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ABSTRAK 

 

Sistem informasi akuntansi di dalam perusahaan sangat diperlukan sebagai alat 
pendukung untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang lebih bermanfaat, dan 
dikenal sebagai sistem pengolahan data elektronik (EDP). Sistem pengolahan data 
elaktronik sangat bermanfaat bagi perusahaan, terutama dalam memberikan informasi 
yang cepat, tepat dan akurat. Pengendaliaan suatu persediaan sangat dianggap penting 
dalam menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan, penyelewengan, dan 
persekongkolan yang dapat merugikan perusahaan dan karyawan, sehingga diperlukan 
suatu sistem, kebijakan, dan prosedur yang memadai. 

 Dalam pengelolaan persediaan dituntut agar memberikan suatu pengawasan yang 
lebih sehingga dapat tercapainya hasil produksi yang memuaskan dan berkualitas. 
Persediaan merupakan salah satu faktor utama dalam keberlangsungan sebuah 
perusahaan industri, apabila persediaan perusahaan itu dapat dibutuhkan oleh konsumen 
maka perusahan akan memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya. Salah satu 
aktivitas utama yang dilakukan oleh perusahaan adalah hasil yang berkualitas sehingga 
perusahaan tersebut mendapatkan laba atau keuntungan yang tinggi, karena dengan 
adanya laba atau keuntungan, perusahaan dapat memepertahankan kelangsungan 
hidupnya. karena aktivitas persediaan itu sangat penting. Oleh sebab itu untuk menjaga 
agar aktivitas pengelolaan persediaan tersebut berjalan dengan baik maka sebaiknya 
perusahaan memperhatikan pengendalian atas persediaan.  

Aktivitas pengendalian atas persediaan dapat berjalan dengan baik bila didukung 
oleh: 1) Pemisahan Tugas, 2) Pengolahan informasi, 3) Pengendalian fisik, 4) Tinjauan 
ulang atas kinerja. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis melakukan penelitian 
mengenai “Peranan sistem informasi akuntansi persediaan barang jadi berbasis EDP 
dalam menunjang efektifitas pengelolaan persediaan barang jadi”. Subjek penelitian dari 
penulis adalah PT Ewindo, yang merupakan perusahaan industri yang bergerak dalam 
pembuatan magnet wires dan kabel listrik. 

Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskripsi dengan menggunakan 
pendekatan studi kasus, yaitu penelitian atas data-data yang telah dikumpulkan melalui 
observasi, kuesioner, dan wawancara yang dilakukan penulis, kemudian dianalisis dan 
diproses lebih lanjut berdasarkan teori yang telah dipelajari. Berdasarkan hasil 
pembahasan dan penelitian yang dilakukan, penulis melihat bahwa sistem pengolahan 
data elektronik yang dilaksanakan PT Ewindo mempunyai pengendalian yang baik dalam 
persediaan yang menunjang dalam tercapainya efektifitas pengelolaan persediaan yang 
ada di perusahaan. Hal ini dilihat terdiri dari adanya unsur sistem pengolahan data 
elektronik yang memadai, tercapainya tujuan sistem pengolahan data elektronik dan 
terdapat komponen aktivitas pengendalian persediaan. Adapun saran yang diberikan 
penulis adalah mengembangkan dan meningkatkan dalam pengelolaan persediaan yang 
berbasis electronic data processing dalam proses produksinya, sebaiknya pengamanan di 
gudang barang jadi lebih ditingkatkan, sebaiknya perusahaan lebih meningkatkan usaha 
dalam menghargai hasil yang dicapai oleh para pegawainya, baik berupa bonus ataupun 
promosi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka penulis 
menyimpulkan bahwa sistem pengolahan data elektronik berfungsi meningkatkan 
efektifitas pengelolaan persediaan barang jadi di dalam perusahaan. 


