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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Sektor industri memegang peranan penting dalam hal pemenuhan 

kebutuhan ekonomi rakyat karena sektor industri menciptakan kesempatan kerja 

yang luas. Para pemimpin perusahaan sekarang ini dihadapkan pada suatu 

keadaan yang mengharuskan mereka mempunyai kemampuan bersaing dengan 

perusahaan yang sejenis, terutama dalam menghadapi pesaing baru yang 

mengelola perusahaannya dengan cara yang lebih baik, dalam arti telah mengikuti 

dan menerapkan perkembangan ilmu dan teknologi serta menerapkan metode 

pengawasan sedemikian rupa sehingga efisiensi dan efektivitas usaha dapat 

dicapai guna menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 

Pada umumnya, tujuan perusahaan adalah memperoleh laba yang optimal. 

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya suatu pengelolaan yang baik 

dalam segala bidang kegiatan perusahaan, termasuk pengelolaan persediaan 

barang jadi berbasis Electronic Data Processing. Dalam perusahaan industri, 

persediaan barang jadi merupakan unsur yang penting karena pada umumnya 

persediaan barang jadi merupakan bagian yang cukup besar dari aktiva lancar 

yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan alasan tersebut, pengelolaan terhadap 

persediaan barang jadi sangat diperlukan agar dapat merencanakan dan 

mengendalikan persediaan dengan tepat. Sistem informasi berbasis Electronic 

Data Processing (EDP), sangat membantu pekerjaan dalam pengolaan persediaan 

barang jadi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh management, 

sehingga dengan informasi yang ada manajemen dapat mengambil keputusan 

secara tepat. Oleh karena itu perusahaan harus teliti dalam penyusunan laporan, 

dan untuk mendapatkan laporan yang sesuai harus didukung oleh sistem informasi 

akuntansi berbasis Electronic Data Processing (EDP). 

Perusahaan industri dalam menjalankan aktivitasnya memerlukan 

bermacam-macam sumber daya, salah satu diantaranya adalah persediaan barang 

jadi yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas produksi. Persediaan 
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barang jadi yang minim dapat menghambat aktivitas penjualan, hal ini disebabkan 

karena barang jadi tidak tersedia pada saat dibutuhkan. Tetapi sebaliknya bila 

terjadi penimbunan barang jadi, maka dapat mengakibatkan perubahaan kualitas 

barang jadi dan kerugian akibat dana yang tertanam pada persediaan. 

 Mengingat bahwa persediaan barang jadi melibatkan jumlah barang dan 

nilai yang sangat besar, dapat dimengerti mengapa pengelolaan persediaan barang 

jadi merupakan aspek yang penting dan memerlukan perhatian yang sangat besar 

dari manajemen.  

 Dalam menjalankan pengelolaan persediaan barang jadi, pihak manajemen 

tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, 

manajemen memerlukan suatu sistem yang dapat menyediakan informasi 

mengenai kegiatan pengelolaan persediaan barang jadi secara keseluruhan dan 

dapat menjamin bahwa kebijakan manajemen yang ditetapkan telah dilaksanakan 

dengan semestinya sehingga hal-hal yang mengganggu kelancaran aktivitas 

perusahaan  dapat dihindari dan upaya perbaikan dapat dilakukan sedini mungkin. 

 Sistem Informasi Akuntansi persediaan merupakan alat pendukung yang 

mempunyai peranan sebagai penyedia informasi yang dapat disajikan dengan 

cepat dan akurat mengenai kegiatan transaksi atau mutasi persediaan barang jadi. 

Dalam hal ini, perusahaan yang berbasis Electronic Data Processing 

mengharapkan kecepatan data, akurasi angka di dalam laporan, serta kepastian 

sistem dan prosedur kerja melalui program komputerisasi tersebut. Sehingga 

dengan diterapkannya Sistem Informasi Akuntansi persediaan barang jadi yang 

berbasis Electronic Data Processing akan menunjang efektivitas pengelolaan 

persediaan barang jadi. 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengajukan judul sebagai 

berikut : “Peranan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Jadi 

Berbasis Electronic Data Processing Dalam Menunjang Efektivitas 

Pengelolaan Persediaan Barang Jadi”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hal di atas, masalah yang diidentifikasikan penulis dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Apakah Sistem Informasi Akuntansi persediaan barang jadi berbasis 

Electronic Data Processing yang diterapkan telah memadai. 

b. Bagaimana efektifitas pengelolaan persediaan barang jadi yang 

dilaksanakan oleh PT. Ewindo telah berjalan dengan baik. 

c. Bagaimana peranan Sistem Informasi Akuntansi persediaan barang jadi 

berbasis Electronic Data Processing dalam menunjang efektivitas 

pengelolaan persediaan barang jadi. 

 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai 

peranan Sistem Informasi Akuntansi persediaan dalam menunjang efektivitas 

pengelolaan persediaan barang jadi, PT Ewindo, Bandung.  

 Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui apakah Sistem Informasi Akuntansi persediaan barang 

jadi berbasis Electronic Data Processing yang diterapkan oleh PT. Ewindo 

telah memadai. 

b. Untuk mengetahui efektifitas pengelolaan persediaan barang jadi yang 

dilakukan oleh PT. Ewindo. 

c. Untuk mengetahui peranan Sistem Informasi Akuntansi persediaan barang 

jadi berbasis Electronic Data Processing dalam menunjang efektivitas 

pengelolaan persediaan barang jadi.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat berguna: 

a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan yang bermanfaat bahwa peranan Sistem Informasi Akuntansi 
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persediaan barang jadi berbasis Electronic Data Processing dalam 

menunjang efektivitas pengelolaan persediaan barang jadi adalah penting. 

b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai pentingnya Sistem Informasi Akuntansi persediaan barang jadi 

berbasis Electronic Data Processing dalam menunjang efektivitas 

pengelolaan persediaan barang jadi dan sebagai salah satu syarat dalam 

menempuh Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di 

Universitas Widyatama. 

c. Bagi masyarakat, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi, penelitian 

ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terapan dan memberikan 

informasi yang lebih jelas tentang peranan Sistem Informasi Akuntansi 

persediaan barang jadi berbasis Electronic Data Processing dalam 

menunjang efektivitas pengelolaan persediaan barang jadi. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Setiap organisasi mempunyai tujuan yang telah direncanakan dan 

ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama perusahaan industri adalah perolehan laba 

yang layak dan diusahakan meningkat dari tahun ke tahun. Usaha untuk 

meningkatkan laba dapat ditempuh dengan cara menaikkan volume penjualan, 

menaikkan harga jual, dan melakukan penekanan terhadap biaya yang 

dikeluarkan. Alternatif untuk menekan biaya lebih mudah dilaksanakan karena 

biaya merupakan faktor internal perusahaan.. Salah satu jenis biaya yang harus 

direncanakan dan dikendalikan dengan baik adalah biaya pengelolaan persediaan 

barang jadi. 

Informasi tentang persediaan yang cukup, dapat dimengerti, terpercaya, 

dan tersedia tepat waktu sangat diperlukan dalam pengelolaan persediaan barang 

jadi yang efektif. Dalam hal ini, Sistem Informasi Akuntansi memegang peranan 

penting dengan menyediakan dan mengkomunikasikan informasi tersebut. 

Apalagi jika Sistem Informasi Akuntansi yang dimaksud didukung oleh 

komputerisasi, dimana dengan adanya program komputerisasi tersebut diharapkan 

bahwa kecepatan data, akurasi angka di dalam laporan, serta kepastian sistem dan 
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prosedur kerja dapat diperoleh. Dengan demikian, kelemahan yang terdapat dalam 

pengelolaan persediaan barang jadi dapat diketahui dan manajemen dapat segera 

mengambil langkah perbaikan yang diperlukan. 

Pengertian sistem dapat dijelaskan menurut Mulyadi (2001:5) adalah 

sebagai berikut:  

“Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang 

terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”.   

Sedangkan pengertian sistem informasi dikomunikasikan oleh Krismiaji 

(2002:16) adalah:  

“Sistem Informasi diartikan sebagai cara-cara yang diorganisasi untuk 
mengumpulkan, memasukkan, mengolah dan menyimpan data, dan cara-
cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan dan 
melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat 
mencapai tujuan yang ditetapkan”.  

Sistem Informasi akuntansi sangat diperlukan dalam pengelolaan 

persediaan barang jadi. Adapun alasan pentingnya sistem informasi akuntansi 

pada suatu perusahaan menurut Nugroho Widjajanto (2001:4) adalah: 

“Sistem Informasi Akuntansi adalah susunan berbagai formulir catatan, 
peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, 
tenaga pelaksananya, dan laporan yang terkoordinasikan secara erat yang 
didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang 
dikukuhkan manajemen”. 

Pengelolaan data secara elektronik dapat lebih mudah dilaksanakan dan 

tuntutan kebutuhan informasi dapat segera dipenuhi. Kebutuhan itu khususnya 

kebutuhan informasi mengenai persediaan barang jadi yang telah didapatkan dan 

dikeluarkan oleh perusahaan. Electronic Data Processing (EDP) menurut Bodnar 

dan Hopwood yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2003;5) sebagai 

berikut: 

“ Electronic Data Processing adalah pemanfaatan tekhnologi komputer untuk 
melakukan pengolahan data yang berorientasi pada transaksi dalam suatu 
organisasi. Electronic Data Processing adalah aplikasi sistem informasi 
akuntansi paling mendasar dalam setiap organisasi. Karena tekhnologi 
komputer telah menjadi hal biasa, maka istilah data processing telah 
mempunyai arti yang sama dengan istilah Electronic Data Processing”. 

Berdasarkan pengertian diatas Electronic Data Processing merupakan 

salah satu sub sistem dari sistem informasi yang paling dasar dalam setiap 
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organisasi. Sedangkan Electronic Data Processing menurut jogiyanto (1999;3) 

diartikan sebagai berikut:  

“ Electronic Data Processing adalah manipulasi data dalam bentuk yang lebih 

berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, 

yaitu komputer”. 

