
INTISARI 
 

Tinjauan atas Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Jadi 
pada PT Pupuk Sriwidjaja (persero) Cabang Pemasaran Pusri Daerah 

Jawa Barat 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada PT Pusri (persero) cabang PPD Jabar dan yang 
menjadi objek penelitian adalah Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Jadi. Hal 
ini dikarenakan persediaan merupakan salah satu faktor yang paling penting dan 
merupakan unsur aktiva perusahaan yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, perusahaan 
harus mampu mengelola persediaannya dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk memahami dan mengevaluasi prosedur dan bagaimana pelaksanaan Sistem 
Informasi Akuntansi Persediaan Barang Jadi yang dijalankan PT Pusri apakah Sistem 
Informasi Akuntansi Persediaan tersebut telah memadai. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 
adalah metode deskriptif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara 
mengumpulkan, menyajikan serta menganalisa dengan terperinci mengenai sistem 
informasi akuntansi persediaan barang jadi pada PT Pusri. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi pustaka. Dalam membahas hasil 
penelitian, penulis melakukan pengolahan data dengan cara membahas data yang 
diperoleh kemudian dibandingkan dengan teori yang relevan sehingga penulis 
memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai masalah yang dihadapi untuk 
mencapai kesimpulan dan mengajukan saran-saran yang diperlukan. 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis juga mengungkapkan teori-
teori yang dikemukakan para ahli sehingga dapat diambil suatu hasil akhir dari kerja 
praktek. 

Hasil peninjauan menunjukkan bahwa sistem infoermasi akuntansi persediaan 
barang jadi yang dilaksanakan oleh PT Pusri sudah cukup memadai. Hal ini dapat dilihat 
dengan adanya bagian-bagian yang saling bekerjasama, formulir-formulir dan catatan 
yang terkoordinasi serta prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. 

Dalam pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang jadi pada PT 
Pupuk Sriwidjaja (persero) cabang Pemasaran Pusri Daerah Jawa Barat lebih 
meningkatkan pemasarannya agar tercapai laba yang optimal dan juga PT Pusri dapat 
mempertahankan kinerja perusahaan yang telah ada. 

Dengan demikian penulis berharap bahwa Laporan Tugas Akhir ini dapat 
memberikan manfaat bagi pembaca.  

 
 
 
 

 
i 


