Sedangkan catatan untuk bahan pencatatan lebih lanjut dinamakan “buku” 

atau “kartu” misalnya buku jurnal, buku besar, buku besar pembantu, dan 

kartu persediaan.

• Laporan,  yang  pada  umumnya  dikutip  dari  “register”  buku  atau  kartu 

disebut laporan misalnya  :  laporan produksi,  laporan penjualan,  laporan 

keuangan dan lain-lain.

Data diolah terlebih dahulu agar dapat menjadi  informasi yang berguna 

untuk pemakai informasi. Informasi yang bersumber dari suatu pengolahan data 

harus  merupakan  informasi  yang  “terstuktur”  yaitu  mampu  memenuhi  kriteria 

tepat waktu, relevan dan terkontrol. Informasi yang “terstruktur” adalah informasi 

yang  berguna dan dihasilkan  oleh  suatu  sistem informasi  yang  mengolah  data 

menjadi  informasi  yang  terstuktur  berada  pada  suatu  wadah  organisasi  yang 

“terstruktur” pula, yaitu organisasi yang mengolah data menjadi informasi yang 

memiliki uraian tugas yang dilaksanakan dengan baik menggambarkan pemisahan 

fungsi yang jelas.

2.2.2 Informasi dan Keputusan

Organisasi  adalah  kumpulan  unit-unit  pengambilan  keputusan  untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan. Sebagai sistem, setiap organisasi menerima masukan-

masukan  dan  mengubah  menjadi  keluaran-keluaran  dalam bentuk  produk  atau 

jasa.  Secara  konseptual,  seluruh  sistem  organisasional  mencapai  tujuannya 

melalui proses alokasi sumberdaya, yang diwujudkan melalui proses pengambilan 

keputusan manajerial. Informasi memiliki nilai ekonomik pada saat ia mendukung 

keputusan  alokasi  sumberdaya,  sehingga  dengan  demikian  mendukung  sistem 



untuk  mencapai  tujuan.  Sesungguhnya,  informasi  dapat  menjadi  seumberdaya 

informasi yang terpenting.

Pemakai  informasi  akuntansi  dapat  dibagi  dalam dua kelompok besar  : 

ekstern  dan  intern. Pemakai  ekstern,  mencakup  pemegang  saham,  investor, 

kreditor,  pemerintah,  pelanggan  dan  pemasok,  pesaing,  serikat  pekerja,  dan 

masyarakat secara keseluruhan. Pemakai  ekstern menerima dan tergantung pada 

beragam keluaran dari Sistem Informasi Akuntansi suatu organisasi.

Informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pemakai  ekstern,  bervariasi  Penerbitan 

laporan  keuangan  bertujuan  umum,  seperti  neraca  dan  laporan  laba  rugi,  dan 

keluaran nonrutin lainnya akan mendukung kebutuhan keluaran rutin. Pemegang 

saham,  investor  keseluruhan,  kreditor,  dan  pemakain  ekstern lainnya 

memanfaatkan  laporan  keuangan  perusahaan untuk  mengevaluasi  kinerja  masa 

lalu, memprediksi kinerja masa datang, dan memperoleh masukan lain mengenai 

organisasi  yang  bersangkutan.  Pemakai  intern terutama  para  manajer, 

kebutuhannya bervariasi tergantung pada tingkatan dalam organisasi atau terhadap 

fungsi yang mereka jalankan.

2.3 Proses Produksi

Istilah  Produksi  sering  dipergunakan  dalam  suatu  organisasi  yang 

menghasilkan keluaran atau output, baik yang berupa barang maupun jasa.

Pengertian  Produksi  dalam arti  luas  seperti  dikemukakan  oleh  Sofjan  Assaori 

(2000 : 11) adalah :

“Sebagai  kegiatan  yang  mentransformasikan  masukan  (input) 
menjadi  keluaran (output),  tercakup semua aktivitas  atau  kegiatan 
yang  menghasilkan  barang  atau  jasa,  serta  kegiatan-kegiatan  lain 
yang mendukung atau menunjang usaha menghasilkan produk.”

Sedangkan dalam arti sempit pengertian Produksi adalah :

“Suatu  kegiatan  yang  menghasilkan  barang,  baik  barang  jadi 
maupun barang setengah jadi, bahan industri dan suku cadang atau 
spareparts dalam  komponen.  Dengan  pengertian  ini,  produksi 
dimaksudkan sebagai kegiatan pengolahan dalam pabrik.”



