
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Suatu perusahaan dagang didirikan untuk menyediakan barang atau jasa yang 

dibutuhkan konsumen. Ini berarti, perusahaan dituntut untuk menyediakan barang 

atau jasa yang bermanfaat bagi konsumen. Seandainya tujuan ini tidak tercapai, maka 

perusahaan tidak akan dapat bersaing dan akhirnya tersingkirkan. Perkembangan 

suatu perusahaan akan mengakibatkan kegiatan semakin bertambah luas dan 

masalah-masalah yang dihadapi semakin kompleks. 

Kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan merupakan kegiatan yang saling 

berkaitan satu dengan yang lainnya. Kegagalan melaksanakan salah satu kegiatan 

akan mempunyai akibat terhadap kegiatan yang lain dalam suatu bagian atau 

manajemen perusahaan, oleh karena itu perusahaan dituntut untuk berupaya sebaik-

baiknya agar dalam pelaksanaan seluruh kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan 

baik. 

Perusahaan harus dapat berusaha mengelola persediaan dengan baik dalam 

perencanaannya maupun dalam pengendaliannya. Dengan membuat perencanaan 

barang dagangan dengan baik akan membantu masyarakat dan konsumen dalam 

memenuhi kebutuhannya. Namun kegiatan perencanaan ini bukanlah ditentukan oleh 

banyaknya jumlah persediaan barang dagangan melainkan oleh selera dan tingkat 

kebutuhan dari konsumen pada saat yang tepat melalui bagaimana barang dagangan 

itu dibutuhkan. 

Pengendalian atas persediaan barang dagangan akan membantu perusahaan untuk 

mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan jumlah persediaan barang 

dagangan. Jika pencatatan dan penilaian jumlah persediaan barang dagang telah 

dilakukan dengan benar sejak dini, maka pada akhirnya penjumlahan dalam laporan 

keuangan juga benar. 



Di lain sisi perencanaan dan pengendalian atas persediaan barang dagangan 

merupakan unsur aktiva perusahaan yang bernilai tinggi dan merupakan elemen 

aktiva yang sangat aktif dalam operasi perusahaan barang dagangan.  

Untuk mengatasi masalah ini diperlukan suatu pengelolaan barang dagangan yang 

baik. Pengelolaan yang baik ini harus ditunjang dengan suatu penyusunan sistem 

informasi persediaan yang berperan dalam menangani sebagian besar kekayaan 

perusahaan, keamanan persediaan bagi perusahaan dan penyimpanan dan 

pengeluarannya juga pemasukannya ke perusahaan. 

Semakin luas suatu masalah yang terjadi, maka semakin besar pula tingkat 

perencanaan yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam mengendalikan persediaannya. 

Suatu sistem informasi akuntansi persediaan yang baik akan membantu perusahaan 

dalam mewujudkan tujuannya yaitu tercapainya pengendalian persediaan yang 

efektif.  

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas penulis tertarik dalam membuat 

skripsi berjudul : 

”Peranan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Dagangan dalam 

Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagangan.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pada penyusunan skripsi ini penulis membatasi dengan hanya membahas yang 

berhubungan dengan fungsi persediaan. Adapun masalah-masalah yang 

diidentifikasikan sebagai berikut :   

1. Apakah sistem informasi akuntansi persediaan barang dagangan telah 

diterapkan secara memadai. 

2. Apakah pelaksanaan pengendalian internal persediaan barang dagangan yang 

dilakukan oleh perusahaan telah efektif. 

3. Bagaimana sistem informasi akuntansi persediaan berperan dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal persediaan barang dagangan. 



 

1.3 Tujuan dan Maksud Penelitian 

Penelitian dimaksudkan untuk menjawab permasalahan di atas, sedangkan tujuan 

dari penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui kememadaian sistem informasi akuntansi persediaan 

barang dagangan yang dilakukan dalam perusahaan, 

2. Untuk mengetahui keefektifan pengendalian persediaan barang dagangan, 

3. Untuk mengetahui peranan sistem informasi akuntansi persediaan dapat 

berperan dalam menunujang efektifitas pengendalian internal persediaan 

barang dagangan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini daharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Bagi penulis, 

a. Penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh 

ujian sidang akhir di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas 

Widyatama. 

b. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam mengembangkan 

teori dari penerapannya dalam dunia nyata. 

c. Untuk memperoleh gambaran di bidang sistem informasi terutama 

mengenai penerapan sistem informasi akuntansi persediaan dalam 

perusahaan. 