Sehubungan dengan  tujuan utama perusahaan yaitu perolehan laba, maka 

salah satu cara yang ditempuh adalah mengelola persediaan barang jadi secara 

efektif agar persediaan barang jadi selalu dalam keadaan yang optimum, hal ini 

dicapai dengan adanya peranan Sistem Informasi Akuntansi persediaan barang 

jadi berbasis Electronic Data Processing yang akan menunjang tercapainya 

pengendalian internal yang baik di dalam perusahan. 

Dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam pengelolaan persediaan 

barang jadi maka diperlukan suatu pengendalian internal yang memadai agar 

dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada serta mencegah 

munculnya masalah baru. 

Menurut COSO (Committee of Sponsoring of The Treadway Commission) 

pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai berikut : 

“ Internal control is briadly definied as aprocess, affected by an entity’s 
board of directors, management, and other personel, designed to provide 
reasonable assurance regarding the achivement of objectives in the 
following categories : effectivenes and efficiency of operations, 
rellibiality of financial reporting, and compliance with applicable laws 
and regulations”. 

Dengan demikian, pengendalian internal organisasi yang baik berarti : 

1) Kegiatan organisasi efektif dan efisien  

2) Laporan keuangan atau informasi dari organisasi dapat dipercaya 

3) Manajemen dalam organisasi patuh terhadap hukum dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam pelaksanaan di lapangan diperlukan suatu alat yang dapat 

membantu dalam mendapatkan informasi yang cepat dan akurat oleh sebab itu 

dibutuhkannya alat komputer di dalam perusahaan. Komputer adalah suatu 

peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan 

informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, 
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dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. 

Dari definisi tersebut terdapat tiga istilah penting, yaitu input (data), pengolahan 

data, dan informasi (output). Pengolahan data dengan menggunakan komputer 

dikenal dengan nama pengolahan data elektronik (PDE) atau electronic data 

processing (EDP). 

Pentingnya EDP dalam suatu pengendalian disebabkan karena volume 

data maupun keanekaragaman data yang harus diolah pada organisasi atau 

perusahaan besar, yang tidak mungkin dilakukan secara manual. Maka dengan 

penggunaan EDP pada bagian persediaan, pengendalian internal dapat lebih 

ditingkatkan sehingga menunjang dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan 

persediaan barang jadi yang baik.   

Di dalam suatu Pengelolaan persediaan yaitu merupakan suatu proses yang 

berkesinambungan dari setiap elemen yang ada, dimana setiap proses yang satu 

dengan lainnya saling berhubungan. Pentingnya suatu proses dapat berjalan 

dengan baik sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas data yang diperoleh agar 

tercapainya hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan.   

Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan 

(fakta), dapat berupa angka-angka, huruf, simbol-simbol khusus, atau gabungan 

dari ketiganya. Data masih belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah 

lebih lanjut. Pengolahan data merupakan suatu proses manipulasi dari data ke 

dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berati, yaitu berupa suatu informasi. 

Dengan demikian, informasi adalah hasil dari suatu kegiatan pengolahan data 

yang memberikan bentuk yang lebih bermakna dari suatu fakta. Oleh karena itu, 

pengolahan data elektronik adalah proses manipulasi dari data ke dalam bentuk 

yang lebih bermakna berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat 

elektronik, yaitu komputer. 

Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus 

berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Secara umum, 

sistem terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu 

kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Tujuan 

pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi 
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sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari perangkat keras 

(hardware), perangkat lunak (software), dan brainware. Perangkat keras adalah 

peralatan komputer itu sendiri, perangkat lunak adalah program yang berisi 

perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu, dan brainware adalah manusia 

yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Ketiga 

elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk satu 

kesatuan. 

Penggunaan EDP dalam pengolahan data dapat menghasilkan 

pengendalian internal yang memadai bagi organisasi, komputer sebagai alat bantu 

manajemen dalam kegiatan pengendaliaan internal, yaitu untuk menguji 

kekeliruan dan ketepatan data, meningkatkan efektifitas pengelolaan persediaan, 

dan mendorong ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil suatu hipotesis 

sebagai berikut: 

“Sistem Informasi Akuntansi persediaan barang jadi berbasis Electronic 

Data Processing yang dilaksanakan dengan baik berperan dalam menunjang 

efektivitas pengelolaan persediaan barang jadi”.   

 

1.6 Metode Penelitian 

Penulis menggunakan metode penelitian studi kasus deskriptif analitik, 

yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya serta memberikan gambaran dan analisis mengenai masalah-masalah 

yang ada sehingga dapat memberikan jawaban yang cukup jelas atas objek yang 

diteliti.  

Adapun data diperoleh oleh penulis dengan menggunakan teknik sebagai 

berikut : 

a. Interview, merupakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang 

mempunyai wewenang dan pengetahuan atas masalah yang diteliti. 

b. Observasi, merupakan cara pengumpulan data dengan meninjau langsung 

ke objek yang diteliti (perusahaan). 
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c. Studi kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data berdasarkan 

literatur-literatur sebagai landasan teori yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

 

1.7 Lokasi Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian lapangan di PT. Ewindo yang berlokasi di 

Jl.Cimuncang No.67, Bandung. 