Proses Produksi sangat penting dalam perusahaan industri, karena proses 

produksi merupakan suatu cara, metode,  maupun teknik bagaimana perusahaan 

menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber 

yang ada. Jika proses produksi berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang 

menjadi tujuan perusahaan maka produk yang dihasilkan akan sesuai dengan apa 

yang diharapkan.

2.3.1 Pengertian Proses produksi

Dalam  setiap  perusahaan  industri  proses  produksi  merupakan  aktivitas 

utama. Dalam proses produksi terjadi perubahan kegunaan, bentuk, volume, dari 

bahan baku menjadi barang jadi.

Sofjan Assauri (2000 : 75) mendefinisikan Proses Produksi sebagai berikut :

“Proses  Produksi  adalah  cara,  metode,  teknik  bagaimana 
sesungguhnya sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan dan dana) 
yang diubah untuk memperoleh suatu hasil. Produksi adalah kegiatan 
untuk  menciptakan  atau  menambah  kegunaan  suatu  barang  atau 
jasa.”

Jadi  Proses  Produksi  dapat  diartikan  sebagai  metode  dan  teknik  untuk 

menciptakan  dan  menambah  kegunaan  suatu  barang  atau  jasa  denga 

menggunakan sumber-sumber (tenaga kerja, bahan-bahan dan dana) yang ada.

Berdasarkan  definisi  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  proses  produksi 

sebagai  suatu  sistem  yang  mengolah  barang-barang  dan  jasa-jasa  yang  akan 

dikonsumsi  oleh masyarakat  adalah sesuatu yang memiliki  banyak unsur yaitu 

bahan baku, tenaga kerja, mesin dan metode. Antara unsur yang satu dengan yang 

lainnya tidak dapat dipisahkan dan bersama-sama membentuk suatu sistem untuk 

mencapai tujuan akhir.

2.3.2 Jenis-jenis Proses Produksi

Dari berbagai jenis proses produksi menurut La Midjan dan Azhar Susanto 

(2001 : 216) dapat dikelompokan sebagai berikut :

1. Jenis Proses Produksi Satuan
2. Jenis Proses Produksi Masa



3. Jenis Proses Produksi Seri Satuan
4. Jenis Proses Produksi Masa

Berdasarkan kutipan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Proses Produksi Satuan

Yaitu jenis proses produksi yang diproduksi atas dasar pesanan.sifat jenis 

produksi dan hasil yang telah selesai, mungkin tidak atau akan diulang lagi.

2. Jenis Proses Produksi Masa

Sifat jenis produksi tersebut adalah terus menerus. Contoh : industri tekstil, 

pabrik tepung terigu, dan cat.

3. Jenis Proses Produksi Seri Satuan

Contoh : Kontraktor perumahan memproduksi rumah tipe A dan B.

4. Jenis Proses Produksi Masa

Contoh : Motor Honda tipe GL produksi 20.000 unit, kemudian tidak 

memproduksi lagi. Kain printing untuk 10.000 meter saja.

2.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Proses Produksi

Sistem  Informasi  Akuntansi  Proses  Produksi  merupakan  integrasi  atau 

koordinasi  dari  komponen  –  komponen   yang  membentuknya  (manusia,  alat, 

prosedur,  data/informasi  dalam  bentuk  dokumen  catatan  dan  laporan).  Dalam 

suatu  organisasi  yang  dibangun  untuk  menyajikan  informasi  kegiatan  proses 

produksi  sejak  pemakaian  bahan,  biaya  tambahan  selama  proses  produksi 

berlangsung  sampai  dengan  penyimpanan  barang  jadi  yang  diperoleh  dari 

pengumpulan dan pemprosesan data.

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Proses Produksi dimaksudkan agar 

pimpinan  memperoleh  data  mengenai  seluruh  kegiatan  proses  produksi  guna 

pengendalian  perusahaan,  khususnya  mengenai  jumlah  produksi.  Untuk 

mendapatkan pencatatan kuantitatif  dari seluruh proses produksi, maka laporan 

yang masuk dari pabrik ke bagian administrasi seperti laporan produksi, laporan 

persediaan bahan baku, laporan persediaan barang jadi, laporan biaya tenaga kerja 

dan sebagainya  harus dicocokan satu sama lain  dan direkapitulasi  dengan cara 



sedemikian rupa, sehingga dari laporan itu dapat disusun informasi akuntansi ini 

sangat penting dalam pelaksanaan proses produksi suatu perusahaan.

2.4.1 Tujuan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Proses Produksi

La  Midjan  (2001  :  216)  mengemukakan  Sistem  Informasi  Akuntansi 

Proses Produksi diperlukan untuk menangani beberapa hal sebagai berikut :

1. Proses  produksi  menyangkut  masalah  perubahan  bentuk  yang 
akan  menghilangkan  sifat  asal  bahan,  sehingga  kurang  di  tata 
sistem  informasi  akuntansi  proses  produksi  yang  baik  akan 
menyebabkan kerugian.