2. Bagi perusahaan, 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tinjauan sistem informasi 

akuntansi atas pengendalian yang telah dijalankan sebagai masukan untuk 

meningkatkan pengendalian yang ada menjadi lebih baik di masa yang akan 

datang. 



3. Pihak-pihak lain yang memerlukan, dapat memberikan manfaat yang berarti 

sehubungan dengan yang dibahas di atas. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Dalam persaingan yang semakin ketat dalam dunia usaha dewasa ini, informasi 

memegang peranan penting bagi kelancaran seluruh aktivitas perusahaan. Berbagai 

informasi yang penting mengenai segala sesuatu yang terjadi baik di dalam maupun 

di luar perusahaan yang ada kaitannya dengan perusahaan sangat diperlukan oleh 

manajemen dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini sistem informasi akuntansi 

memegang peranan yang sangat penting karena dapat memberikan informasi yang 

diperlukan manajemen perusahaan. Lemahnya sistem informasi akuntansi yang ada 

dalam perusahaan sering kali mengakibatkan kegagalan bagi perusahaan. Hal ini 

disebabkan karena adanya kelemahan pada sistem informasi akuntansi, akan 

berakibat pada pengendalian internal yang lemah pula, sehingga aktivitas perusahaan 

tidak dapat dikendalikan dengan baik, yang pada akhirnya akan menimbulkan banyak 

kesalahan, kecurangan dan penyelewengan, tidak efisien dan tidak efektif. 

Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang memadai diharapkan dapat 

menghasilkan informasi yang akurat dan tidak ketinggalan (up to date) sesuai dengan 

keperluan. Hal ini dapat menunjang manajemen dalam menetapkan suatu kebijakan 

serta sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan suatu keputusan. Dengan 

adanya informasi yang baik diharapkan dapat mengurangi risiko yang dapat 

merugikan perusahaan. 

Demikian juga dengan aktivitas pengelolaan persediaan barang dagangan, sistem 

informasi akuntansi diperlukan untuk menjamin pengendalian internal yang lebih 

baik untuk menguji pernyataan tersebut penulis mengadakan penelitian ini. 

Menurut  Azhar Susanto (2001,  4) mengenai sistem informasi akuntansi 

mendefinisikan sebagai berikut : 



”Seperangkat sumber manusia dan modal dalam suatu organisasi yang 

dibangun untuk menyajikan informasi keuangan yang diperoleh dari 

pengumpulan dan pemrosesan data keuangan”.  

Jadi, dalam suatu sistem informasi akuntansi terdapat dua komponen utama yang 

dapat dijadikan fokus perhatian yaitu manusia sebagai pelaksana dari sebuah sistem 

dan sumber-sumber modal sebagai syarat dari adanya suatu perusahaan. Dengan 

adanya kedua komponen tersebut, maka akan dihasilkan suatu informasi keuangan 

dan informasi lainnya yang dapat diperoleh dari hasil pengumpulan dan pengolahan 

data transaksi. Semakin baik para pelaksana suatu sistem dan sumber-sumber modal 

yang memadai, akan semakin baik pula informasi yang dihasilkan. 

Penyusunan sistem informasi akuntansi bagi setiap perusahaan sudah tentu 

mempunyai tujuan menurut Azhar Susanto (2001, 12), tujuan utama sistem 

informasi akuntansi tersebut dapat dibedakan sebagai berikut : 

a. Untuk meningkatkan kualitas informasi, 

b. Untuk meningkatkan internal cek atau sistem pengendalian internal, 

c. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha. 

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penyusunan sistem 

informasi akuntansi adalah untuk memperlancar proses kegiatan yang ada dalam 

perusahaan melalui penyediaan informasi yang tepat guna dan tepat waktu, serta 

menciptakan pengendalian internal untuk mengamankan harta perusahaan. Suatu hal 

penting yang harus dipertahankan adalah bahwa penciptaan sistem informasi tersebut 

harus memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkannya. 

Menurut Mulyadi (2001 : 63) definisi pengendalian internal adalah sebagai 

berikut : 

”Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang tekoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 



Menurut Bodnar (2006 ; 129) yang diterjemahkan oleh Julianto Agung Saputra 

pengertian dari pengendalian internal adalah : 

”Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh 

dewan direksi perusahaan, manajemen, dan personel lain yang dirancang 

untuk memberikan jaminan yang masuk akal terkait dengan tercapainya 

tujuan berikut : (1) reabilitas pelaporan keuangan, (2) efektivitas dan 

efisiensi operasi, (3) kesesuaian dengan peraturan dan regulasi yang 

berlaku”. 