2. Kurang di tata sistem infornasi akuntansi proses produksi yang 
baik akan menciptakan ketidakefisienan.

3. kurang desain sistem informasi  akuntansi  proses produksi  yang 
memadai  akan  menyebabkan  hasil  produksi  yang  tidak  akan 
selesai.

4. Sebagian besar kekayaan perusahaan tertanam dan dikendalikan 
untuk mencapai efisiensi baik hasil produksi maupun biaya.

Jadi  dapat  diartikan  bahwa  Tujuan  Sistem Informasi  Akuntansi  Proses 

Produksi adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghindarkan  kerugian,  karena  perubahan  bentuk  dari  bahan baku 

menjadi  barang  jadi  akan  menghilangkan  sifat  asal  bahan  baku  sehingga 

memudahkan terjadinya pencurian bahan baku.

2. Untuk menghindarkan ketidakefisienan, karena proses produksi menyangkut 

masalah  pemakaian  bahan,  upah  dan  biaya-biaya  produksi  tidak  langsung 

yang akan menentukan kuantitas hasil produksi dan harga pokok produksi.

2.4.2 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi Proses Produksi

Berdasarkan  La  Midjan  dan  Azhar   Susanto  (2001  :  31)  dapat 

dikemukakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi Proses Produksi meliputi unsur-

unsur sebagai berikut:

1. Formulir-formulir

Dalam  suatu  Sistem  Informasi  Akuntansi  Proses  Produksi  digunakan 

formulir-formulir sebagai berikut :

a. Order Produksi



Yaitu perintah kepala mandor oleh pejabat untuk memproduksi suatu 

produk  tertentu  atau  untuk  mengerjakan  operasi  tertentu  daftar 

kebutuhan  barang  (Bill  of  material),  yaitu  daftar  yang  menunjukan 

kuantitas  bahan-bahan  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  suatu 

order produksi.

• Surat  Permintaan  Bahan  (Bill  of  material),  yang  menunjukkan 

kuantitas  barang-barang  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan 

suatu order produksi.

• Surat Permintaan, yaitu formulir yang digunakan untuk mengambil 

bahan-bahan dari gudang.

• Urutan  Kegiatan  (Operator  List),  urutan-urutan  yang  harus 

dilakukan untuk mengerjakan suatu order produksi.  Kegiatan ini 

disusun urut  dan  ditunjukkan juga  mesin-mesin  yang  digunakan 

dan waktu standarnya.

• Traveller Card atau  Route Card, yaitu Operator List yang dibuat 

dalam  bentuk  kartu  dan  ditempelkan  pada  bahan  atau  tempat 

bahan.

2. Catatan-catatan

a. Jurnal, untuk mencatat semua transaksi pembelian, persediaan barang 

dagangan dan penjualan.

b. Buku Besar dan Buku Besar Pembantu, untuk membukukan kemasing-

masing  perkiraan  saldo  persediaan,  harga  pokok  produksi, 

penyimpanan  dari  standar  dan  sebagainya.  Jurnal  merupakan 

pencatatan pendahuluan sebelum transaksi dicatat lebih lanjut kedalam 

buku besar.

3. Prosedur-prosedur 

Prosedur-prosedur  proses  produksi  yaitu  proses  pengendalian  produksi 

(atas  produksi  sejak  dikeluarkannya  produksi,  mengikuti  pelaksanaan 

produk sampai dengan produk selesai) dan prosedur persediaan (prosedur 

yang membentuk sistem akuntansi biaya produksi). 



4. Alat-alat

Yaitu alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencatatan, seperti mesin 

tulis, mesin hitung dan komputer untuk menghasilkan laporan.

5. Laporan-laporan

Laporan-laporan  yang  dihasilkan  oleh  bagian  produksi,  seperti  laporan 

produksi, laporan pemakaian bahan. Laporan ini digunakan sebagai media 

untuk  mendapatkan  informasi  mengenai  efisiensi  dan  efektivitas  proses 

produksi serta pengendalian produksi.

2.4.3 Prosedur Proses Produksi

Sistem  Informasi  Akuntansi  Proses  Produksi  yang  terdiri  dari  proses 

produksi  secara  massa  dan  satuan  merupakan  salah  satu  sistem  informasi 

akuntansi  yang  paling  penting  untuk  didesain.  Keberhasilan  suatu  perusahaan 

industri sangat ditentukan oleh Sistem Informasi Akuntansi. Proses Produksi yang 

diterapkan selain menciptakan efisiensi dan efektivitas produksi yang secara tidak 

langsung akan mempengaruhi keuntungan perusahaan, juga terjadinya kesalahan-

kesalahan proses  produksi baik mengenai  ketepatan  waktu maupun manipulasi 

atau ketidaksesuaian kualitas akan mempengaruhi bonafisitas perusahaan tersebut 

dimata pelanggan.

Proses  Produksi  yang  berlaku  disebuah  perusahaan  belum  tentu  sama 

dengan yang berlaku diperusahaan lainnya. Biasanya suatu perusahaan yang ada 

selalu mengikuti prosedur yang rutin.

Proses Produksi meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Prosedur Perencanaan Produksi

2. Prosedur Permintaan Bahan

3. Prosedur Pengawasan Produksi

4. Prosedur Pencatatan Hasil Produksi

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa setiap prosedur dalam 

suatu sistem informasi akuntansi selalu berkaitan dengan penggunaan formulir. 

Demikian juga dengan prosedur yang terdapat dalam Sistem Informasi Akuntansi 

Proses  Produksi  pada  perusahaan  yang  mengadakan  order  produksi  yang 



berulang.  Formulir  yang  digunakan adalah  order  produksi  dan surat  permintan 

bahan baku atau daftar permintaan bahan yang digunakan untuk meminta barang 

dari gudang.

1. Prosedur Perencanaan Produksi

Berdasarkan surat pesanan yang diterima dari bagian pemasaran, bagian 

perencanaan  produksi  membuat  suatu  rencana  produksi.  Sebelum  menyusun 

rencana produksi, bagian perencana perlu mengkonsultasikannya terlebih dahulu 

dengan bagian teknik untuk mengetahui masalah teknik pengerjaannya.

Hal ini menyangkut bahan apa yang dibutuhkan untuk membuat produk 

tersebut  serta  pekerjaan-pekerjaan  apa  saja  yang  akan  dilakukan.  Pesanan  ini 

dianalisa  oleh  bagian  teknik,  hasil  analisa  tersebut  berupa  perincian  atau 

spesifikasi  dari  suatu  daftar  bahan-bahan  (operation  sheet).  Berdasarkan  hasil 

analisa ini bagian perencanaan produksi dapat menentukan dan mengatur berapa 

jumlah bahan dan lama waktu yang dibutuhkan untuk menganalisa suatu produk. 

Hal ini  menyangkut  kapan proses atas pesanan atau untuk menjaga persediaan 

barang  jadi  digudang  berdasarkan  kebijakan  stock barang  perusahaan  tersebut 

selesai.

Bagian  produksi  kemudian  menyimpan  formulir  order  produksi.  Order 

produksi tersebut kemudian didistribusikan kepada masing-masing departement. 

Bila  proses  produksi  harus  dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  departement,  order 

produksi itulah yang dipakai sebagai pedoman dalam menghasilkan suatu produk.

2. Prosedur Permintaan Bahan

Berdasarkan  daftar  kebutuhan  bahan  (Bill  of  material)  dan  jumlah 

produksi yang diminta oleh bagian pemasaran, bagian perencanaan membuat surat 

permintaan  bahan  (material  requisition).  Surat  permintaan  ini  harus 

ditandatangani oleh bagian yang berwewenang untuk itu.

Surat  permintaan  bahan diserahkan kebagian  gudang,  berdasarkan surat 

tersebut  bagian  gudang  mengisi  jumlah  yang  dikeluarkan  pada  kolom  yang 

disediakan.  Pegawai  yang  meminta  bahan  juga  diminta  tanda  tangannya  pada 



surat  permintaan  bahan  tersebut.  Selanjutnya,  bagian  gudang  bahan 

mendistribusikan surat permintaan bahan tersebut ke bagian akuntansi.

3. Prosedur Pengawasan Produksi

Merupakan  prosedur  pengawasan  atas  produksi  yang  dimulai  sejak 

dikeluarkannya order produksi, mengikuti  pelaksanaan produksi sampai dengan 

produk  selesai.  Pengawasan  yang  dilakukan  dimulai  dari  pemeriksaan  order 

produksi tersebut. Pengawasan harus diperhatikan terlebih dahulu, bahwa semua 

tertera dalam order produksi tersebut dan sudah siap dengan fasilitas yang ada.

Tembusan order produksi yang akan disampaikan pada tiap bagian atau 

mesin, ditempatkan paling muka dalam penyimpana order produksi yang sedang 

dikerjakan.  Pengawasan  yang  dilakukan  tidak  hanya  terdapat  pada  proses 

produksi  (apakah  proses  produksi  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana), 

tetapi juga mencakup pengawasan setelah produk itu selesai. Produk jadi ini harus 

diperiksa  apakah  kualitas  dan  kuantitasnya  sudah  sesuai  dengan  yang 

direncanakan.