Menurut Hunton (2005 : 237) pengertian pengendalian internal mencakup 

sebagai berikut : 

”Internal control is a system of integrated elements-people, structure, process 

and procedures. Acting in concert to provide reasonable assurance that an 

organization achieves it’s business process goals.” 

Menurut Bodnar and Hopwood (2001,183), unsur-unsur agar suatu 

pengendalian internal baik dan memadai adalah sebagai berikut : 

”An organization internal control process consist of five elements : the control 

environtment, risk assessment, control activities, information and comunication 

and monitoring”. 

Agar fungsi pengendalian dapat berjalan dengan baik, harus ditunjang dengan 

penerapan sistem informasi akuntansi yang memadai sehingga antara satu dengan 

yang lain tidak terdapat pemisahan dan pelaksanaannya secara bersamaan. 

Untuk lebih lanjut menurut Arens and Loebbecke (2000,272), bahwa tujuan 

pengendalian internal atas persediaan yaitu : 

 

 “There are seven detail objectives that an internal control structure must 
meet to prevent errors in journals and records, the client’s internal control 
structure must be sufficient to provide reasonable assurance that : 

1. Recorded transaction are valid (validity) 
2. Transaction are properly authorized (authorization) 
3. Existing transaction are recorded (completeness) 



4. Transaction are properly valued (valuation) 
5. Transaction are properly classified ( classification) 
6. Transaction are recorded at the proper time (timing) 
7. transaction are properly included in subsidiary records and summarized 

(posting and summarization)”. 
 

 Tujuan pengendalian internal atas persediaan barang dagangan ditujukan untuk 

menjamin ketepatan data dan menjamin biaya-biaya yang harus dibebankan terhadap 

persediaan dan untuk memperoleh kecermatan dalam pelaporan jumlah fisik 

persediaan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengemukakan hipotesis bahwa  

”Sistem Informasi Akuntansi persediaan barang dagangan yang diterapkan secara 

memadai dapat berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal 

persediaan barang dagangan”. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam rangka mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun 

skripsi ini, melalui studi kasus penulis menggunakan metode deskriptif analisis. 

Menurut M. Nazir (2002:63) mengemukakan pengertian metode deskriptif analitis 

adalah sebagai berikut : 

”Suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran 
secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara 
fenomena yang diteliti dengan berusaha mengumpulkan, 
mengklasifikasikan, menyajikan serta menganalisa data dan kemudian 
menarik kesimpulan dari keadaan yang ada pada perusahaan yang diteliti”. 
 

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian deskriptif bertujuan untuk : 

1. Mengumpulkan fakta berupa data atau informasi yang tepat dan akurat dari objek 

yang diteliti 

2. Mengolah data atau informasi yang diperoleh dari objek peneliti 



3. Menganalisis data atau informasi dengan menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

dan mengadakan interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan antara variable 

independen dan variable dependen 

4. Memberikan gambaran yang cukup jelas tentang objek yang diteliti. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan dua cara : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung pada 

perusahaan dan melakukan wawancara dengan pimpinan dan staf yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data primer. 

Teknik pengumpulan data dilakukan  dengan cara : 

1. Wawancara langsung dengan pimpinan dan staf perusahaan yang 

berwenang dalam bidang yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

2. Observasi langsung pada perusahaan, merupakan kegiatan pengamatan 

yang dilakukan penulis terhadap perusahaan untuk mengetahui 

pelaksanaan yang sebenarnya, mengumpulkan dan menganalisis 

dokumen-dokumen dan pembukuan perusahaan yang berhubungan 

dengan objek penelitian. 

3. Kuesioner, dilakuka dengan memberikan daftar pertanyaan mengenai 

masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti yang diharapkan 

dijawab untuk mempermudah pengumpulan data dan efisiensi waktu. 

 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan untuk mempermudah data sekunder yang 

dikumpulkan melalui penelaahan terhadap literarur yang diteliti, yang akan 

dijadikan dasar pertimbangan sebagai landasan teori dalam penelitian ini. 

 



1.7 Lokasi dan Waktu penelitian 

Penelitian untuk menyusun skripsi ini dilakukan pada PT. X yang berlokasi di 

Cimahi, Bandung. Waktu penelitian dilakukan sejak bulan Juli sampai dengan 

selesai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