4. Prosedur Pencatatan Hasil Produksi

Prosedur yang telah diselesaikan untuk setiap order produksi diperlukan 

adanya  pencatatan  sebagai  bukti  produksi  setiap  order,  yang  selanjutnya 

bersamaan dengan hasil produksi tersebut dikirim kebagian Quality Control (QC).

Pencatatan  yang  dilakukan,  misalnya  nomor  order  pemakaian  bahan 

sampai  dengan  akhir  proses,  nama  karyawan  yang  mengerjakannya  dan 

sebagainya. Selanjutnya produk masuk pada proses akhir siap packing, sedangkan 

laporan produksi untuk bagian akuntansi.

2.5 Prinsip Sistem Pengendalian Intern pada Proses Produksi

1. Harus  terdapat  organisasi  intern yang  memadai  dimana  terdapat 

pemisahan fungsi dan pembagian kerja yang baik dan tegas diantara :

• Fungsi  perencanaan  produksi  dan  pengawasan  produksi  oleh  biro 

produksi (P.P.C)



• Fungsi pelaksanaan produksi aleh bagian produksi/pabrik.

• Fungsi  penyimpanan  bahan  baku  dan  hasil  produksi  oleh  gudang 

bahan dan hasil jadi.

• Fungsi pencatatan atas transaksi-transaksi  yang terjadi  dalam proses 

produksi oleh bagian akuntansi produksi/biaya. 

2. Terdapat  sistem  pencatatan,  prosedur,  metode  dan  pelaporan  yang 

memadai dalam proses produksi.

3. Terdapatnya standar/norma dan budget dalam pemakaian bahan, jam kerja 

dan jam mesin berikut hasil produksi.

4. Terdapatnya pengawasan atas proses produksi ( on the job control ) yang 

sedang berjalan maupun hasil akhir ( inspection, quality control ).

5. Bagian  inspection dan  quality control harus berdiri sendiri diluar bagian 

pembelian,  bagian penjualan maupun pabrik dan memegang fungsi staf. 

Dapat  juga  bagian  inspection  dan  quality  control berada  pada  biro 

produksi.

2.6 Akuntansi Biaya Proses produksi

Salah  satu  tujuan  Akuntansi  Biaya  dalam  proses  produksi  adalah 

menentukan  harga  pokok  produksi.  Untuk  menentukan  harga  pokok  produksi 

dengan teliti, perlu dipahami proses pembuatan produk. Dalam menghitung biaya-

biaya produksi, akuntansi biaya harus dapat mengikuti proses pengolahan bahan 

baku menjadi produk jadi.

2.6.1 Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi

Pengumpulan harga Pokok Produksi sangat ditentukan oleh cara produksi. 

Cara memproduksi produk dapat dibagi dua menurut Mulyadi (2000 : 14), yaitu :

1. Produksi Atas Dasar Pesanan
2. Produksi Masa atau Untuk Persediaan



Metode pengumpulan biaya produksi pada dasarnya dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu :

1. Metode Harga Pokok Pesanan

Adalah  penentuan  Harga  Pokok  Produk  dimana  biaya-biaya  produksi 

dikumpulkan untuk sejumlah produk tertentu dan Harga Pokok Produksi Per 

satuan produk yang dihasilkan untuk memenuhi pesanan itu dihitung dengan 

cara  membagi  Total  Biaya  Produksi  untuk  pesanan dengan Jumlah  Satuan 

Produk dalam pesanan yang bersangkutan. Total biaya produknya antara lain 

terdiri  dari  :  biaya  bahan  baku,  biaya  tenaga  kerja  langsung  dan  tidak 

langsung, biaya overhead pabrik.

2. Metode Harga Pokok Proses

Adalah  cara  penentuan  Harga  Pokok  Produksi  yang  membebankan  biaya-

biaya produksi selama periode tertentu kepada proses atau kegiatan produksi 

dan  membagikan  sama  rata  kepada  produk yang  dihasilkan  dalam periode 

tersebut. Dalam metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk periode 

tertentu dan harga pokok produksi  per satuan produk yang dihasilkan dalam 

periode tersebut dihitung dengan cara membagi Total Biaya Produksi untuk 

periode tersebut dengan Jumlah Produk Yang Dihasilkan dalam periode yang 

bersangkutan. Total biaya produksinya antara lain terdiri  dari :  biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, biaya overhead pabrik.


